Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak armamızı taşıyan bütün branşlarımızla, katıldığımız tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdik. Sporcularımız tüm branşlarda
sahaya emeklerini, alın terlerini, Kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar.
Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı
branşlarımızda da maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık. Ancak hangi branşta
olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki
sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek.

¡

Yine çifte şampiyonluğa imza atan Beşiktaş Mogaz, Türk hentbolunda tarih yazmaya devam ediyor... Kadın futbol takımımız,
2018-19 sezonu Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak tamamladı,
ülkemizi ve Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Amatör branşlarda yarışan sporcularımız, müzemize yeni madalyalar
kazandırdı. Ayrıca birçok altyapı takımımız, yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluklara imza attılar. 2018-19 sezonunun özellikle
ikinci yarısında bizleri heyecanlandıran bir performans ortaya
koyan futbol takımımız ise, maalesef ligi arzuladığımız noktada
bitiremedi. Ancak en kısa sürede, yeni hocamızla ve futbol takımımızla arzuladığımız şampiyonluğun geleceğine tüm kalbimle
inanıyorum.

¡

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Olağan Seçimli Genel
Kurul Toplantısı’nda beni ve arkadaşlarımı yönetime seçme
teveccühünü gösterdiniz. Bu göreve her zamanki gibi layık
olmak için elimden geleni yapacağım. Farklı görüşlere, farklı eğitimlere, farklı çevrelere, farklı ailelere sahip olsak da bizi buluşturan ortak nokta Beşiktaş’tır. Yeni sezonda da tüm branşlarımızda
şampiyonluk için mücadele ederken de, kulübümüzün geleceği
olan projeleri hayata geçirirken de Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk
sporunun öncüsü olacağız. Kültürümüzden, tarihimizden ve elbette
ki sizlerden aldığımız güçle, çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fikret Orman

En derin sevgi ve saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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BEŞİKTAŞ JK
2018 - 2019 SPONSORLARI

1 BAŞKANIMIZIN MEKTUBU
6 BEŞİKTAŞ KAZANDI
12 KUPA CANAVARLARI; BEŞİKTAŞ MOGAZ

KAZANAN BEŞİKTAŞ
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Fikret Orman, beşinci kez
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Başkanı seçildi.
bjk.com.tr
BesiktasJKDergi
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34 TEŞEKKÜRLER ŞENOL GÜNEŞ
38 SİYAHIYLA BEYAZIYLA ORTAKÖY

46 SAYGIYLA ANIYORUZ
48 ASTROLOJİK PORTRE: GÖKHAN GÖNÜL

GÖRSEL YÖNETMEN
A. KUBİLAY SAMYELİ

56 HANGİ DAĞ DAHA YÜKSEK BİZİM SEVGİMİZDEN
58 MEHMET DEMİREZEN: “HAYALİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI”
64 “AİLECE BEŞİKTAŞLI OLMAK MUHTEŞEM BİR GURUR”
68 TARİHTEKİ İLK BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI (ASLINDA)
NEDEN OYNANMADI?

79 SOSYAL BEŞİKTAŞ
80 BEŞİKTAŞ’IN JOKERİ; METİN ERMAN

TEL: 0 212 948 1903

86 İNEGÖL BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ

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

ŞAMPİYON
KADIN FUTBOL
TAKIMIMIZ
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42
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VİŞNEZADE MAH. KADIRGALAR CAD. NO: 1
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FOTOĞRAF
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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?

Kazanan
Beşiktaş
2018 Yılı Olağan İdari ve Mali
Genel Kurul ve Olağan Seçimli
Genel Kurul toplantılarımız,
çağdaş, demokratik, saygın
bir ortamda gerçekleşti.
Mali Genel Kurul’da yönetim
kurulumuz, idari ve mali
yönden ayrı ayrı oy çokluğu
ile ibra edildi. Başkanımız
Fikret Orman’ın beşinci
kez Beşiktaş JK Yönetim
Kurulu Başkanı seçildiği
Olağan Seçimli Genel
Kurul Toplantısı’nda
kulübümüzün denetim
kurulu, disiplin kurulu
ile seçme ve sicil kurulu
başkanları da seçildi.
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K

ulübümüzün 2018
Yılı Olağan İdari
ve Mali Genel
Kurul Toplantısı,
Başkanımız Fikret
Orman, yönetim kurulu ve
kongre üyelerimizin katılımıyla
11 Mayıs günü BJK Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Toplantı açılışının
yapılmasının ardından Toplantı
başkanlık divanı seçimi yapıldı
ve Atıf Keçeci toplantı divan
başkanı seçildi. Sonrasında saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu. Yönetim kurulunun mali faaliyetlerini Ahmet
Ürkmezgil, kongre üyelerimize
anlattı.

“Beşiktaş’ı temsil
etmek herkesin
görevidir”

Olağan İdari ve Mali Genel
Kurul Toplantısı’nda bir konuşma yapan Başkanımız Fikret Or-

man, şunları söyledi: “Herkese
hayırlı Ramazanlar diliyorum ve
annelerimizin Anneler Günü’nü
kutluyorum. Beşiktaş’ı temsil etmek, yönetim kurulunun olduğu
kadar tüm genel kurul üyelerinin
görevidir. Tartışmalar Beşiktaş
etiği ve nezaketi içinde yapılmalı. Göreve gelmemizin üzerinden
yedi yıl iki ay geçti. Bu sürede
çok güzel günler de yaşadık, çok
üzüldüğümüz günler de oldu.
Maalesef ülkemizde topun çizgiyi geçip geçmediğine göre değerlendirmeler yapılıyor. Göreve
geldiğimiz zaman bilanço tarzını
değiştirdik. Alınan avansları
borç hanesine yazmaya başladık.
Bugünkü borcumuz 424 milyon
dolardır. Göreve geldiğimizden
beri stadımızı ve altyapı tesislerimizi yeniledik. Sosyal tesisler
inşa ettik. Amatör şubelerimizi
finanse ettik. Mağaza ve ürün sayımızı yükselttik. Bugüne kadar
470 milyon TL’ye yakın yatırım
yaptık.

Futbol takımımız, yedi yıl
önce UEFA’da altmış altıncı sıradaydı, şimdi yirmi altıncı sırada.
Vodafone Park’ta iki şampiyonluk yaşadık. UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde gruptan namağlup lider
çıkma başarısı gösterdik.
Vodafone Park’ta yaşayan stat
tanımına uygun olarak; konser,
fuar, toplantı başta olmak üzere
birçok etkinlik gerçekleştirdik.
Hızla gelişen Espor dünyasında
yerimizi aldık ve önemli yatırımlar yaptık. Vodafone Park’ta
bulunan Lenovo Game On’da
yüze yakın etkinlik düzenledik.”

“Büyük emekler
harcayarak
bugünlere geldik”

“Yurt içi ve yurt dışında
birçok tanıtım ve pazarlama
faaliyeti yürüttük. Uzakdoğu’da
pazarlama toplantıları gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde
birçok Uzakdoğu firmasının

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Arka sıra: Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Umut Güner, Hakan Özköse, Erdal Karacan
Ön sıra: Deniz Atalay, Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican
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sponsorluk anlaşmalarında
isimlerini göreceğimizi düşünüyorum. Uzakdoğu’da insanların
Beşiktaş formalarıyla dolaşması
marka değerimiz için önemli bir
gurur kaynağı. Dorak Tour ile
yaptığımız iş birliği kapsamında
dünyanın her yerinden binlerce
turist Vodafone Park’a geliyor.
Marka iletişimi alanında yirmi iki tane ödül kazandık. Türkiye’de hiç yapılmayan işler yaptık. Türkiye’nin en değerli spor

markası olduk. Tüm markalar
arasında ise kırkıncı durumdayız. Rakiplerimiz, varlıklarını
satma durumuna gelirken biz
o tarz yollara girmedik. Büyük
emekler harcayarak bugünlere
geldik.”

Yönetim ibra edildi

Raporların görüşülmesinin ardından 01.01.201816.09.2018 (Olağanüstü Seçimli

Genel Kurul Tarihi) tarihleri
arasında görev alan yönetim
kurulunun idari ve mali bakımdan ayrı ayrı ibrası oya sunuldu
ve Yönetim Kurulu idari ve mali
bakımdan ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi. 16.09.201831.12.2018 tarihleri arasında
görev alan yönetim kurulunun
idari ve mali bakımdan ayrı ayrı
ibrası oya sunuldu ve yönetim
kurulu idari ve mali bakımdan
ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra
edildi. 2019 Mali Yılı Konsolide
Bütçesi okundu, görüşüldü, oya
sunuldu ve onaylandı. Derneğimizin 2177 sicil numaralı üyesi
Yalçın Karadeniz hakkında BJK
Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan kınama
cezasının bir kez daha disiplin
kurulunca gözden geçirilmesi
görüşüldü, oya sunuldu ve kabul
edildi. 2018 Yılı Olağan İdari
ve Mali Genel Kurul Toplantısı,
dilek ve temennilerin ardından
sona erdi.

Kulübümüzün
kurullarının
başkanları belli oldu

Başkanımız Fikret Orman’ın
beşinci kez Beşiktaş JK Yönetim
Kurulu Başkanı seçildiği Olağan
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca kulübümüzün; Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu
ile Seçme ve Sicil Kurulu başkanları seçildi. Denetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Feyyaz Tuncel
2678 oy, Koray Özcan 1856 oy
aldı. Denetim Kurulu Başkanı
Feyyaz Tuncel oldu.
Disiplin Kurulu Başkanlığı
seçiminde Yavuz Özeren 2469
oy, Özgür Mert Balcı 1939 oy
aldı. Disiplin Kurulu Başkanı
Yavuz Özeren oldu.
Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçiminde Haluk Mete
2492 oy, Firuz Drahşan 1452 oy,
Tunga Fişekçioğlu ise 633 oy aldı.
Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı
Haluk Mete oldu.

Fikret Orman
yeniden başkan

25 Mart 2012’den bu yana
başkanımız olan Fikret Orman,
12 Mayıs günü BJK Akatlar Spor
Kompleksi’nde gerçekleştirilen
Olağan Seçimli Genel Kurul
Toplantısı’nda 2882 oy alarak

beşinci kez Beşiktaş JK Yönetim
Kurulu Başkanı seçildi. Kongre
Üyelerimiz, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 12.0017.00 saatleri arasında oylarını
kullandı. Toplantı Divan Başkanı Atıf Keçeci, Olağan Seçimli
Genel Kurul Toplantısı’nda Başkanımız Fikret Orman’ın 2882
oy, Hürser Tekinoktay’ın ise 1617
oy aldıklarını açıkladı.

“Seçimlerin kazananı
kaybedeni olmaz”

Başkanımız Fikret Orman,
sonuçların ilan edilmesinden
sonra yaptığı konuşmada şunları

söyledi: “Hayırlı olsun. Allah
utandırmasın. Demokratik bir
seçim oldu. Herkes hür iradesini
kullandı. Seçimlerin kazananı, kaybedeni olmaz. Kazanan
Beşiktaş’tır. Fikirler farklı olsa da
herkes Beşiktaş’ın iyiliği için uğraşıyor. Bu benim girdiğim son
seçimdi. 2022 yılında Beşiktaş
yeni başkanını seçecek. Göreve
geldiğimiz ilk günden daha hırslı
bir şekilde Beşiktaş’a hizmet
etmeyi sürdüreceğiz. Beşiktaş’ın
iyiliği için radikal kararlar alacağız. İyi bir takım kurarak yeni
bir teknik adamla sezona başlayacağız. Bugün burada görev alan
herkese teşekkür ediyorum.”

Mazbata töreni yapıldı

Başkanımız Fikret Orman
ile yeni yönetim kurulumuz, 14
Mayıs günü Vodafone Park’ta
düzenlenen törenle mazbatalarını
aldı. Başkanımız Fikret Orman'a
mazbatasını Kongre Divan
Başkanı Atıf Keçeci ile Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk takdim etti. Ardından
sırayla yönetim kurulu denetim
kurulu, disiplin kurulu ile seçme
ve sicil kurulu üyelerimiz mazbatalarını aldı.
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Hentbol Süper Ligi 2018-19 sezonunu
şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş
Mogaz Takımımız, Hentbol Türkiye
Kupası’nda da üst üste altıncı kez
şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Faaliyetlerine kırk bir yıl önce
başlayan hentbol takımımız,
toplamda kırk beş kupa
kazanarak, her zamanki gibi
camiamızın ve taraftarlarımızın
gururu oldu.
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H

entbol Süper Lig
2018-19 sezonunda bitime
altı hafta kala üst
üste on birinci
toplamda ise on beşinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş
Mogaz, Süleyman Seba Spor
Salonu’nda düzenlenen törenle
şampiyonluk kupasını aldı.
Süper Lig’in 24. haftasında
4 Mayıs günü Selka Eskişehir Hentbol ile oynanan maç
sonrasında düzenlenen törende
yönetim kurulu üyemiz Erdal
Karacan ile Türkiye Hentbol
Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu da yer aldı. Şampiyonluk
kupasını taraftarlarımızın alkışları eşliğinde büyük bir coşkuyla
havaya kaldıran Parkenin Kartalları, mutluluklarını taraftarlarımızla paylaştı ve şampiyonluk
kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yöneticimiz Erdal Karacan,
1903 Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alcan’a kupa törenindeki katkıları nedeniyle çiçek verdi.

Türkiye Kupası
Şampiyonluğu'nun
öyküsü
Beşiktaş Mogaz, Hentbol
Türkiye Kupası finalinde de
Selka Eskişehir Hentbol’u 22-21
yenerek üst üste altıncı, toplamda on dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
Siyah-Beyazlılarımızın mutlu
sonla biten kupa yolculuğu Batman’da başladı. Türkiye Kupası
2. Turu’nda; Amasya 1957 Su-

luova SK, Batman Belediyesi ve
Ahi Evran Üniversitesi ile grup
maçları oynayan ekibimiz, altı
puanla gruptan lider çıktı. Kupanın çeyrek final ayağında Bursa
Nilüfer Belediyesi ile eşleşen Müfit Arın’ın öğrencileri, rakibini
iki maçta da mağlup ederek adını
yarı finale yazdırmasını bildi.
Finale yükselecek iki takımdan
birini belirleyecek yarı final
turunda Beykoz Belediye Spor
ile karşılaşan Beşiktaş Mogaz,
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KUPALARIMIZ
Beşiktaş Mogaz Takımımızın 1980 yılından bugüne
kadar kazandığı kupaların
tarihleriyle sırası şöyle;
Süper Lig (15)
1980, 1981, 2005, 2007,
2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019
Türkiye Kupası (14)
1999, 2001, 2005, 2006,
2009, 2010, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019
Süper Kupa (15)
1980, 1981, 1996, 1997,
1998 2005, 2006, 2007,
2010, 2012, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018
Federasyon Kupası (1)
1989
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iki maçta da rakibine üstünlük
sağlayarak Türkiye Kupası’nda
finale yükseldi.
Hentbol Türkiye Kupası
finalinde Selka Eskişehir Hentbol ile karşılaşan Beşiktaş Mogaz,
büyük bir çekişmeye sahne olan
maçta rakbini 22-21 mağlup
ederek üst üste altıncı, toplamda
on dördüncü şampiyonluğunu
kazandı.
İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan final maçından
sonra Siyah-Beyazlılarımız için
kupa töreni düzenlendi. Büyük
bir mutlulukla kupayı havaya kaldıran oyuncularımız, sevinçlerini
salonda bulunan taraftarlarımızla
paylaştı ve kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplam kırk beş kupa
Faaliyetlerine kırk bi yıl önce
başlayan Beşiktaş Mogaz Takımımız, 14. Türkiye Kupası Şampiyonluğu’yla birlikte toplamda
kırk beş kupa kazanarak camiamızın ve taraftarlarımızın gururu
oldu.
Siyah-Beyazlılarımız; Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası,
Süper Kupa ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 45
kupa kazandı.

Bugünkü adıyla Süper Lig’de
ilk kupasını 1980 yılında kazanan ekibimiz, 2018-2019 sezonunda bitime altı hafta kala on
beşinci şampiyonluğunu ilan etti.
Parkenin Kartalları, Türkiye
Kupası’nda ilk kupayı 1999 yılında müzemize getirdi. Ekibimiz, son olarak 2018-19 sezonu
Türkiye Kupası’nı da kazanarak
toplamda on dördüncü Türkiye
Kupası Şampiyonluğu’nu elde
etti.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası adıyla
oynanmaya başlanan daha sonra
ismi Süper Kupa olarak değiştirilen ve lig şampiyonu ile

Türkiye Kupası şampiyonunu
karşı karşıya getiren organizasyonda ilk kupasını 1980 yılında
kazanan takımımızın toplamda
on beş Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor.
Siyah-Beyazlılarımız, 19861997 yılları arasında aralıklarla
düzenlenen Federasyon Kupası
organizasyonunda 1989 yılında
şampiyonluk elde etti.
Beşiktaş Mogaz, bugüne
kadar kazandığı kırk beş kupanın
otuz beşini antrenörümüz Müfit
Arın ve teknik ekibimizin görev
yaptığı dönemde kazandı. Başkanımız Fikret Orman ve yönetim
kurulu üyemiz Erdal Karacan’ın
döneminde Siyah-Beyazlılarımız,
yirmi kupa elde etti.

PUAN DURUMU
Takım

O

G

B

M

1

BEŞİKTAŞ MOGAZ

22

22

0

0

2

Antalyaspor

22

15

1

3

Selka Eskişehir Hentbol

22

14

4

Batman Bld. GSK

22

5

Beykoz Bld. Spor

6

A

Y

Av

P

756 564

192

44

6

631 583

48

31

2

6

646 598

48

30

13

2

7

711 657

54

28

22

13

2

7

680 628

52

28

Adıyaman Bld. Spor

22

13

1

8

630 600

30

27

7

Göztepe

22

13

0

9

603 577

26

26

8

İzmir B. Bld.

22

10

2

10

622 616

6

22

9

M. Milli Piyango

22

8

1

13

614 658

-44

17

10

Nilüfer Bld. SK

22

3

4

15

653 697

-44

10

11

MYK Hentbol

22

3

1

18

559 639

-80

7

12

Ahi Evran Üni.

11

2

1

8

318 360

-42

5

13

Karşıyaka Bld.

23

0

1

22

557 803 -246

1
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Bu taraftar sizinle

GURUR DUYUYOR
Kadın futbol takımımız, 2018-19 sezonu Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon
olarak camiamızı gururlandırdı. Üçüncü lig, ikinci lig ve birinci lig olmak
üzere üç ligde de şampiyon olan ilk takım olan kadın futbol takımımız,
ülkemizi ve Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.
18
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ezona şampiyonluk
parolasıyla başlayan
Mutlucan Zavotçu’nun öğrencileri,
lige deplasmandaki
Ataşehir Belediye Spor galibiyeti
ile başladı. Ligin ilk yarısında altı
galibiyet ve iki beraberlik elde
eden kadın futbol takımımız,
yirmi puan topladı.
Başarılı performansını sezonun ikinci yarısına da yansıtan
Siyah-Beyazlılarımız, bu dönemde yirmi iki puan topladı ve
ligde normal sezonu ALG Spor
ile birlikte kırk ikişer puanla
zirvede tamamladı.
Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçı
Beşiktaş ile ALG Spor arasında
Antalya Manavgat Atatürk
Stadı’nda oynandı. Büyük bir
çekişmeye sahne olan maçın
sonunda ALG Spor’u 1-0 yenen
kadın futbol takımımız, 2018-19
sezonu Kadınlar 1. Ligi Şampiyonu oldu.
2018-19 sezonu Kadınlar 1.
Ligi Şampiyonu kadın futbol
takımımız, Manavgat Atatürk
Stadı’nda düzenlenen törenle
şampiyonluk kupasını aldı.
Büyük bir sevinçle şampiyonluk kupasını havaya kaldıran
Siyah-Beyazlılarımız, mutluluklarını taraftarlarımızla paylaştı.
Futbolcularımız, şampiyonluk
kupasıyla hatıra fotoğrafı
çektirdi.

“Üç ligde de şampiyon
olan ilk takım olduk”

BJK Kadın Futbol Takımları
Teknik Sorumlusu Mutlucan
Zavotçu, ülkemizi ve camiamızı
kadın futbol branşında Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecekleri
için çok büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Üçüncü lig, ikinci
lig ve birinci lig şampiyonlukları
ile bir ilki başardığımızı söyleyen
Mutlucan Zavotçu, üç ligde de
şampiyon olan ilk takım olduğumuzu vurguladı. “Bundan
sonra Şampiyonlar Ligi’nde en iyi
şekilde ülkemizi temsil edeceğiz” diyen Mutlucan Zavotçu,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Bununla beraber bugün Anneler Günü, bizi büyüten tüm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

annelerimize şampiyonluğu
armağan edip Anneler Günü’nü
kutlamak istiyorum. Emek veren;
başkanımıza, tüm yöneticilerimize, geçmişte ve bugün bizlere
destek olan idarecilerimize ve
şampiyonluğun asıl kahramanı
olan oyuncularımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonra da en iyi şekilde
hem camiamızı hem de ülkemizi
temsil edeceğiz.”
Öte yandan Başkanımız
Fikret Orman, Vodafone Park’ta
bulunan White Pepper Restoran’da kadın futbol takımımız ve
kulübümüzün kadın çalışanlarına iftar yemeği verdi.

PUAN DURUMU
Takım
O G B
Beşiktaş
18 13 3
ALG Spor
18 13 3
Konak Belediye Spor 18 12 3
Ataşehir
18 11 2
Belediye Spor
Kdz. Ereğli Belediye
18 8
4
Spor
Hakkarigücü Spor
18 7
5
Amed Sportif Faali18 5
2
yetler
Kireçburnu
18 4
2
Fatih Vatan Spor
18 4
2
Trabzon
18 0
0
İdmanocağı

M
2
2
3

A
61
60
47

Y
13
16
20

Av
48
44
27

P
42
42
39

5

41

24

17

35

6

23

19

4

28

6

34

21

13

26

11

21

43 -22 17

12
12

19
19

57 -38 14
58 -39 14

18

0

54 -54

0
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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?
21
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BİZİM AŞKIMIZ
SİYAH BEYAZ'A
Spor Toto Süper Lig’in son haftalarında
istediği sonuçları alamayan futbol takımımız,
ligi altmış beş puanla üçüncü sırada
tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup
aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan
Siyah Beyazlılarımız’da en istikrarlı isim
Loris Karius oldu. Karius, otuz karşılaşmada
şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı.
Karius’u Domagoj Vida ve Gökhan Gönül izledi.
Ekibimize devre arasında katılmasına rağmen
Burak Yılmaz, en golcü futbolcu olmayı
başardı. Milli forvet 15 maçta 11 kez rakip
ağları havalandırdı. Yılmaz’ı, 9 gollü Ljajic ve 8
gollü Güven Yalçın takip etti.

PUAN DURUMU
Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Galatasaray

34

20

9

5

72

36

36

69

2

M. Başakşehir

34

19

10

5

49

22

27

67

3

BEŞİKTAŞ

34

19

8

7

72

46

26

65

4

Trabzonspor

34

18

9

7

64

46

18

63

5

E.Y. Malatyaspor

34

13

8

13

47

46

1

47

6

Fenerbahçe

34

11

13

10

44

44

0

46

7

Antalyaspor

34

13

6

15

39

55

-16

45

8

A. Konyaspor

34

9

17

8

40

38

2

44

9

A. Alanyaspor

34

12

8

14

37

43

-6

44

10

İ.M. Kayserispor

34

10

11

13

35

50

-15

41

11

Ç. Rizespor

34

9

14

11

48

50

-2

41

12

D.G. Sivasspor

34

10

11

13

49

54

-5

41

13

MKE Ankaragücü

34

11

7

16

38

53

-15

40

14

Kasımpaşa

34

11

6

17

53

62

-9

39

15

Göztepe

34

11

5

18

37

42

-5

38

16

Bursaspor

34

7

16

11

28

37

-9

37

17

B.B. Erzurumspor

34

8

11

15

36

43

-7

35

18

Akhisarspor

34

6

9

19

33

54

-21

27
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Galatasaray
BEŞiKTAŞ

2-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 31. HAFTA / 05.05.2019
Hakemler: Bülent Yıldırım
Serkan Ok, Asım Yusuf Öz
Stadyum: Türk Telekom Stadyumu
Sarı Kart: Lens (Dk.20), Caner (Dk.37), Vida (Dk.39)
Belhanda (Dk.43), Gökhan (Dk.45), Ljajic (Dk.45)
Onyekuru (Dk.83), Kagawa (Dk.90)
Gol: Onyekuru (Dk.44), Fernando (Dk.45)
GALATASARAY:
MUSLERA, MARIANO, MARCAO, LUYINDAMA
NAGATOMO, FEGHOULI (Dk.90 EMRE), ONYEKURU (Dk.90
LINNES), FERNANDO, BELHANDA, DONK (Dk.81 SELÇUK)
DIAGNE
Yedekler: İsmail, Linnes, Emre, Ahmet, Semih, Emre
Ömer, Selçuk, Muğdat, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN (Dk.54 ADRIANO), VIDA, MIRIN
CANER (Dk.57 QUARESMA), ATIBA, DORUKHAN (Dk.75
KAGAWA), NECİP, LENS, LJAJIC, BURAK
Yedekler: Utku, Adriano, Roco, Muhayer, Kagawa
Oğuzhan, Güven, Larin, Quaresma, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%45

Topla Oynama

%55

16

Toplam Şut

13

7

İsabetli Şut

5

295

Pas

349

%71
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Pas İsabeti (%) %74

5

Korner

3

10

Orta

13

14

Faul

17

6

Ofsayt

2

üper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray
ile Beşiktaşımız
karşı karşıya geldi.
Hakem hatalarının
damga vurduğu maçta, takımız
maalesef 2-0 yenildi.
11. dakikada Galatasaray
savunmasında paslaşmalar
sonrasında top ceza sahası
içindeki Fernando’da kaldı.
Brezilyalı futbolcu meşin
yuvarlağı uzaklaştıramayınca
baskı yapan Hutchinson topu
kaptı. Ancak zamanında
kalesini terk eden Muslera,
yatarak meşin yuvarlağın sahibi
oldu.
23. dakikada soldan Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa
altıpas gerisinde Feghouli çok
sert vurdu, meşin yuvarlak
savunmadaki Caner Erkin’den
döndü.
34. dakikada Feghouli’nin
pasıyla savunma arkasına sarkan
Onyekuru, soldan ceza sahasına
girdi. Vida’dan sıyrılan Nijeryalı
futbolcunun karşı karşıya
vuruşunda kalecimiz Karius’un
müdahale ettiği meşin yuvarlak

kornere çıktı.
36. dakikada Marcao’nun
uzun pasında sol kanatta
topla buluşan Onyekuru, ceza
sahasının köşesinde şutunu
çekti. Kaleci Karius, soluna
gelen topu önledi. Altıpasa
düşen meşin yuvarlak futbolcumuza çarptıktan sonra
Karius’ta kaldı.
38. dakikada Belhanda
sağdan kullandığı serbest
vuruşta meşin yuvarlağı ceza
sahasına gönderdi. Altıpas
gerisinde arka direkte yükselen
Donk’un kafayla vurduğu top
üstten auta gitti.
44. dakikada ev sahibi
ekip yarı alanında olan taçta
Siyah-Beyazlılarımız atışı kendilerinin kullanacağını düşünerek
bir anda duraksadı. Tüm
itirazlara rağmen Diagne’nin
kullandığı atışla hızlı çıkan
Galatasaray’da Feghouli, pasını
Fernando’ya attı. Ceza sahası
yayı içinde kaleci Karius ile karşı
karşıya kalan Brezilyalı futbolcu
meşin yuvarlağı sağından gelen
Onyekuru’ya aktardı. Nijeryalı,
topu ağlara gönderdi. 1-0

Golden sonra futbolcularımız
hakem Bülent Yıldırım’a uzun
süre itiraz ettiler. Bu itirazlar
sırasında Adem Ljajic ve Gökhan
Gönül sarı kart gördü.
55. dakikada Mbaye
Diagne’nin ara pası ile ceza
yayı sağ tarfında topla buluşan
Fernando Reges ceza sahasına
girdi ve vuruşunu yaptı.
Karius’un uzandığı top tekrar
önünde kaldı ve Reges bu kez
altıpas sağ çaprazından yerden
vuruşunu yaparak meşin
yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
67. dakikada Younes Belhanda’nin kafasından seken top ile
topla buluşan Mbaye Diagne

sağ çaprazda topla buluştu.
Diagne ceza sahasına girdi ve
Vida’nın müdahalesi ile yerde
kaldı. Pozisyon sonrasında
beyaz noktayı işaret eden Bülent
Yıldırım, VAR’a danıştıktan
sonra kararını iptal ederek ilk
pozisyonun ofsayt olduğuna
hükmetti.
82. dakikada Adem Ljajic’in
pası ile sağ çaprazda topla
buluşan Jeremain Lens ceza
sahasına girdi ve pasını penaltı
noktası üzerindeki Burak
Yılmaz’a gönderdi. Burak
dönerek yerden vuruşunu yaptı
ancak kaleci Muslera sağ köşeye
uzanarak gole izin vermedi.

HAFTANIN MAÇLARI
D.G. Sivasspor 0-0 M. Başakşehir
MKE Ankaragücü 2-2 Ç. Rizespor
B.B. Erzurumspor 2-0 Bursaspor
Kasımpaşa 1-3 Fenerbahçe
Akhisarspor 0-2 E.Y. Malatyaspor
Göztepe 4-1 Antalyaspor
A. Alanyaspor 2-4 A. Konyaspor
Trabzonspor 4-2 İ.M. Kayserispor
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BEŞiKTAŞ
A. Alanyaspor

2-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 32. HAFTA / 13.05.2019
Hakemler: Cüneyt Çakır
Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Dorukhan (Dk.50), Necip (Dk.90)
N'Sakala (Dk.90)
Gol: Ljajic (Dk.11), Caner (Dk.44 -KK-)
Quaresma (Dk.54)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, VIDA, MIRIN, CANER, ATIBA
DORUKHAN (Dk.81 LENS), GÜVEN (Dk.68 KAGAWA)
LJAJIC (Dk.87 NECİP), QUARESMA, BURAK
Yedekler: Utku, Rıdvan, Roco, Muhayer, Necip
Oğuzhan, Kagawa, Larin, Lens, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş
AYTEMİZ ALANYASPOR:
UFUK, CENK, CAULKER, N'SAKALA, SILVA, TZAVELLAS,
FERNANDES (Dk.64 VILLAFANEZ), OZAN, CAMPOS,
EFECAN (Dk.79 HASAN), CISSE
Yedekler: Haydar, Emir, Baiano, Hasan, Villafanez
Taha, Obi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İSTATİSTİKLER
%57

Topla Oynama

%43

12

Toplam Şut

9

4

İsabetli Şut

3

490

Pas

350

%81 Pas İsabeti (%) %72
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9
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2
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por Toto Süper
Lig’in 32. haftasında Beşiktaşımız,
Alanyaspor’u konuk
etti. Karşılaşma 2-1
üstünlüğümüz ile sona erdi.
Gollerimizi 11. dakikada Ljajic
ile 54. dakikada Quaresma
atarken, Alayaspor’un tek golünü
ise Caner Erkin 44. dakikada
kendi kalesine attı.
Beşiktaşımız, Aytemiz
Alanyaspor ile Vodafone Park’ta
yaptığı maça Galatasaray ile
oynanan derbi karşılaşmasına
göre üç değişiklikle çıktı. Şenol
Güneş, Gökhan Gönül’ün
sakatlığı nedeniyle savunmanın
sağında Adriano Correia’ya
görev verdi. Sakatlığı nedeniyle
üç maçta
kadroda yer
alamayan ve
son iki karşılaşmada
sonradan
oyuna
dahil

olan Adriano, uzun bir aradan
sonra ilk on birde şans buldu.
Güneş, Galatasaray derbisinde
ilk on birde görevlendirdiği
Necip Uysal ile Jeremain Lens’i
de yedek soyundurdu. Bu
oyuncuların yerine Ricardo
Quaresma ile Güven Yalçın,
ilk on birde görev aldı. Bu
arada Beşiktaş’tan Everton’a
transfer olan Cenk Tosun da
karşılaşmayı tribünden izledi.
Aytemiz Alanyaspor’un İstikbal
Mobilya Kayserispor ile yaptığı
maç sonrası yaşanan kazada
hayatını kaybeden Aytemiz
Alanyasporlu oyuncu Josef
Sural da unutulmadı. Karşılaşma öncesi skor tabelası ve
ışıklı panolarda “Josef Sural
kalbimizdesin” yazısına ve
fotoğrafına yer verildi. Öte
yandan Hentbol Süper Ligi’nde
üst üste on birinci, toplamda
on beşinci şampiyonluğunu
kazanan Beşiktaş Mogaz ile
Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon
olan kadın futbol takımımız,
maç öncesinde Vodafone Park’ta
şampiyonluk kupalarıyla birlikte
taraftarlarımızı selamladı.
4. dakikada kazanılan
serbest vuruşta Fennandes’in
şutu, Karius’un müdahalesinin
ardından direğe çarpıp oyun
alınana döndü. Dönen topu
Caulker filelerle buluştururken, hakem Cüneyt
Çakır VAR’ı dinleyerek
ofsayt kararıyla golü geçerli
saymadı.

11. dakikada Burak Yılmaz’ın
ara pasında ceza sahası içinde
topla buluşan Güven’in şutu
savunmadan sekti. Dönen topu
altı pasın içinde önünde bulan
Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla
takımımızı önce geçiren golü
kaydetti. 1-0
25. dakikada Burak Yılmaz
ile verkaç yaparak ceza alanı
içine sarkan Caner Erkin, kaleci
ile karşı karşıya kalacakken
Alanyaspor savunmasından
N’Skala ve Welinton’un son
andaki müdahalesi ile yerde
kaldı. Oyuncularımız penaltı
beklerken, VAR’ı dinleyen hakem
Çakır, devam kararı verdi.
28. dakikada Güven Yalçın’ın
ara pasında savunma arkasında
topla buluşan ve ceza alanı içine
sarkan Burak Yılmaz’ın plase
vuruşu az farkla auta çıktı.

31. dakikada Quaresma’nın
aşırtma pasıyla ceza alanı içinde
topla buluşan Adriano’nun sert
şutu üstten auta çıktı.
42. dakikada Adem Ljajic’in
kullandığı korner vuruşunda
pası alan Adriano’nun ceza sahası
dışından denediği sert şut üstten
auta çıktı.
44. dakikada Djalma’nın
sağ kanattan kullandığı serbest
vuruşta Mirin’in kafayla uzaklaştırmak istediği top, Caner
Erkin’e çarparak filelerle buluştu.
1-1
45+2.dakikada Alanyaspor
yarı alanında yaşanan karambolde topu önünde bulan
Güven’in dönerek yaptığı şutu,
kaleci Ufuk güçlükle çeldi.
55. dakikada Beşiktaşımız
yeniden öne geçti. Sağ tarafta
topla buluşan Quaresma topu

ceza yayı önüne sürerek sol
ayağıyla sert vurdu ve meşin
yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
61. dakikada Güven Yalçın’la
paslaşarak ceza sahasına giren
Ljajic’in şutunda kaleci gole izin
vermedi.
82. dakikada Ljajic’in ara
pasında Burak Yılmaz’dan önce
savunma ayak koydu. Boşta kalan
topa penaltı noktası üzerinde
Lens gelişine vurdu, meşin
yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
90+3 dakikada Villafanez’in
sağdan ortaladığı topa altıpas
içinde Caulker kafayla vurdu,
Karius topu yumruklayarak
uzaklaştırdı.
90+3 dakikada Quaresma
soldan ceza sahasına girerek
pasını verdi, Kagawa penaltı
noktası üzerinde meşin yuvarlağı
dışarı gönderdi.

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

2-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 33. HAFTA / 18.05.2019
Hakemler: Fırat Aydınus
Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Stadyum: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Sarı Kart: Caner (Dk.15), Mirin (Dk.72), Sosa (Dk.90)
Amiri (Dk.90), Yusuf (Dk.90)
Gol: Novak (Dk.53), Kagawa (Dk.74), Yusuf (Dk.77)
TRABZONSPOR:
UĞURCAN, HÜSEYİN, HOSSEINI, PEREIRA, NOVAK
ABDÜLKADİR ÖMÜR (Dk.87 AMIRI), YUSUF (Dk.90
MURAT), ABDULKADİR PARMAK, SOSA, RODALLEGA
(Dk.85 EKUBAN), NWAKAEME
Yedekler: Arda, Toure, Kamil, Ibanez, Batuhan, Murat
Amiri, Olcay, Ekuban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO (Dk.46 KAGAWA), VIDA, MIRIN,
CANER, ATIBA, MEDEL (Dk.46 NECİP), GÜVEN (Dk.88
LENS), LJAJIC, QUARESMA, BURAK
Yedekler: Utku, Rıdvan, Roco, Muhayer, Güven,
Necip, Kagawa, Oğuzhan, Larin, Lens, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%43

Topla Oynama

%57

19

Toplam Şut

8

8

İsabetli Şut

3

372

Pas

523

%81 Pas İsabeti (%) %83
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7

Korner

4

15

Orta

12

12

Faul

9

2

Ofsayt

2

por Toto Süper
Lig’in 33. haftasında Beşiktaşımız,
Trabzonspor’a 2-1
mağlup oldu.
Sağ baldırında ağrısı devam
eden ve kadroda yer almayan
Dorukhan Toköz’ün yerine
sakatlığı düzelen Gary Medel
on birde forma giydi. Ligde 29.
haftadaki Demir Grup Sivasspor
maçında görev yaptıktan sonra
cezası ve sakatlığı nedeniyle daha
sonraki müsabakalarda forma
giyemeyen Şilili oyuncu, üç hafta
aradan sonra tekrar sahaya çıktı.
Dorukhan’ın haricinde sakatlığı
süren Gökhan Gönül de maç
kadrosunda yer almadı.
Mücadelenin 11. dakikasında Nwakaeme’nin pasında
ceza alanı sağ çaprazında topla
buluşan Yusuf Yazıcı’nı rakibine

rağmen sert şutunda, kalecimiz
Karius meşin yuvarlağı kornere
gönderdi.
17. dakikada Nwakaeme’nin
pasında ceza alanı içinde
Sosa’nın şutuna yakın mesafeden
Yusuf Yazıcı ayak koydu ancak
top üsten auta çıktı. Bir dakika
sonra ise Nwakaeme’nin ceza
yayına yakın noktada yerden
şutunda kaleci Karius sol
tarafına yatarak topa sahip oldu.
32. dakikada Abdülkadir
Ömür’ün pasında ceza alanı
içinde topu rakiplerinden
kurtaran Nwakaeme’nin plase
vuruşunda, Karius büyük bir
tehlikeyi önledi.
42. dakikada sağdan ceza
alanına giren Güven Yalçın’ın
pasında yakın mesafede Burak
Yılmaz’ın dönerek vuruşunda,
kaleci Uğurcan Çakır topa

müdahale etti.
49. dakikada Anthony
Nwakaeme’nin ceza sahası içerisinden sol çaprazdan yaptığı
orta ile arka direkte buluşan
Hugo Rodallega’nın kafa vuruşu
yandan dışarı çıktı.
53. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Abdülkadir
Ömür, son çizgiye indikten
sonra ortasını arka direkte
bulunan Filip Novak’a yaptı.
Novak’ın kafa vuruşunda top
ağlarla ile buluştu. 1-0
61. dakikada Yusuf Yazıcı’nın
ceza sahasının hemen dışından
sağ çaprazdan çektiği şutu
kalecimiz Loris Karius kurtardı.
Hemen bir dakika sonra bu kez
Abdulkadir Parmak’ın çektiği
şutu yine Karius kornere çeldi.
74. dakikada Ljajic ceza
sahasında topla buluştu, ilk
vuruşu savunmadan döndü.
Ljajic, Kagawa’nın önüne bıraktı.
Japon oyuncumuz skoru eşitledi.
1-1
77. dakikada Abdülkadir
Ömür’ün pasında ceza yayının
gerisinden Yusuf Yazıcı’nın plase
vuruşunda kaleci Karius’un
müdahale ettiği top sağ üst
köşeden filelere gitti. 2-1

HAFTANIN MAÇLARI
Kasımpaşa

1-1

A. Konyaspor

Antalyaspor 3-0 E. Y. Malatyaspor
Akhisarspor 2-2 İ. M. Kayserispor
Bursaspor 0-0 Göztepe
A. Alanyaspor

1-1

Ç. Rizespor

Galatasaray 2-1 M. Başakşehir
MKE Ankaragücü 3-1 D. G. Sivasspor
B.B. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe
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BEŞiKTAŞ
Kasımpaşa

3-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 34. HAFTA / 25.04.2019
Hakemler: Mete Kalkavan
Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Ljajic (Dk.79), Lens (Dk.90)
Kırmızı Kart: Lens (Dk.90)
Gol: Güven (Dk.10-44-45), Hajradinovic (Dk.13)
Koita (Dk.67)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, NECİP (Dk.70 MUSTAFA), VIDA, MIRIN, CANER
ATIBA, KAGAWA (Dk.80 OĞUZHAN), GÜVEN, LJAJIC
QUARESMA (Dk.55 LENS), LARIN
Yedekler: Utku, Ersin, Rıdvan, Roco, Alpay, Muhayer
Oğuzhan, Lens, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş
KASIMPAŞA:
SCUFFET, HAFEZ, POPOV, BEN YOUSSEF, VEYSEL,
PAVELKA, HAJRADINOVIC (Dk.62 HEINTZ), TREZEGUET,
TARKAN, İLHAN (Dk.70 VEIGNEAU), KOITA (Dk.84
PERICA)
Yedekler: Eray, Veigneau, Çağtay, Uğurcan, Sa
Heintz, Hasan, Azad, Özgür, Perica
Teknik Direktör: İlyas Öztürk

İSTATİSTİKLER
%60

Topla Oynama

%40

13

Toplam Şut

16

4

İsabetli Şut

6

653

Pas

439

%90 Pas İsabeti (%) %84
3

Korner

5

18

Orta

17

12

Faul

10

2

Ofsayt

2

üper Lig’in son
haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenen
Beşiktaşımız, ligi
üçüncü sırada
tamamladı. Siyah-Beyazlı
ekibimize galibiyeti getiren
golleri; 45 dakikada hat-trick
yapan Güven Yalçın kaydetti.
Milli takıma imza atan Şenol
Güneş, Vodafone Park’ta
camiamıza veda etti.
Karşılaşmanın 10. dakika-

sında Beşiktaşımız’ın golü geldi.
Güven Yalçın rakiplerinden
sıyrılarak ceza sahasına girdi ve
topu filelere gönderdi. 1-0
13. dakikada sol taraftan
gelişen atakta ceza sahası içinde
boşta kalan topu Koita, Hajradinovic’e çevirdi, Kasımpaşalı
oyuncu meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu. 1-1
21. dakikada ceza sahasında
topla buluşan Trezeguet’in
şutunda Karius direk dibinde

meşin yuvarlağın kaleye
girmesini engelledi.
33. dakikada Quaresma’nın
ceza sahası sol çaprazından
ayağının dışıyla yaptığı ortada
Güven Yalçın topa kafayla
vurdu, meşin yuvarlak üstten
dışarı çıktı.
40. dakikada Güven Yalçın’la
paslaşarak ceza sahasına giren
Ljajic, altıpas içinde rakibinin
müdahalesiyle meşin yuvarlağın
kontrolünü kaybetti. Kaleciyi
de geçip kaleye giden topu çizgi
üzerinde savunma uzaklaştırdı.
44. dakikada Güven Yalçın,

Beşiktaşımız’ın ikinci golünü
kaydetti. Hutchinson’un kafayla
ceza sahasına gönderdiği
topu uzaklaştırmak isteyen
Kasımpaşa savunması meşin
yuvarlağa ters vurdu, Güven
Yalçın önünde bulduğu topu
ağlara gönderdi. 2-1
45+1. dakikada Güven
Yalçın hat-rick yaptı. Quaresma’nın ortasında arka direkte
topla buluşan Ljajic, pasını
içeri çevirdi, Güven Yalçın
topu rahat bir şekilde kaleye
gönderdi. 3-1
67. dakikada ceza sahası

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir 1-1 A. Alanyaspor
D.G. Sivasspor 4-3 Galatasaray
Ç. Rizespor 2-3 Trabzonspor
A. Konyaspor 0-0 Akhisarspor
Göztepe 2-1 MKE Ankaragücü
Fenerbahçe 3-1 Antalyaspor
İ.M. Kayserispor 0-2 B.B. Erzurumspor
E.Y. Malatyaspor 1-2 Bursaspor

yayının ordan İlhan Depe topla
ilerlerken düşmeden önce topu
Bengali Koita’ya aktardı. Sağ
çaprazdan ceza sahası içine giren
Bengali Koita, Domagoj Vida’yı
çalımlayıp yerden şutunu çekti
ve topu ağlara gönderdi. 3-2
76. dakikada Cyle Larin ile
gole çok yaklaştık. Sol kanatta
topla ilerleyen Caner Erkin ceza
sahası içinde uygun durumdaki
Cyle Larin yerden pasını verdi.
Larin’in sağ ayağıyla yaptığı
vuruş az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Lens, ikinci
sarıdan kırmızı kart gördü.

TEŞEKKÜRLER

ŞENOL
GÜNEŞ

Beşiktaşımız’ı üst üste iki kez
şampiyonluğa taşıyan ve Avrupa
kupalarında da önemli başarılar
yaşatan Şenol Güneş, artık
yoluna Türkiye A Milli Futbol
Takımı’nın başında devam edecek.
Milli takımımız dünya üçüncüsü
olduğunda da takımın başında olan
Şenol Güneş’in yine ülkemiz futbolu
adına nice önemli zaferler elde
edeceğine inanıyor, kendisine yeni
görevinde başarılar diliyoruz.
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utbol A takımımızda yerli ve yabancı
birçok teknik
direktör görev aldı.
Şenol Güneş’in
teknik direktörlüğü öncesinde
on üç şampiyonluğumuzda çok
sayıda ismin emeği geçti. Şenol
Güneş’in ise tüm bu teknik
direktörlerimiz arasında bir
farkı bulunuyor. Şenol Güneş,
“Beşiktaşımız’a üst üste şampiyonluk yaşatan ilk Türk teknik
direktör” olarak kulübümüzün
tarihine geçti.
Şenol Güneş, 1952’de Trabzon’da dünyaya geldi. Beş çocuklu, yoksul bir ailenin üçüncü
çocuğuydu. Mahalle aralarında
futbola başladı. On beş yaşında amatör lig takımlarından
Erdoğdu Gençlik’te kaleci olarak
forma giydi. Babasının karşı çıkmasına rağmen futboldan vazgeçmedi: “Bu yüzden küçükken
çok dayak yerdim. Ama onlar
beni futbol tutkumdan vazgeçiremedi. Bu gizlilik içinde futbol
oynamam, Sebat Gençlik’te
futbol şampiyonasının grup
maçlarında bir takımı eledikten
sonra aldığım elli lirayı babama
verene kadar sürdü. Küçükken
futbol oynadığım için beni döven babam değişmiş, yerini tam
bir futbol hastası almıştı. Her
maçı radyodan dinliyor, rahatsız
olduğu halde hepsini takip etmeye çalışıyordu.”

Trabzon’da
efsane oldu

Güneş, oynadığı ilk altı
maçta kalesinde yalnızca bir gol
gördü. Trabzonspor’un kurulduğu 1967 yılında onun da Erdoğdu Gençlik’te profesyonel lisansı
çıktı. Futbol tutkusu nedeniyle,
lisede bir yıl sınıfta kaldı. Bordo
mavili takıma 1972’de transfer
oldu. Şehrinin takımının ikinci
ligden birinci lige çıkmasında
pay sahibi oldu. Ancak okulu da
bırakmadı. 1975-76 sezonunda
Trabzonspor birinci ligde ilk
şampiyonluğunu kazandı. Güneş

aynı yıl Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi ve öğretmen oldu. Türkiye
Milli Takımı’nın da kalesini korumaya başladı. Şenol Güneş’in
ilk maçında Türkiye Malta’yı
4-0 yendi.
On beş yıl Trabzonspor kalesini koruyan Güneş, kulübün
kazandığı altı birinci lig şampiyonluğunda da önemli pay sahibi
oldu. 1973-74 sezonunda yirmi
sekiz maçta sadece altı, 1978-79
sezonunda da otuz maçta yedi
gol yedi. Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadığı dönemde dört
yıl öğretmenlik de yaptı.

Milli takımı
dünya üçüncüsü yaptı

Türkiye Milli Takımı’nda
otuz bir kez görev yapan Güneş,
beş kez sahaya kaptan olarak
çıktı. Futbol yaşantısına veda
ettikten yalnızca bir sezon sonra
Trabzonspor’da teknik direktörlük görevini üstlendi. İlk deneyimi bir sezon sürdü. Boluspor
ve İstanbulspor’u çalıştırdıktan
sonra Trabzonspor’a geri döndü,
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Bursaspor’u çalıştıran Güneş,
2015-16 sezonunda Kara Kartal
için çalışmalarına başladı.

Güneş’in Beşiktaş’ı

Beşiktaş’a geldiği günlerde
Şenol Güneş, futbola ve yaşama
dair taşıdığı anlayışla ‘Beşiktaşlılık’ değerlerinin nasıl örtüştüğünü vurgulayan bir röportaj
vermişti dergimize. Baba Hakkı’dan Nazmi Bilge’ye, Seba’dan
Sanlı’ya, kulübümüzün pek çok
efsane ismi ile ortak değerlere
sahip olduğunu söylüyordu. Pek
çok teknik direktörün cesaret
edemeyeceği bir kadro kuran
Güneş, hücuma dönük, bol
paslı, rakip sahada topa hakim
futbol oynatarak takımımızı ilk
sezonda şampiyonluğa taşıdı.
Şenol Güneş de kariyerinin ilk
lig şampiyonluğunu Beşiktaş’la
yaşadı.
Yetmedi... “Karanlık aydın-

Yönetim
kurulu üyemiz
Serdal Adalı,
Kasımpaşa
maçı öncesinde
Şenol Güneş’e
teşekkür plaketi
verdi.

1993-94 sezonunda George Leekens’in yerini aldı. Dört sezon
görevde kaldı, bordo mavilileri
şampiyon yapmaya çok yaklaştı.
Unutulmaz 1995-96 sezonunda, ligin bitimine bir hafta kala
Trabzonspor evinde Fenerbahçe’ye yenildi ve şampiyonluğu
kaybetti. Arzuladığı şampiyonluğa ulaşamayan Güneş,
Antalyaspor ve Sakaryaspor’un
ardından kariyerinin en büyük
başarısını elde edeceği Türkiye
Milli Takımı’nın başına geçti.
2000’de göreve geldi, Türkiye’nin kırk sekiz yıl sonra Dünya
Kupası vizesi almasını sağladı.
2002’de FIFA tarafından yılın
en iyi teknik direktörü seçildi.
Japonya ve Güney Kore’nin
ev sahipliği yaptığı turnuvada
Türkiye tarihi bir başarı göstererek üçüncü oldu. Güneş 2003’te
Fransa’da düzenlenen FIFA
Konfederasyonlar Kupası’nda da
milli takımı üçüncülüğe taşıdı.
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Kırmızı-beyazlılar, FIFA sıralamasında ilk kez yedinci sıraya
çıktı.

Güney Kore’de üç yıl

İki yıl futboldan uzak kaldıktan sonra Güney Kore ekiplerinden FC Seul’ün başına geçti. Üç
sezon kaldığı Seul’den 2009’un
Aralık ayında taraftarların sevgi
gösterileri arasında ayrıldı. Daha
sonra, 2009-13 sezonunda Trabzonspor ve 2014-15 sezonunda

lıktan, yalan doğrudan kaçar.
Güneş yalnız da olsa etrafına
ışık saçar. Üzülme, doğruların
kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, Kartal yalnız uçar” sözünü
şiar edinen hoca, ikinci yılında
da futbol takımımızı şampiyon
yaparak, üçüncü yıldızımızı
takmamızı sağladı.
Beşiktaşımız, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde
de Avrupa kupalarında geçmiş
sezonlara göre daha farklı bir
görüntü ortaya koydu. İlk kez
yerli çalıştırıcıyla çeyrek finale
çıkan takımımız, tarihinde ilk
kez Şampiyonlar Ligi gruplarından Şenol Güneş önderliğinde
çıkmayı başardı. Beşiktaşımız,
Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç
maçından da galibiyetle ayrılarak
üçte üç yapan, grubunu namağlup bitiren, lider tamamlayarak

ilk on altıya kalan, grup aşamalarında en çok gol atan, deplasmanda tüm maçlarını kazanan,
en yüksek puana ulaşan Türkiye’nin ilk ve tek takımı oldu.

Yeni maceranda
başarılar

Mircea Lucescu’yla yollarını
ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz aylarda A milli
futbol takımının başına Şenol
Güneş’in getirildiğini açıkladı.
Dört yıllık anlaşma sağlanan
deneyimli hoca, 1 Haziran
2019’dan itibaren yeni görevi
için ter dökecek. Bugüne kadar
Beşiktaşımız’a önemli başarılar
kazandıran, görevinin son anına
kadar da emeğini sürdüren Şenol
Güneş’e teşekkür ediyor, yeni
görevinde başarılar diliyoruz.

Şenol Güneş:
“Kalbimi burada
bırakarak
gidiyorum”

“Beşiktaş, benim için
ayrı bir hikaye. Trabzon
doğduğum kent, orada güzel
ve sıkıntılı günler geçirdim,
burada da öyle oldu. Dört
yılın bir hikayesi olacak,
değerlendiririz. Maç kazanmak önemli ama beğenilen
bir futbol oynamak hedef
olmalı. Eksik olduğu zaman
kendimde sorun buluyorum
ve üzülüyorum. Taraftarın
olağanüstü desteği vardı,
sahada ve saha dışında bize
çok destek oldular. Bizi
aileden biri olarak gördüler.
Taraftar bu takımın sembolü
ve gururu. Onlar, benden
sonra gelecek olan hocaya da
aynı desteği versinler. Aynı
şekilde yönetime de, oyunculara da.. Biz aileysek, aileyi
ayağa kaldırmayı bilmeliyiz.
Son günlerde duygusal kırılmalar oldu. Taraftarda oldu,
oyuncularda oldu, herkeste
oldu. Bizim bir orkestra gibi
olmamız gerekiyor. Takım
olmak demek aynı hedefe kilitlenmek demektir. Kalbimi
burada bırakarak gidiyorum.
Sevmek ve sevilmek, gönül
verirsen, gönül alırsın. Ben
gönül verdim ve karşılığını
aldım. Geri kalan hikaye.
Çok para kazanabilirsiniz
ama değer kazanmak başka
bir şey. Ben bu yaşta, Beşiktaş’ta çok büyük değer
kazandığımı düşünüyorum.”
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Cem Soydemir Koleksiyonu)

Siyahıyla Beyazıyla

Ortaköy

D

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

uygusal iniş çıkışların bolca yaşandığı,
heyecanı yüksek
bir sezonu daha
geride bıraktık.
Kabuk değiştiren futbol takımımız, sezonun ikinci yarısındaki
performansıyla otoritelerin takdirini kazanarak sonraki sezonlar
adına büyük bir adım attı. Başka
bir deyişle 2019-20 sezonunun
fidanları geçtiğimiz sezonun
özellikle ikinci yarısının başında
atıldı diyebiliriz.

Bu sezonda dergimizde yer
alan çalışmalarımda genel itibariyle semt temalarını işledim.
Bebek Sahili, Dolmabahçe, Akaretler Yokuşu, Beşiktaş Çarşısı ve
sezonun son sayısında Ortaköy
çalışmamla romantik bir sezon
finali yapmayı arzuladım.
Tablodaki kadraja baktığımızda, özellikle İstanbul’un Avrupa
Yakası’nda yaşayanların sıklıkla
yaşadığı bir sahneyi tuvale aktardım diyebilirim. Uzun zamandır
resmetmek istediğim bu estetik

harikası açının resimli dünyaya
aktarılması pek de kolay olmadı.
Sağ tarafta yer alan Kartal Yuvası
mağazasıyla tarihi binaların ve
Boğaziçi Köprüsü’nün ışıklarınını aynı kadrajda görebilmem için
yolun üstünden çekim yapmam
gerekiyordu. Bunun için en
uygun zaman gece yarısı sabaha
karşı saat 05.00 sularıydı. Kısa
süreli trafiği durdurarak yaptığım
onlarca çekimlerden en iyilerini
hayal gücümle harmanlayarak bir
araya getirmeye çalıştım.
Vodafone Park temalı çalışmalarıma bu yıl ara verdim.
Önümüzdeki sezon stadımızın
ele alınmamış açılarını ve müzemizi resmetmeyi arzu ediyorum.
Vodafone Park’tan bahsetmişken,
stadımızı mimari bir yapı olmaktan çok adeta yaşayan ve ruhu
olan bir organizmaymış gibi tüm
ülkeye kabul ettiren dehalarla tanışma şansım oldu. Altı yüz bin
takipçisi olan Twitter hesabını
kısa sürede bir milyon iki yüz
bin takipçiye ulaştıran ve diğer
sosyal medya hesaplarıyla birlikte
dört milyondan fazla takipçiye
hitap eden Vodafone Park’ın
sosyal medya ekibini oluşturan
Muratcan Bayraktar, Ömer Nacaklı ve Tuna Özaslan’ı dergimiz
aracılığıyla tebrik ediyorum.
Koyu Beşiktaş taraftarı olan ve
kendileri için Metin-Ali-Feyyaz
metaforunu uygun gören reklam
dehası bu adamlarla Vodafone
Park sosyal medya hesaplarının
gelecekte çok daha iyi noktalara
geleceğinden eminim. Vodafone
Park sosyal medya hesabının projeleri ve Come to Beşiktaş gibi
sağlam atılan adımlar, bize lig
kupasından öte geleceği kazandıracaktır.
Marka yönetimi olmadan elde
edilen sportif başarıların suya
yazı yazmaktan farkı olmadığını
düşünüyorum. Bugün itibariyle

Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük
kırkıncı markası, en çok ziyaretçisi ve takipçisi olan stadyum
ise Vodafone Park... Bu verilere
baktığımızda idari anlamda
adımlarımızı doğru attığımızı
söyleyebiliriz.
Tuvalin işlenmemiş beyaz hali
aynı zamanda en aydınlık halidir.
Ama boştur, anlamsızdır. Ne
heyecanı vardır ne de hayranlık
uyandırır. Kaba bir bakış açısıyla
bakarsak, resim yaparken tuvali
boyayla kirletiriz. Ancak fiziksel

olarak kirletilmiş olan tuval bezi,
teknik ve ikonografik yönden
sanat eserine dönüşmüştür.
Camia olarak bazı sezonlarda
yaşadığımız sıkıntılara da bu
anlayışla bakmalıyız. Huzurlu ve mutlu geçirdiğimiz her
dönem camiamız için sağlıklı
olmayabilir. Bazen yaşayadığımız
karanlığın içindeki aydınlıklar ve
siyahın içindeki beyaz tonlar bizi
geleceğe taşıyacak esas unsurlar
olabilir. Gelecek sezon görüşmek
dileğiyle...
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

JOSE DEL SOLAR:

“Hepimiz Beşiktaş’ta
oynadığımız için minnettardık”
Beşiktaşımız’da 1998-99 sezonunda forma giyen Perulu eski futbolcu
Jose Del Solar, 2002 yılında futbolu bıraktığından beri teknik direktörlük
yapıyor. Beşiktaş’taki günlerini minnetle hatırlayan Jose Del Solar,
futbolcuyken giydiği Siyah Beyaz formasının halen duvarında asılı
olduğunu ise gururla anlatıyor.
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Bu sürede milli takıma yükseldim ve seksen beş defa o
formayı giydim. Yedi defa Copa
America ve dört defa Dünya
Kupası elemelerini gördüm.

Röportaj:

Andrew Simes

K

üçüklüğünüz ve
futbola başlangıcınız ile başlayalım isterseniz.
Örnek aldığınız
futbolcular kimlerdi?
Çocukluğum mutlu geçti. Büyük bir ailemiz vardı
ve mahalleden arkadaşlarım
boldu. İsteseler de, istemeseler
de onları çalım antrenmanı için
kullandım sürekli. 70’lerde Johan Cruyff, 80’lerde Maradona,
90’larda Romario hastasıydım.

Beşiktaş’ta oynamak nasıldı?
Sonuçta Türkiye gibi önemli
bir ligin en büyük takımında
oynuyorsun... Çok tehlikeli
bir duygu... Çünkü fazla gurur
duymak da mümkün böylesine

bir başarıda... Hatırlıyorum
tüm oyuncular minnetarlık
duyuyordu bu takımda oynadıkları için. John Toshack’ı
da İspanya’dan tanıyordum,
çok destek oldu bana. İnönü
Stadı’nda hayatımın en rahat
maçlarını oynuyordum.

“Sonuçta Türkiye gibi
önemli bir ligin en büyük
takımında oynuyorsun...
Çok tehlikeli bir duygu...
Çünkü fazla gurur
duymak da mümkün
böylesine bir
başarıda...
Hatırlıyorum
tüm oyuncular
minnetarlık
duyuyordu
bu takımda
oynadıkları için.”

Lakabınız “Chemo” nereden geliyor?
Göbek adım Guillermo,
takım arkadaşlarım pas isteyince Guillermo deyinceye
kadar pozisyon kaçabiliyordu, o
yüzden onun kısaltması Chemo
kaldı ismim.
İspanya La Liga’da oynadınız ve Redondo ile beraber
mükemmel bir ikili oluşturup, Real Madrid’e sezonun
son maçlarında şampiyonluğu kaybettirdiniz. Oradaki
sürecinizden bahsedebilir
misiniz?
Tenerife tarihinin en iyi
takımında görev yaptım. O
yıllarda Tenerife çok önemli bir
kulüptü. Dediğiniz gibi, kimse
güvende değildi, Real Madrid
ve Barcelona bile... Orada Celta
Vigo ve Valencia’da oynadım.
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“Tekrar gelme fırsatım olmadı ama Boğaz karşısında
Antep fıstığı yediğimi hatırlarım. Çok huzur vericiydi.
Görüştüğüm kimse yok. Malesef futbol böyle bir şey...
Bıraktıktan sonra pek kimse size arayıp sormaz.
Beşiktaş’ı da çok özlüyorum. Ama en azından onları
internetten takip ediyorum ve duvarımda eski SiyahBeyaz formam asılı.”

Çünkü böylesine destek varken,
rakip düşünsün zaten.

dad Cesar Vallejo’yu çalıştırıyorum. Ligler yeni başladı.

Unutamadığınız bir maç ve
golünüz var mı?
Tabii ki! Tenerife’de oynarken Bernabau’da Real Madrid’i
3-0 yenmiştik. Unutmadığım
golü ise Juventus’u 2-1 yendiğimiz maçta atmıştım. Garip
geliyor değil mi yendiğimiz takımları söyleyince? Çok iyiydik o
zamanlar.

Türkiye’yi tekrar ziyaret
ettiniz mi? En çok neyi özlüyorsunuz? Eski takım arkadaşlarınızdan görüştükleriniz
var mı?

1993’te
Copa
America’da
Şili’yi yendiğimiz
maçta galibiyet golümü
de unutmam.
Şimdi neler yapıyorsunuz?
Çok sevdiğim bir ailem
var, parçası olduğum en iyi
takım o! Antrenör olarak on
dört senemi bitiriyorum. Şu
an birinci ligde CD Universi“İnönü Stadı’nda
hayatımın en rahat
maçlarını oynuyordum.
Çünkü böylesine destek
varken, rakip düşünsün
zaten.”
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Tekrar gelme fırsatım olmadı ama Boğaz karşısında Antep
fıstığı yediğimi hatırlarım. Çok
huzur vericiydi. Görüştüğüm
kimse yok. Malesef futbol böyle
bir şey... Bıraktıktan sonra pek
kimse size arayıp sormaz. Beşiktaş’ı da çok özlüyorum. Ama
en azından onları internetten
takip ediyorum ve duvarımda
eski Siyah Beyaz formam asılı.
Son olarak taraftarlarımız
için bir sözünüz var mı?
(Gülüyor) Aa kesinlike!
Orada oynarken “Feneri del
Solar” diye bağırırlardı, ismimi rakip takım ile beraber
söylemelerini anlamamıştım.
Takımdan ayrılınca yıllar sonra
öğrendim. Çok ayıp!
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Şan Ökten

Vedat Okyar

Cenk Koray
Yusuf Tunaoğlu

Ahmet
Şerafettin Bey

Mehmet
Üstünkaya

Şükrü Gülesin

Ethem Karpat
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Türkiye’nin en köklü çınarı Beşiktaş’a gönül veren isimler, tarihiyle,
kültürüyle, gelenekleriyle her zaman gurur duymuştur. Biz bugün bu
gururu yaşıyorsak, Beşiktaşlılığımız ile övünüyorsak, büyüklerimizin
katkılarını unutmamak lazım. Bu sayımız, haziran ve temmuz aylarını
kapsıyor. Bu iki ayda aramızdan ayrılan büyüklerimizi anmadan
geçmeyelim dedik. Kim mi bu isimler? Mehmet Üstünkaya, Ahmet
Şerafettin Bey, Şükrü Gülesin, Ethem Karpat, Vedat Okyar, Yusuf Tunaoğlu,
Cenk Koray ve Şan Ökten... Onların nezdinde aramızdan ayrılan tüm
Beşiktaşlılar’ı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Hep kalbimizde yaşayacaksınız.
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Mehmet Üstünkaya

Beşiktaşımız’a uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra 1973 Ocak ayında
başkanlığa geldi. Onun döneminde
Beşikteş hep ilkleri yaşadı. 1974-75
sezonunda ilk kez Türkiye Kupası’nı
aldık. Basketbol Birinci Ligi’ndeki
ilk şampiyonluğumuzu 1974-75’te,
onun döneminde kazandık. Dört yıl
aradan sonra 1981’de tekrar başkanlığa seçilmesiyle, Dorde Miliç’i futbol
takmının başına getirdi. 1981-82
sezonunda tam on beş yıl aradan
sonra lig şampiyonu olduk. 1984’te
seçimleri Süleyman Seba’ya kaybetti
ve bir daha başkanlık yapmadı. 3
Haziran 2000’de aramızdan ayrıldı.

Ahmet Şerafettin Bey

Şeref Bey’in sadece Beşiktaş’a
değil, Türk futboluna katkıları
anlatmakla bitmez. Futbol şubemizin
kurucusu ve takımın ilk santrforu
aynı zamanda Türkiye’nin ilk uluslararası hakemi Şeref Bey, canı kadar
sevdiği Beşiktaş’a daha sonra kendi
adının verileceği Şeref Bey Stadı’nı
kazandıran kişiydi. Çırağan Sarayı’nın yanmadan önce bahçe olarak
kullanılan alanını, futbol sahası ve
stat yapılmak üzere hazineden kulübümüz adına kiralanmasını sağladı.
Hüsnü Savman, Şeref Görkey, Hakkı
Yeten, İmam Hayati, Eşref Bilgiç
ve kaleci Mehmet Ali Tanman gibi
süper yıldızları Siyah Beyazlı renklere
katarak Beşiktaş’ı “yenilmez armada” hüviyetine kavuşturdu. Ancak
yakalandığı korkunç hastalık, büyük
aşkla bağlandığı Beşiktaş’ına daha
çok ilkler yaşatmasına izin vermedi.
Ahmet Şerafettin Bey, isminin verileceği stadın açılışını görmeden, 13
Haziran 1933 tarihinde vefat etti.

Şükrü Gülesin

Türk futbolunun yetiştirdiği en
büyük yıldızlardan biri olarak anıldı.
1940-41 sezonunda geldiği Beşiktaş
her zaman onun yuvası oldu. Siyah
Beyaz formayı giydiği on yılda, üç
milli küme, altı İstanbul Ligi, iki
İstanbul Kupası, iki Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşadı. On üçü
Galatasaray’a, dokuzu Fenerbahçe’ye

olmak üzere derbilerde yirmi iki gol
kaydetti. Ortaya koyduğu muhteşem
futbolla birlikte attığı korner golleri
de onu büyük üne kavuşturdu. Adını
Avupa’da duyuran Gülesin, 1950’de
İtalya’ya gitti ve yetmiş dokuz maçta
otuz altı gol attı. Dünyanın bu en zor
liginde forma giyen en başarılı yabancılardan biri olarak anılan Gülesin,
futbolu bıraktıktan sonra, Türkiye
Milli Takımı Teknik Komitesi’ne
seçildi, Beşiktaş’a yöneticilik ve spor
yazarlığı yaptı. 10 Temmuz 1977’de
aramızdan ayrıldı.

Ethem Karpat

Futbol topuyla Küçüksu çayırlarında tanışan Ethem Karpat, Anadoluhisarı futbol takımının yaz maçlarını izlerken futbola sevdalandı ve
kaleci olmayı istedi. İdmanyurdu’dan
sonra Davutpaşa’da forma giyerken
talebelere futbolun yasaklanması ile
bir süre uzak kaldı. Askeri bir fabrikada çalışmak için gittiği Kırıkkale'de
yeniden futbola başladı. Ardından
Ankaragücü forması ile sahalarda yer
aldı. 1944'te terhis olduktan sonra
Beşiktaş'ın kapıları kendisine açıldı.
1945-46 sezonunda lisansını alarak
Siyah Beyazlı formamızı giymeye
başladı. Siyah-Beyaz forma ile tam
yüz dört maça çıktı. Şeref Stadı’nın
toprak sahasında muhteşem kurtarışlar yaptı. 1948 yılında “en az gol yiyen kaleci” oldu. BJK Divan Üyeliği,
yöneticilik ve Sicil Komitesi üyeliği
yaptı. 17 Temmuz 2014 tarihinde
aramızdan ayrıldı.

Vedat Okyar

Futbola İnegöl İdman Yurdu'da
başlayan Vedat Okyar, 1968-1976
yılları arasında Beşiktaş'ta 253 maçta
oynayıp, yirmi bir gol attı. 1974-75
sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş kadrosunda yer aldı.
Futbol oynadığı dönemde kullandığı
kırk üç penaltıdan kırk ikisini gole
çevirdi. “Büyük Kaptan” Okyar,
futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı. Beşiktaş’ın son 2008-09
sezonundaki şampiyonluğunu gördükten sonra 20 Temmuz 2009’da
hayata gözlerini yuman Okyar’ın adı

Vodafone Park’taki basın tribününde
yaşıyor.

Yusuf Tunaoğlu

Beşiktaş formasını iki yüz elli üç
defa terletti. Siyah Beyaz formayla
rakip kalenin filelerini yirmi üç defa
havalandırdı. 1971-72 sezonundaki
5-1’lik Göztepe maçında kaleci Ali’yi,
şık bir hareketle ters köşe yaparak attığı gol, onun unutulmaz gollerinden
biriydi. Top tekniği, isabetli pasları,
oyun kurculuktaki zekasıyla Avrupa
çapında bir futbolcu olduğunu gösterdi. Avrupa’nın en ünlü takımlarından Ajax karşısında oynadığı futbolla
da kendisinden söz ettirdi. Beşiktaş'ta
iki Türkiye Ligi ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
22 Temmuz 2000’de aramızdan
ayrıldı.

Cenk Koray

Esprili kişiliğiyle tanının ve her
kesim tarafından çok sevilen gazeteci-yazar Cenk Koray, Beşiktaş’ın hem
koyu bir taraftarı hem de başarılı bir
yöneticisiydi. İki yıl basın sözcülüğünü yaptığı Beşiktaş’ın yirmi yıl aşkın
bir süredir de kongre üyesiydi. Yusuf
Tunaoğlu’nun cenazesine gitmeye
hazırlanıyordu. Ancak o gün, kalp
krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede
kurtarılamadı (23 Temmuz 2000).
“Ben giderken kimse beni alkışlamasın, tabutumu da Beşiktaşlı taraftarlar
taşısın” diyen Cenk Koray son yolculuğuna tam da istediği gibi uğurlandı.

Şan Ökten

Futbol takımımıza Abant’ta kamp
yeri seçmek için yola çıkmıştı. Beşiktaş sevgisiyle çıktığı bu yolda trafik
kazası geçirerek, yaşamını yitirdi.
Ölümünün ardından ismi Fulya’daki
tesislerimize verildi. Yeni nesil Beşiktaşlılar, onu tanıma şansı bulamasa
da, yolu bu tesislere düşen tüm
çocuklar, onun adının yazılı olduğu
kapıdan içeri girerek, idman yaptılar.
Çocuklar burada, futbolun yanı sıra
Şan Ökten’in de katkılarıyla oluşan
Beşiktaş kültürünü öğrendiler. 24
Temmuz 1987’de aramızdan ayrıldı.
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Astrolojik portre:

GÖKHAN GÖNÜL
Natal

Samsun, Turkey

Tropical

4 Jan 1985, Fri

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

strolojik analizleri
yaşam dinamiği
içinde birçok konuda
derinlemesine bilgi
edinmek için kullanabiliriz. Futbolcularımızın astrolojik analizlerini yaparken benim
önceliğim, onların özel hayatlarına
veya kişilik haklarına saygı duyacak
şekilde, sadece sporcu kimlikleri

48

Haziran-Temmuz 2019

Whole Sign

ile sahaya aktardıkları karakteristik
özelliklerini astrolojik sembolizm
ile yorumlamaktır. Ancak bireysel
olarak yapılan danışmanlıklarda
kişinin kendi istekleri ve soruları
doğrultusunda yapılan analiz ile
astroloji, kişinin sadece kendisi tarafından bilinçli bir yol haritası olarak
kullanılan çok değerli bir araç haline gelir. Yani aslında astroloji bize
yarın ne olacağını söylemez; bizim
aslında nasıl bir karakteristiğe sahip
olduğumuz anlayıp, yaşam yolculuğundaki virajlarda karşımıza çıkan
konularla hangi karakteristik yaklaşımlar göstereceğimizi anlamamızı
sağlar. Eğer aynı davranışları yapıp
aynı sonuçlar almaya devam etmek
istiyorsanız astroloji size yarar
sağlamaz. Ancak yaşam dümeninizi
daha bilinçli tutmak istiyorsanız ve
virajlara bilinçli bir şekilde girmek
istiyorsanız astroloji deneyimleyeceğiniz olaylar karşısında nasıl tavır
alabileceğinizle ilgili farkındalık
sahibi olmanızı sağlar.
Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985

tarihinde, Samsun’un Bafra ilçesinde hayata gözlerini açmış. Soğuk bir
kış gününde Gönül doğduğunda,
kişiliği ve karakteri temsil eden
Güneş, gökyüzünde toprak elementinden Oğlak burcunda ilerlemekteymiş. Sert kış aylarının burcu olan
Oğlak astrolojide Satürn tarafından
yönetilir. Zorlu koşullara, azim
ve çaba gerektiren işlere yatkınlık
veren Satürn kişileri genelde sorumluluk sahibi olmaları ve çalışkan
yönleri ile ön plana çıkarlar. Sembolünde bulunan Oğlak, inatçı doğası,
azmi ve çabası ile en dik patikalara
tırmanan sağlam yapıyı temsil eder.
Toprak elementi fiziksel dünya ile
direk teması simgeler, kişinin kendi
duyularına ve pratik mantıklarına
güvenmesini sağlar. Öz disiplinli ve
sorumluluk duygusu oldukça yüksek olur. Kişi her koşulda ayaklarını
yere sağlam basarak hareket etmeyi
tercih eder.
Gökhan Gönül’ün futbol
kariyerine, kişisel yeteneklerine baktığımız zaman yukarıda bahsettiğim

özelliklerin birçoğunu bünyesinde
barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gönül, daha altı-yedi yaşlarındayken ailesiyle beraber Bursa’ya taşınmışlar. Küçük yaşlardan itibaren
futbol oynamaya merak salmış ve
ilk olarak Bursa Yolspor seçmelerine katılmış. Gönül’ün profesyonel
futbol kariyeri 1999 yılında Bursa
Yolspor’da amatör olarak başlamış,
2002 yılında Gençlerbirliği’ne
transfer olarak 2007 yılına kadar
profesyonel olarak futbol hayatına
Ankara’da devam etmiş. Daha sonra
İstanbul’da transfer olduğu kulüpte
dokuz yıl gibi istikrarlı bir süre
boyunca futbol hayatına devam ettikten sonra 2016 yılının Temmuz
ayında Beşiktaşımız’a transfer oldu.
Beşiktaşımız’da hala başarı ile forma
gimekte olan Gönül, geçtiğimiz
yıllar içinde de Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları
karşılaşmalarımızda başarılı bir
maçlar çıkarmıştır. Türkiye Milli
Takımı kariyeri de 2007 yılının
Kasım ayında başlamıştır.

Tüm kariyerinde altmış altı kez milli
forma giyme şerefine ulaşmıştır.
Astrolojide Merkür gezegeni,
akıl, zeka, düşünce şekli ve kişisel
ifadeyi sembolize eder. Gökhan
Gönül’ün haritasında Merkür ateş
elementinden, değişken nitelikteki
Yay burcunda yer alıyor. Bu yerleşim
yine onu diğer Oğlak kişilerinden
ayıran bir özellik oluyor. Aklından
geçenleri hızlı, enerjik ve süretli
bir şekilde ortaya koymak isteyebilir. Nitekim geçen haftalarda
oynanan lig maçımızda hakemin
taraflı yönetimine dikkat çekme
amaçlı söylediği birkaç cümle sosyal
medya da taraftarlarımız tarafından
büyük destek gördü; adeta taraftarlarımızın duygularına tercüman
oldu. Zaten kırk yedi yaşındaki bu
hakemin de son maçına çıktığının
açıklanmasıyla Gönül’ün de tepkisinde ne kadar haklı olduğu bir kez
daha gözler önüne serildi.
Merkür’ü Yay burcunda olan
kişilerin düşünce tarzı genellikle
canlıdır ve düşüncelerini uygulamaya geçirme sürecinde kişi
pratiktir, hedef odaklıdır. Gökhan
Gönül’ün tekniği ve oyun zekasının üst düzey olduğunu aklından
geçeni sahaya yansıtırken çok rahat
izleyebiliyoruz. Onu hareketli ve
pratik kılan bir diğer özelliği de
Ay burcunun hava elementinden,
değişken nitelikte İkizler burcunda
bulunmasıdır. İkizler burcu, Merkür
yönetiminde bir burç olduğu için
Gönül’ün duygusal motivasyonun
altında akıl, düşünce, zeka ve
akındakileri hayata pratik bir
şekilde aktarabilme amacının
yattığını söyleyebiliriz.
Tabii ki sahada sorumluluk
sahibi olan bir Oğlak olması,
onun aslında duygusal bir insan olmadığı anlamına gelmiyor. Gökhan
Gönül’ün doğum haritasında iki
kişisel gezegeninin Balık burcunda olması, onun aslında sevdiği,
tutkuyla bağlandığı ve değer verdiği
konularda çok duygusal bir tarafı da
olduğunu gösteriyor.
Gönül’ün doğum haritasında
sevgi gezegeni Venüs ile mücadele gezegeni Mars Balık burcuna
yerleşmişler. Sporcu haritalarında

özellikle incelediğimiz Mars gezegeninin Balık burcundaki konumu,
onu harekete geçiren ana etkenin
bir şeyi yapmayı öncelikle duygusal
olarak arzu etmesi olduğunu gösteriyor. İçsel olarak bütünleştiği her
konuda enerjisini en yüksek seviyede ortaya koyabilir. Başarılı olması
için bir amacı olması ve içsel olarak
kendini o hedefe adaması yeterlidir.
Gönül’ün haritasında Venüs’ün
Balık burcundaki konumu da ona
duyarlılık ve hassasiyet gibi özellikler getiriyor. Empati duygusu yüksektir, mecbur bırakılmadığı sürece
kimseyi kırmamaya özen gösterir.
Ailesine önem veren, çocuklarına ve
eşine zaman ayıran futbolcu örnek
aile yaşantısı ile de tüm sporseverlerin hayranlığını kazanmıştır.
Gökhan Gönül’ün astrolojik
doğum haritasında sistemi, düzeni,
disiplin anlayışını, yaşam testlerini
ve karmik yüklerini anlatan Satürn
gezegeni Akrep burcunda bulunuyor. Akrep burcu Zodyak’ta en
dayanıklı ve güçlü burçlar arasında
yer alır. Soğukkanlı, kararlı, tutkulu
Akrep burcu özellikleri; sorumluluk
ve görev gezegeni Satürn’e sağlam
bir arka plan hazırlamış. Sonuç olarak bizim sahada görev adamı olarak
bıkmadan, yorulmadan koşan,
rakibe geçit vermeyen özellikleriyle
tanımladığımız Gökhan Gönül profilinin temelinde aslında her krize
dayanma gücüne sahip Satürn’ün
bulunduğunu söyleyebiliriz.
Gökhan Gönül için, sakin,
kendi dünyasında mutlu, işine gidip
gelen standart bir yaşam süren bir
düzgün bir kişilik diyebiliriz. Satürn
yönetimindeki Oğlak kişileri için
hayatlarında bir düzen olması ve
sorumlulularını gerektiği şekilde
yerine getirmek mutluluk kaynaklarının başında gelir. Kariyerindeki
başarıları vurgulandığında mütevazılığıyla ön plana çıkan tecrübeli
futbolcu geçtiğimiz yıllarda verdiği
bir röportajında da “İnsanlara iyi bir
örnek olabiliyorsam ne mutlu bana”
diyen ve gerçekten de iyi bir örnek
teşkil eden özelliklere sahip bulunuyor. Kendisine tüm sevdikleriyle
mutlu paylaşımlar içinde olacağı,
futbol dolu yıllar diliyorum.
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BJK Erkek A Voleybol Takımı
Menajeri Burhan Bilir:

“Her
branşta
Kartal gibi
zirvede
olmalıyız”

On beş yıldır Beşiktaş voleyboluna
hizmet eden BJK Erkek A Voleybol
Takımı Menajerimiz Burhan Bilir ile
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Verdiği cevaplarla aynı zamanda
tarihimize ışık tutan Bilir ve ekibine
Efeler Ligi’nde başarılar diliyoruz.
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Fotoğraf:
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B

eşiktaş Dergisi
için bugüne kadar
sporcularımız ve
antrenörlerimizle
röportaj yaptım. Sadece iki kere de, üçlünün mucidi
eski amigomuz rahmetli “Tatava”
Cengiz Öncül ve tribünün sevilen simalarından “İngiliz” Arman
Bağman ile de röportaj yapma
fırsatım olmuştu. Sporcularımız
ve antrenörlerimiz haricinde, iki
kategorideki Beşiktaş emekçileriyle de röportaj yapmayı hep
arzulamıştım.
Biri “gölgede kalanlar” olarak
nitelendirdiğim masör, malzemeci, kondisyoner, fizyoterapist gibi
görevde bulunanlar... İkincisi ise
“arka plandakiler”, yani menajerlerimiz... Sporcularla olsun,
teknik ekiple olsun, ilgili branşın
federasyonuyla olsun, hepsiyle
birden ilgilenen ve koordinasyonu sağlayan, çıkan her türlü
sorunu çözen, hepsi arasında bağ
ve köprü olan menajerlerimiz...
İlk olarak, hak ettiği Efeler
Ligi’ne kesin dönüş yapan erkek
voleybol takımımızın menajeri,
dostum, arkadaşım, kardeşim
Burhan Bilir’i konuk ettik
dergimizin sayfalarına. Beşiktaş voleyboluna on beş senedir
hizmet eden Burhan Bilir, tüm
sorularımızı büyük bir içtenlikle
yanıtladı.

Voleybol şubesinde görev
almaya başlaman nasıl oldu?
Öncelikle şunu belirtmek
isterim, taraftarı olduğum Beşiktaş’ta böyle kutsal bir görevde
bulunmaktan dolayı son derece
onur duyuyorum. Kulübümüzde
2004 yılında önce voleybol spor
okullarında idari personel olarak
göreve başladım. Daha sonra görevinden ayrılan menajer yardımcısı bir arkadaşın yerine çalışmak
isteyip istemediğim sorulduğunda da tabii ki bu fırsatı kaçırmak

istemedim ve voleybol şubesinde
idari menajer yardımcısı olarak
göreve başlamış oldum. Zamanla
voleybola olan ilgim ve içimdeki
Beşiktaş aşkı beni idari menajerliğe ve takım menajerliğine kadar
taşıdı.
Beşiktaş voleybol şubesinin
dünü, bugünü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Kulüpte işe başladığım ilk
dönemlerde özellikle kadın
voleybol takımımız daha başarılı

“Taraftarı olduğum Beşiktaş’ta böyle kutsal bir görevde
bulunmaktan dolayı son derece onur duyuyorum.
Kulübümüzde 2004 yılında önce voleybol spor
okullarında idari personel olarak göreve başladım.
Zamanla voleybola olan ilgim ve içimdeki Beşiktaş aşkı
beni idari menajerliğe ve takım menajerliğine kadar
taşıdı.”
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şimleri her an bir üst kategorideki
antrenörler ve bizler tarafından
takip ediliyor. A takımımızda
pek çok altyapı oyuncumuza yer
verilmesi de altyapı takımlarımızdaki sporcularımıza her daim şevk
veriyor. Eğer yeteri kadar kendilerini bu işe verirlerse A takımda
forma giyme şanslarının olduğunu
görebiliyorlar.

“Her şeye rağmen inanıyorum ki kulübümüzde de
voleybol zamanla hak ettiği yeri alacaktır. Erkek
takımımızın da bir daha asla bir alt ligde oynamak
gibi bir durumla karşılaşmayacağını düşünüyorum.
Beşiktaş Kartal gibi, her branşta zirvede olmalı, zirveye
oynamalı.”
sezonlar geçiriyordu. Takımımız
her zaman ilk üç içinde kendine
yer buluyor, “final four”lar oynuyor, önemli dereceler elde ediyordu. Günümüzde ise özellikle
müessese takımlarının inanılmaz
yüksek bütçeli takımlar kurması
ve voleybola devasa bütçeler ayırması sebebiyle biz biraz gerilerde
kaldık. Özellikle bizim gibi on ikion üç branşlı futbol lokomotifli
kulüplerin o bütçelerle yarışması
gerçekten çok zor oluyor. Her şeye
rağmen inanıyorum ki kulübümüzde de voleybol zamanla hak
ettiği yeri alacaktır. Erkek takımımızın da bir daha asla bir alt
ligde oynamak gibi bir durumla
karşılaşmayacağını düşünüyorum.
Beşiktaş Kartal gibi, her branşta
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zirvede olmalı, zirveye oynamalı.
Özellikle erkek voleybol altyapısı sürekli üreten bir fabrika
gibi... Voleybol altyapısı planlaması hakkında bilgi verebilir
misin?
Senin de değindiğin gibi
erkek altyapımız bir fabrika gibi
oyuncu yetiştiriyor ve bu anlamda
ülkemizdeki kulüpler arasında
ilk sıralarda yer alıyor. Öncelikle
oyuncu keşfedilmesi anlamında
çok yetenekli ve arzulu bir ekibimiz var. Periyodik olarak uzman
kadromuz okul taramaları gerçekleştiriyor ve bu taramalar sonucunda seçilen çocuklarımıza en iyi
şekilde voleybol temel teknikleri
veriliyor. Bu sporcularımızın geli-

Erkek voleybolda üç keredir,
bir alt ligden hak ettiği yer olan
Efeler Ligi’ne çıkmayı başardınız. Bunun sırrı nedir?
Tabii ki öncelikle altyapımızdan yetişen oyunculara kadromuzda yer verilmesi ve sporcuların temelden Beşiktaş aidiyetiyle
yetiştirilmesinde bunun çok
büyük katkısı var. Bu sporcuların yanına birkaç tane tecrübeli
oyuncu monte edilince de başarı
kendiliğinde geliyor. Bizim en
önemsediğimiz diğer bir konu da,
oluşturulan kadroların Beşiktaş
anlayışına uygun oyunculardan
seçilmesi ve sonrasında da bir aile
ortamının sağlanmasıdır.
Voleybol şubesinin başında genel menajer olarak, bir
duayen, Aziz Kalağoğlu var. Sen
de göreve başladığından beri
onunla çalışıyorsun, kendisi için
ne söylemek istersin?
Sevgili Aziz abi ile birlikte
çalışmak her şeyden önce çok
büyük keyif. Senin de söylediğin
gibi kendisi bir voleybol duayeni...
Uzun yıllar A milli takımın kaptanlığı yapmış yaşayan bir voleybol efsanesi... Her an kendisinden
voleybol adına bir şeyler öğrenme,
tecrübelerinden bir şeyler kapma
fırsatımız oluyor. Alınacak her
kararda bizlerin fikrine danışıyor
ve çok demokratik bir ortamda
bizlere çalışma imkanı sağlıyor.
Voleybol idareciliği adına her şeyi
kendisinden öğrendim diyebilirim.

Her üç Efeler Ligi’ne yükseliş sezonunda, ilk defa Avrupa
Kupaları’na katılım hakkı
elde edildiğinde ve ilk Avrupa
Kupası macerasında hocamız
Meftun Eren’di. Onula da uzun
yıllar beraber çalıştınız, kendisi için ne söylemek istersin?
Hocamız görev aldığı üç
sezonda da takımızı lige çıkarma
başarısı gösterdi. Kendisi çok değerli bir antrenör ve aynı zamanda iyi bir Beşiktaşlı. Her anında
takımızın ve erkek voleybolunun
gelişimi için kafa yoruyor. Altyapımızdan yetişen oyunculara
büyük önem veriyor, her zaman
kadroda en az dört-beş genç
oyuncuya yer vermekten asla
çekinmiyor. Bu açıdan önceliği
sporcu yetiştirmek olan Beşiktaş
Erkek Voleybolu felsefesine de
tam uyan bir antrenör. Kendisiyle büyük bir ahenk içinde
çalıştık, çalışıyoruz, umarım
aynı şekilde çalışmaya da

devam edeceğiz.
Biraz da saha içine dönelim.
Görev yaptığın süre boyunca
sende iz bırakan oyuncu kim
olmuştur?
Almanya Milli Takımı’nda
uzun yıllar oynamış olan Mark
Siebeck’i söyleyebilirim. Kendisi Polonya, Almanya ve İtalya
liglerinde oynamış efsane bir
voleybolcudur. Voleybol kariyerinin son zamanlarında bize gelmiş
olsa da profesyonelliği, tekniği,
oyun zekası anlamında eşsiz bir
sporcuydu.
Beşiktaş ile birçok deplasmana gittin. Unutamadığın
deplasman anını bizimle paylaşır mısın?
Unutamadığım deplasmanlar arasında ilk sırayı 2016-17
sezonunun sonlarına denk gelen
Tokat deplasmanı alır. Tokat
Havalimanı’na inişte az daha

uçağımız yere çakılıyordu. Çok
büyük korku yaşadık. Uçak Tokat’a inemedi ve tekrar İstanbul’a
geri döndü. Ardından Tokat’a on
iki saat süren otobüs yolculuğu
ile gittik çünkü kafilenin büyük
kısmı olaydan çok etkilenmişti
ve tekrar uçak ile gitmeyi istemediler.
“Erkek altyapımız bir
fabrika gibi oyuncu
yetiştiriyor ve bu anlamda
ülkemizdeki kulüpler
arasında ilk sıralarda yer
alıyor. A takımımızda pek
çok altyapı oyuncumuza
yer verilmesi de altyapı
takımlarımızdaki
sporcularımıza her daim
şevk veriyor. Eğer yeteri
kadar kendilerini bu işe
verirlerse A takımda
forma giyme şanslarının
olduğunu görebiliyorlar.”
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“Taraftar her sporda
olduğu gibi voleybolda
da hep bir itici güç
olmaktadır. Önceleri
voleybol taraftarı hiç
yok denecek kadar azdı.
Bugün ise Akatlar’da
her maçımızı takip
eden ve desteğini hiç
esirgemeyen bir taraftar
grubu oluşmaya başladı.
Bu artışın takımlarımızın
başarılarıyla devam
edeceğini düşünüyorum.”
Görev yaptığın süre boyunca, unutamadığın üç maçı
söyleyebilir misin?
Birincisi Fenerbahçe’yi 50.
Yıl Voleybol Salonu’nda 3-2
yendiğimiz maçtır. İnanılmaz
mücadeleye sahne oldu. Her iki
takım taraftarları salonu hınca
hınç doldurmuştu. O zamanlar
voleybolda deplasman yasağı
henüz yoktu. Taraftarımızın da
büyük desteği ile deplasmandan
galibiyetle ayrılmıştık.
İkincisi ligde kalmak için bir
puana ihtiyacımız olan Maliye
Milli Piyango maçıdır. Setlerde
2-1 geride iken, dördüncü sette
24-19 öne geçtik ama seti 24-26
verdik ve maalesef ligden düştük.
Bu maçı kaybetmek benim için
tam bir travma olmuştu.
Üçüncüsü ise, bu sezonun
son maçı olan Sorgun Belediye
maçıdır. Lige çıkmak için tek
şansımız, maçı üç puanla bitirmekti. Her set inanılmaz bir
mücadele ile geçti ve sonucunda
3-1 kazanarak lige çıktık.
Maç başlamadan önce yaptığın bir uğurun veya ritüelin
var mı?
Herhangi bir uğurum yok.
Her maçtan önce oyuncuların
ısınması sırasında teknik kadro
olarak soyunma odasına gider ve
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yaklaşık dört-beş dakika burada
zaman geçirir, maçı konuşuruz.
Akatlar’daki maçlarınıza
gelen kemir bir taraftar kitlesi
var, deplasmanlarda daha çok
destek görüyorsunuz. Önümüzdeki sezon Burhan Felek’te oynayacaksınız. Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek
istersin? Onlara bir mesajın var
mı?
Taraftar her sporda olduğu
gibi voleybolda da hep bir itici
güç olmaktadır. Önceleri voleybol taraftarı hiç yok denecek
kadar azdı. Bugün ise Akatlar’da
her maçımızı takip eden ve desteğini hiç esirgemeyen bir taraftar
grubu oluşmaya başladı. Bu artışın takımlarımızın başarılarıyla
devam edeceğini düşünüyorum.
Beşiktaşımız’a hasret olan deplasman taraftarlarımız, her gittiğimiz salonu dolduruyorlar ve bizler için muazzam bir maç ortamı
hazırlıyorlar. Bugün baktığımız
zaman Efeler Ligi dünyanın en

elit ligleri arasında yer alıyor. Pek
çok üst düzey yabancı voleybolcu
ligimizde forma giyiyor ve ligimiz seyir zevki açışından çok üst
seviyede. Taraftarlarımızı hem
takımımıza destek olmaya hem
de bu voleybolun zevk veren mücadelesini yaşamak için salonlara
davet ediyorum.
Biliyorum ki eşin, kızınız
doğmadan önce hemen hemen
her maça gelirdi. Eşinin tribünde olması nasıl bir duygu?
Ailen için ne söylemek istersin?
Senin de bildiğin gibi, eşim
kızımız dünyada gelmeden önce
hemen hemen hiçbir maçı kaçırmıyordu. Kendisi tam bir voleybolsever ve Beşiktaş taraftarı..
Maçın her anını yaşıyor. Bu da
bana ekstra şevk ve enerji veriyor.
Hamilelik süreci ve bebeğimizin
ilk aylarında salondan biraz uzak
kaldı. Kızımız şu anda altı aylık
oldu. Gelecek sezon eşim ve kızımın birlikte tribündeki yerlerini
almalarını heyecanla bekliyorum.
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Yazı:

Gökhan Karakaş

iyah-Beyaz sevdasını gittikleri farklı coğrafyalarda dalgalandıran
Kartal yürekli taraftarlarımıza ayırdık yine sayfalarımızı. Bavullarını
toplarken geride hep bir şeyi unuttuğunu düşünenledir onlar. Sadece
bir sembol değil, yüreklerindeki Siyah Beyaz aşkının anlatım tarzıdır
bu atkı. Dünyanın en güney ucu, en kuru ya da en soğuk kıtası Antarktika’da da açılır, sarı sıcak kumlarla göz alıp gittiğince uzanan Gobi Çölü’nde de...
Taraftarımız, “mabedimiz” dediğimiz stadyumu yanlarında götüremezler belki,
hatta coşkunun sel olup aktığı Beşiktaş Çarşı’yı taşıyamazlar çantalarında. Onlar
yüreklerinde taşırlar Beşiktaş sevdasını kimi zaman çıktıkları zirvelerde kimi
zaman dünyaca ünlü bulvarlarda açarlar sevdalı yüreklerini. İşte gri alanı olmayan
sevdalarıyla Beşiktaş taraftarı sizleri film gibi bir yolculuğa çıkartmaya hazır.

Derinlerde yaşanır bu sevda

Profesyonel balık adam ve denizlerin yılmaz
koruyucusu Erkan Utku, genç nesillerin Beşiktaş
sevdasını derinlerde yaşamasını sağladı. Piri Reis
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi son sınıf öğrencileri Enes Büyükçolak, İpek Genç, Hikmet Can
Bayender, Necdet Can Köşklü ile Fethiye’de on iki
metre dalan Erkan Utku, Siyah-Beyaz renklerin sualtında ayrı heyecan verdiğini belirtti. Utku, “Şanlı
Beşiktaş bayrağımızı sualtında dalgalandırırken
maruz kaldığımız basınç bile bize etki etmedi. Denizlerin korunması için Kartal gibi cesaretli bu öğrenciler gelecek kuşaklarımızın teminatı. Piri Reis
Üniversitesi Beşiktaşlıları olarak, mavilikler için
elimizden geleni yaparken asla Beşiktaşımız’dan
vazgeçmeyeceğiz” dedi.

56

Haziran-Temmuz 2019

Şeref turunda bir Beşiktaşlı

Mabedimizde şeref turuna çıkma şerefine erişenlerden biri de yıkılmaz Beşiktaşlı Zafer Tosun.
Maçlara gittiğinde hissettiği adrenalini şeref turunda ziyadesiyle hisseden Zafer Tosun, “Bu öylesine bir
sevda ki özlemi büyük, hasreti kocaman. Gitmesen,
görmesen, hissetmesen yaşayamadığın bir renk aşkı.
Yani Beşiktaş aşkı” diye konuştu.

Taraftar olmanın hakkını
veriyorlar

Kendisini büyük Beşiktaş’ın büyük taraftarı olarak adlandıran Kartal yürekli Cüneyt
Kurt, Almanya’nın Lemgo şehrinde yaşıyor. Eşi Büşra Kurt ile gittikleri her tatilde
Beşiktaş formasını yanında taşıyorlar. 2017
yılında ABD-San Francisco’da başladıkları
ve Los Angeles’ta bitirdikleri turları sırasında
Hoolywood’a giden bu Kartal yürekler, elbette ki Kartal formalarıyla poz verdi. Beşiktaş
sevdası hız kesmiyor, Ölüdeniz’de yükseklere
çıkarken de aynı gururla bakıyorlar kameralara. Hint Okyanusu’nda ki Maldivler’de bile
atkı açan bu çifti kutluyoruz.

Beşiktaş atkısı bavulundan eksik olmuyor

Gezmeyi seven Kartal yüreklilerden biri de Burak Akçakaya... On yıldır gittiği her yere bavulundaki
Beşiktaş atkısını da götüren Akçakaya, “Öylesine büyük bir sevdadır ki bu anlatılmaz yaşanır. Bu ayrıcalıklı yaşamı sadece Beşiktaşlılar tatsın” dedi.

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

"HAYALİMİZ
ŞAMPİYONLAR
LİGİ KUPASI"
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Beşiktaş Dergisi’nin bir önceki sayısında sizlere hentboldaki en çok
darbeyi alanın ve yıprananın pivotlar olduğunu belirtip, Beşiktaş Mogaz’ın
başarılı kaptanlarından Tolga Özbahar’ı tanıtmıştık. Bu sayımızda
da sizlere diğer pivotumuzu, Beşiktaş Mogaz’ın diğer bir savaşçısını,
Mehmetçiği’ni, Mehmet Demirezen’i tanıtmak istedik ve iki kupa sonrası
kendisiyle buluştuk.

Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli • İsa Şimşek

H

entbola ne
zaman ve nasıl
başladın?
Hentbola
Ankara Atatürk
Lisesi’nde okurken, 2003 yılında,
beden eğitimi öğretmenim Hakan Nayır sayesinde başladım. O
dönemler Türkiye’deki çoğu genç
gibi ben de basketbol ve futbolla
ilgileniyordum. Hatta lisanslı
futbolcuydum da aynı zamanda.
Beden eğitimi öğretmenim bir
gün antrenmana davet etti. “Ne
kaybederim ki denemeliyim”
diye düşündüm ve asla vazgeçemeyeceğim, yeni bir hayata ilk
adımımı atmış oldum.

du 14 numaralı formayı. Thierry
Henry’nin spor kariyerindeki
disiplini ve iş ahlakını kendime
örnek aldım. O dönemler idolumdu diyebilirim.
Kızımın da ayın 14’ünde doğması, forma numarama ayrı bir
anlam yükledi. Artık 14 numara
benim için sadece iki rakamdan
oluşan basit bir sayı olmaktan
çıktı ve çok daha fazla şey ifade
etmeye başladı. Benim için vazgeçilmez bir uğur oldu artık.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Eşimin ve çocuğumun, maça
giderken beni yolcu etmeleri
benim için en büyük uğurdur.
Maça gelip izlemeleri ise en

büyük motivasyon kaynağımdır.
Çünkü bilirim ki, aile bağları ve
sevdiklerinin müsabaka öncesi ve
sonrası seni desteklemeleri, spor
için vazgeçilmezdir.
Beşiktaş Hentbol Takımı
senin için ne anlam ifade ediyor? “Salonlarda ekol, Beşiktaş
Hentbol” sloganı için ne düşünüyorsun?
Takımdan çok arkadaşlık,
dostluk, aile kavramlarını yükledi benim için. Beşiktaş Hentbol
Takımı demek, güzel dostlukların yaşandığı, bir başarıdan diğerine koşan ve bu başarılarla yetinmeyip bir o kadar da her an yeni
başarılara aç olan bir ekiptir. Bu
yüzdendir ki “Salonlarda ekol,
Beşiktaş Hentbol”, insanlara, bu

14 numaralı formayı giyiyorsun, 14 numaranın senin
için bir anlamı ya da önemi var
mı?
14 numaralı formanın anlamı
futbol oynadığım dönemlerden
geliyor. O dönemlerde Fransız
futbolcu Thierry Henry giyiyor-
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Başarıları

4
Türkiye Ligi Şampiyonluğu

4
Türkiye Kupası

4
Süper Kupa
ekibin ruhunu, enerjisini, azmini
ve nasıl işlediğini doğru anlatan
içi çok dolu bir slogandır.
Beşiktaş Mogaz’da birçok
kupa kaldırdın, Şampiyonlar
Ligi’nde oynadın, milli takım
oyuncususun. Beşiktaş’taki
hedefine ve hentboldaki kişisel
hedefine ulaştın mı? Bundan
sonraki hedeflerin nedir?
Her insanın, sporcunun kariyerinde belirli hedefleri vardır.
Bu hedef doğrultusunda, öncelikle insan kendini aşmaya ve
sonrasında da hedefine ulaşmaya
çalışır. Bu hedefe ulaşma çabasında çeşitli zorlukların birçok aşamalarından geçen kişi, kendisini
sürekli geliştirir ve yeniler. Ama
asla insan hedefine tam anlamıyla ulaşamaz. Buna hayat boyu
öğrenme denir.
Beşiktaş Mogaz sporcusu olup
büyük Beşiktaş Camiası’nın bir
ferdi olduğumdan beri, Türkiye’de alınabilecek hiçbir kupayı
başka bir takıma bırakmadık ama
Şampiyonlar Ligi’nde gruptan
henüz çıkamadık. Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak ilk hedefimizdir,
sonrasında her hentbolcunun
hayali olabilecek Şampiyonlar
Ligi Kupası’nı kaldırmak gelir.
İşe milli boyutta bakacak
olursak, Avrupa ve Dünya
şampiyonalarına katılmak benim
kişisel hedeflerim arasındadır.
Haziran ayı içerisindeki Make-
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donya ve İzlanda maçlarından en
az bir puan alabilirsek, Avrupa
Şampiyonası’na gitme hedefimi
gerçekleştirmiş olacağım.
Beşiktaş Mogaz’a geldiğinden beri Şampiyonlar Ligi’nde
oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi
için ne söylersin? Şampiyonlar
Ligi ve Hentbol Süper Ligi
arasındaki farklar nedir?
Şampiyonlar Ligi çok farklı
bir arena. Bu atmosferi daha
salona girmeden önce hissetmeye
başlıyorsunuz. Salona girerken,
sporcular için özel şovlar ve
gösteriler oluyor. Dolayısıyla

sporcu kendisini özel hissediyor.
Bu da sporcunun maça olan
konsantrasyonunu ve motivasyonu artırıyor. Üst düzey sporcularla mücadele ediyorsunuz,
bu yüzden sizin de maksimum
performans ve minimum hata ile
oynamanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir anlamda kendi sınırlarınızı deniyor ve zorluyorsunuz.
Her ne kadar sınırlarınızı
bireysel olarak zorlasanız da
sonuçta hentbol bir takım
sporu. Bu sezon takımdaki
arkadaşlık ortamı nasıldı?
Beşiktaş Jimnastik Kulü-

tara sahip olduğu için. Taraftar
desteği ile oynanan maçlar her
zaman daha kolay aşılabilen
engellerdir. Çünkü maç içerisinde düştüğünüz zaman sizi ileriye
taşıyabilen bir güçtür taraftar
ve Beşiktaş’ta da bunu sonuna
kadar bilen ve yaşatan bir taraftar
grubu var. Fakat son iki sezondur
Şampiyonlar Ligi maçlarımıza
olan ilgi biraz azaldı. Bu süper
gücü yanımızda hissettiğimizde,
Şampiyonlar Ligi grubundan
çıkma hayali de çok uzak değil
bence.

bü’nün en başarılı branşı olan
Beşiktaş Mogaz’ı ikinci ailem
olarak görüyorum. Kimi zaman
ailelerimizden çok takım arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz ve
bu durum takım içindeki bağları
gün geçtikçe daha da kuvvetlendiriyor. Takım içinde ortamı
Avrupa Kupaları
* Takımımıza transfer olduğu 2015-16 sezonundan
bu yana Avrupa Kupaları’ndaki maçlarda toplam
39 gol kaydetti.
* Bir sezonda en çok golü
2018-19 sezonunda attı
(15 gol).
* Beş sezondur Şampiyonlar Ligi grup aşamasında
mücadele eden takımımızın 39 gol ile en golcü
sekizinci oyuncusu oldu.
* Sezonlara göre Avrupa
kupalarındaki golleri:
2015-16: 13 gol
2016-17: 7 gol
2017-18: 4 gol
2018-19: 15 gol

bozan hiçbir insan olmadığı için,
herkes birbiriyle arkadaştan çok
kardeş gibi. Bu sebepten ötürü
Türk sporcularla konuşurken
“kardeşim”, yabacılarla konuşurken Sırpça’da kardeşim anlamına
gelen “brate” kelimesini kullanıyoruz. Zaten bir takımdaki
sporcular arası bağ ne kadar
kuvvetliyse, başarı oranı o kadar
yüksektir. Bu takımın başarısının en büyük sebebi “kardeşlik”
duygusudur.
Beşiktaş Mogaz’a gelmeden
önce Ankara takımları olan
Maliye Milli Piyango ve BB
Ankaraspor’da oynadın, bir
kamu diğeri belediye takımı,
doğal olarak taraftarı olmayan
takımlardı, Beşiktaş’a gelmenle
beraber içeride olsun deplasmanda olsun sizleri destekleyen, yalnız bırakmayan bir
taraftarla beraber oynamaya
başladın. Taraftarsız takımlarda oynamak nasıldı? Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek istersin? Onlara bir mesajın var mı?
Eskiden Beşiktaş sporcularına
hep imrenirdim, böyle bir taraf-

Beşiktaş Mogaz’da unutamadığın maç hangisidir?
Bir değil, birden fazla maç
olabilir unutamadıklarım sınıfında. Özellikle birkaç Şampiyonlar
Ligi maçı... SG Flensburg-Handewitt, PSG, Veszprém KC
maçlarının atmosferleri, şehirlerin hentbola bakışları ve hentbol
kalitesiyle gayet keyif verici
unutulmaz maçlardı.
Beşiktaş Mogaz’da yurt içi
olsun, yurt dışı olsun birçok
deplasmana gittin, unutamadığın bir deplasmanı anını
değerli Beşiktaş Dergisi okuyucularıyla paylaşır mısın?
Şampiyonlar Ligi maçı için
Moskova’ya gidecektik. Vizeler
alınmıştı. Fakat benim vizemde
çok enteresan bir sorun vardı.
Konsolosluktan benim vizeme
başka birin fotoğrafını, onun
vizesine de benim fotoğrafımı
basmışlar. Bu şekilde gidecektim yurt dışına fakat Türkiye’de
sorun olmazsa bile orada sorun
olma ihtimali yüksekti. O sıralar
aksi gibi iki ülke arası da limoniydi. Türkiye’den sorunsuz çıkış
yaptım. Rusya’ya girişte de sorun
olmadı. Maçı yaptık, sıra dönüş
yolculuğuna geldi. Rus pasaport
memuru fotoğrafın bana ait
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olmadığımı anladı. Kendimi
anlatmaya çalıştım ama pek dinlemedi. Polisleri çağırdı ve beni
sorgu odası gibi bir yere götürdüler. Hiçbir açıklamamı dinlemiyorlar, İngilizce konuşmak dahi
istemiyorlardı. Uçağımızın kalkmasına çok az bir süre kalmıştı
ve ben hariç tüm kafile pasaport
kontrol noktasından geçmişti.
Yaklaşık iki saat beni beklettikten sonra konsolosluktan bir şekilde onay alındı ve uçağa güç de
olsa yetiştim. Az kalsın Rusya’da
casusluktan yargılanacaktım, iki
ülke arasındaki sorunlara ben de
eklenecektim (gülüyor). Neyse ki
maçı kazandık da tesellim oldu.
Hentbol, dünyada ragbiden
sonraki en sert takım sporu
ve sen de bu sert sporun çok
itiş-kakış yaşayan pivot bölgesinde oynuyorsun. Hücumda
olsun, savunmada olsun rakiplerinde sürekli korakor bir
mücadele içinde geçiyor maç,
en çok senin gibi pivotlar için
yıpratıcı oluyor. Bununla bera-
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ber genellikle maç bitiminde
büyük bir centilmenlik oluyor
her iki tarafta da, Bu durum
için ne söylemek istersin?
Bizim sertliğimiz müsabaka şartları ve hentbol kuralları
içerisinde yapıldığı için sporcular
gelebilecek darbeleri az çok biliyorlar. Bu yüzden sporcular arası,
çok abartı bir darbe olmadığı
takdirde bozulmuyor, tartışma
yaşanmıyor. Benim oynadığım
mevki darbeye en çok maruz
kalınan bölge. Onca yıldan sonra
bazı sert darbeleri hissetmiyorum
bile. Mazoşist oldum diyebilirim
(gülüyor).
Biliyorum ki eşin kızınla
beraber Süleyman Seba Spor
Salonu’ndaki her maçına geliyor, Türkiye Kupası final maçı
için İzmir’e de geldiler, Ailenin
sen oynarken maçını seyretmesi nasıl bir duygu? Ailen için ne
söylemek istersin?
Ailemin benim yanımda
olduğunu bilmek, onların desteğini hissetmek benim için çok

büyük bir motivasyon kaynağı.
Sadece spor veya hentbol olarak değil, tüm yaşantımda da
motivasyon kaynağım onlar.
Bir insanı sevdikleri ileriye taşır.
Benim sevdiklerim ve beni sevenler arasında ise şüphesiz ki en çok
ailemdir bana destek olan.
Süper Lig
* 4 sezonda 147 gol
* Bir maçta en çok gol
attığı maç:
10 gol, Aziziye Belediyesi,
42-31, 09.12.2017
2015-16: 43 gol
2016-17: 16 gol
2017-18: 49 gol
2018-19: 39 gol
* İstatistiklere play-off maçları
dahil değildir.
* İstatistiksel veriler, www.
kartalyuvasi.net sitesi ve https://
twitter.com/RakamlarlaBJK
hesabı sahibi Ömer Seymen ile
yürütülen ortak çalışma sonucu
çıkartılmıştır.

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

“Ailece Beşiktaşlı olmak
muhteşem bir gurur”
Bir yanda hüzünleri, bir yanda heyecanları ve mutlulukları barındıran
Haziran ayı bu yıl da yine sürprizlerle dolu. Öncelikle tüm Beşiktaşlılar’ın
Babalar Günü ve Ramazan Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun. Birlikte nice
bayramlar ve mutluluklar yaşayalım, nice güzel zaferlerle birlikte.
Bu ay sizlere Sevda Odabaşı ve adları da kendileri gibi çok güzel iki kızı
Damla Beren ve Çağla Ceren ile merhaba diyoruz.
Bize o güzel gönüllerini açtıkları için kocaman ve sonsuz teşekkürler.

Röportaj:

Fatma Arsan

S

izi ve kızlarınızı
tanıyalım mı önce?
Ben Sevda Odabaşı, kırk iki yaşımdayım ve işletme
mezunuyum. Devlete bağlı bir
kurumda muhasebe bölümünde
on sekiz yıldır çalışmaktayım. İlk
göz ağrım Damla Beren Odabaşı,
on dört yaşında, sekizinci sınıfta
okuyor. İkinci kızım Çağla Ceren
Odabaşı, altı yaşında ve kreşe
gidiyor.
Herkes doğuştan Beşiktaşlı
mı ya da nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Doğuştan demek isterdim
ama ne yazık ki öyle değil. Başka
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bir takımın iyi bir taraftarıydım.
Çünkü o dönem herkes o takımı
tutuyordu etrafımda ama her
zaman Beşiktaş’ın yeri ayrıydı
ve gerçekten de Beşiktaş’a çok
sempati duyardım nedense.
Herhalde dosdoğru, düzgün bir
takım olduğu için... Aynı renkleri gibi; ya tam beyaz ya da tam
siyah. Yanarlı dönerli değil yani...
Şöyle bir düşünün: Kızlara hangi
takımı tutmak yakışır? Tabii ki
Beşiktaş. Eşim aşırı fanatik Beşik-

taşlı’dır. Kızlarımız da baba aşığı
olunca Beşiktaş da onlar için vazgeçilmez bir tutku oldu. Küçük
kızımın öğrendiği ilk şarkı bir
Beşiktaş marşıdır mesela.
Beşiktaşlı olmak, üstelik
de anne-kız Beşiktaşlı olmak
nasıl bir duygu, nasıl bir gurur
yaşatıyor size?
Anne kız aynı takımlı, Beşiktaşlı olmak, muhteşem bir gurur.
Bir kere renklerimiz çok asil.

“Anne kız aynı takımlı, Beşiktaşlı olmak, muhteşem bir
gurur. Bir kere renklerimiz çok asil. Güneş bazen “Anne
sen siyah giydin, ben beyaz giyeyim, Beşiktaş olalım”
diyor. Maç günleri formalarımızla, bandanalarımızla
geziyoruz. Birisi takımını sorduğunda Güneş
gülümseyerek “Biz Beşiktaşlıyız” diyor.”
Güneş bazen “Anne sen siyah
giydin, ben beyaz giyeyim, Beşiktaş olalım” diyor. Maç günleri
formalarımızla, bandanalarımızla
geziyoruz. Birisi takımını sorduğunda Güneş gülümseyerek “Biz
Beşiktaşlıyız” diyor.
Evde herkes Beşiktaşlı o
zaman...
Evet, başta babamız olmak
üzere evde herkes Beşiktaşlı.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Maç izlemeyi çok seviyorum
ama izlerken aşırı derecede kalp
atışlarım hızlanıyor, adrenalin
maksimumda yani. Beşiktaş’ın
çok ama çok düzgün bir kulüp
kültürü var. Diğer takımlarda olmayan ama Beşiktaş’ta seni çeken
bir düz çizgilik var.
Totemleriniz var mı?
Totemim şudur ki; mümkün-

se ben maç izlemeyeyim, hatta
skor bile öğrenmeyim. Bir gün
şöyle oldu; Beşiktaş- Fenerbahçe
maçını evde eniştemlerle (fanatik
Fenerbahçeliler) birlikte izliyoruz, daha doğrusu onlar izliyor.
Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş,
3-2 yeniyor. Mutfaktan içeri girip
baktım son 90+5 dakika yazıyordu. Dedim ki “A ha atacaklar”.
Der demez de Fenerbahçeliler
golü attı ve skor 3-3 oldu. Büyük
kızım “Bir daha sen ne maç izle
ne de skora bak anne” dedi. Çünkü Beşiktaş’ın yenmiş olduğu 2-0
skoru 2-2 yapmışlığım da vardır
önceden. Çünkü kaybetmelerini istemiyorum ve o korkuyla
bakınca mutlaka gol yiyorlar. İşte
tüm bunları birleştirip ben de
sırf onlar için bir daha asla ya da
mümkünse bakmamam gerektiğine karar verdim.

gisinden ne olursa olsun vazgeçmez, aile yaşantısı olsun her şeyiyle dört dörtlük bir adam yani
adam gibi adamdır. Bu adam bu
takımı tutuyorsa ve gönülden
bağlıysa boşuna değildir.
Onu mutlu eden her şeyde
Beşiktaş varsa beni de mutlu
eder. Dediğim gibi renkleri gibi
beyaz ve siyah, başka renge gerek
yok. Bence herkesin iki takımı
olmalı ve ilk tuttukları takım
mutlaka Beşiktaş olmalı.
Gençlere Beşiktaşlı olmayı
nasıl tarif edersiniz?
Gençlere Beşiktaşlı olmayı
tarif etmeme gerek yok; bir kere
o stadyuma gidip bir kere maç izlesinler, o havayı solusunlar yeter.
Kendini zaten çıkışta Kartal gibi
hissederler.

Beşiktaşlılık nasıl hissettirir
size?
Bir kere benim kocam çok
düzgün, dürüst, merhametli, çiz-
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TARİHTEKİ İLK
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
MAÇI (ASLINDA)
NEDEN OYNANMADI?
1920-21 • BÖLÜM 3

1921 yılının Nisan ayında düzenlenen ikinci Galatasaray Kupası, hatırlarda
en çok da oynanmayan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile kaldı.
İki takımın eşleştiği ikinci tur maçlarından önce turnuva nizamnamesinde
değişiklik yapılınca, Beşiktaş maç günü turnuvadan çekilmek zorunda
kaldı. Fakat konunun bilinmeyen yönleri var. Bunlardan biri de, kupadan
sarf-ı nazar eden Beşiktaş’ın sarı-lacivertlilere aynı gün oynanmak
üzere özel bir maç teklif ettiği. Bu teklif karşısında alınan cevapsa
-maalesef- “Hacet yok!” olmuş.

Yazı:

Serhan Oytun Eroğlu

İ

lki 1920 yılında, Galatasaray’ın kuruluşunun on
beşinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Galatasaray Kupası’na ikinci
sene İstanbul’un resmi mahiyetteki üç liginden de kulüpler davet edildi. İstanbul Futbol Birliği
Ligi’nden Galatasaray dışında
Fenerbahçe ve Anadolu; İstanbul
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Türk İdman Birliği Ligi’nden
Vefa, Darüşşafaka, Beylerbeyi ve
Hilal, Pazar Birliği’nden Stella, o
sezon hem İstanbul Türk İdman
Birliği Ligi’nde hem de Pazar
Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş,
son olarak bir de Ermeni karma
takımı olmak üzere toplam on
takım kupada boy gösterdiler. 14
Nisan günü Galatasaray Sultanisi’nde yapılan kura çekiminde
Beşiktaş, Stella ile eşleşti.

“Beşiktaş’ın üstün
olduğundan şüphe
etmek haksızlık olur”

“Şurasını kayd ve işaret etmek
isteriz ki bu maçlara bu sene pek
mevsimsiz başlandı. Sebebi ister
meşru ister gayrımeşru olsun,
İstanbul’un üç liginin iştirak
ettiği bu müsabakalara girecek
kulüpleri, henüz kendi resmi

oyunlarını bitiremediklerinden oldukça müşkül vaziyetler
karşısında bıraktı. Union (İttihat), Altınordu, Süleymaniye ve
Pera kulüpleri yalnız bu sebeple
kendilerini feda ettiler. İştirak
etmemeyi muvafık buldular.
Diğer taraftan turnuvaya dahil
olanlardan Beşiktaş, Stella gibi
Pazar Ligi’nin kuvvetli kulüpleri
henüz hiç karşılaşmadıklarından
kuvvet ve maharetlerini birbirlerinden saklamak istediler. Ve

bu gayretleri pek aşikar görünüyordu. Mamafih Beşiktaş’ın her
suretle faik olduğunda iştibah
haksızlık olur.
Beşiktaş-Stella
Bunun temaşaya değer ve
heyecanlı olacağı tahmin edildi
ise de ümid edildiği kadar sıkı
bir oyun olmadı. Buna da sebeb;
İngiliz, İtalyan, Ermeni ve Rum
takımlarının en güzide ve maruf
oyuncularından bil-intihab (seçilerek) tertib edilen kuvvetli bir
muhtelit takım ile sahaya çıktıkları halde, Beşiktaş’ın, noksan
oyuncuları yerine aldığı Bekir ve
Refik Beyler’le bir kat daha kuvvetlendiğinden, karşısında pek
aciz ve zayıf bir vaziyettde kalmış
olmalarıdır.
Yirmişer dakikalık haftaymlarla kırk dakika devam eden
oyunda Beşiktaş hemen mütemadiyen Stella kalesi önünde
oynuyor ve maç gibi değil, adeta
egzersiz yapıyorlardı. Neticede
Beşiktaş, sıfıra karşı, biri Bekir
diğeri merkez muhacimi (santraforu) Nüzhet Beyler tarafından
yapılan iki gol ile galip geldi.
Hakem Galatasaray kapudanı
Ziya Bey idi.”
17 Nisan’da oynanan maçlardan sonra..
“...Neticede pazar gününün
galipleri: Vefa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleridir
ki çekilen kurada önümüzdeki
cuma günü kimlerin karşılaşacağı
tayin edilip ber vech-i ati tespit
edildi:
Beşiktaş-Fenerbahçe
Galatasaray-Vefa
Hilal-Ermeni muhtelit takımı
karşılaşacaklardır.
Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası her halde Cuma gününün en
ehemmiyetli ve en heyecanlı bir
oyunu olacaktır. Temaşaya pek
layık ve hararetli bir suretde cereyan edeceği şimdiden tahmin
edilmektedir.” (1)

Turnuvanın zamanlamasıyla
ilgili, bu maç yazısının başında
geçen “sebebi ister meşru ister
gayrımeşru olsun” ifadesi dikkati
çekiyor. Galatasaray, açıklamasını, sonbaharda Avrupa’ya yapacağı seyahate dayandırsa da, bu
hususta herkesi tam olarak ikna
edemediği anlaşılıyor.

“Pek gülünç bir hale
giren turnuva”

İkinci tur kuralarının çekilmesinin ardından, “...turnuva
heyeti, nizamnamenin beşinci
maddesinin kendisine bahş ettiği
salahiyete istinaden (yetkiye dayanarak)” (2), turnuvanın kalan
maçlarında her kulübün sadece
kendisine kayıtlı oyuncularla
sahaya çıkabileceği yönündeki
hükmü içeren bir ta’mim hazırlayarak kulüplere gönderdi. Tarih:
18 Nisan 1921
Kuraya göre Beşiktaş ve Fenerbahçe 22 Nisan günü karşılaşacaklardı. Bundan sonra olanlar,
şimdiye kadarki birçok kaynak
ve çalışmada, İkdam gazetesinin
şu haberindeki kelimelerin aşağı
yukarı -ve anlamın birebir- aynısı
ile aktarılmıştır:
“Fenerbahçe-Beşiktaş
Çekilen kura mucibince ilk
oyun Beşiktaş ile Fenerbahçe
arasında idi. Müsabakaların
muntazam bir program tahtında
icrası ve karışıklığa meydan vermemek için, Galatasaray Kulübü
hafta içinde turnuva müsabakasına iştirak eden kulüplere birer
tezkere yazarak her kulübün
kendi oyuncularıyla isbat-ı vücud
etmelerini bildirmişti. Fakat Beşiktaşlılar Union Kulüp’ten Bekir
ve sabık Union Kulüp azasından
Refik Beyler’i geçen hafta takımlarına idhal ettiklerinden bittabi
Galatasaray Kulübü buna itiraz
etmiş ve binnetice Beşiktaşlılar
sahadan çekilerek Fenerbahçe
galip addedilmiştir.” (3)

Fakat bazı vakıalar bize meselenin bu kadar basit ve bundan
ibaret olmadığını gösteriyor.
Aynı gün yayınlanan Alemdar
gazetesi, haberinin merkezine,
“tertip heyetinin bir takım keyfi
değerlendirmelerle değiştirmek
istediği kararları” koyuyordu:
“İşte bu senenin turnuvası da
garib bir suretde cereyan edip
gidiyor. Heyet-i tertibiye ilk
kabul ettiği müsabaka şerait ve
talimatını ikinci hafta nakz (bir
sözleşmeyi yok saymak) ediyor...
Beşiktaş Fenerbahçe arasındaki
müsabaka da heyet-i tertibiyenin
bir takım mülahazat-ı keyfiye ile
tebdil etmek (değiştirmek) istediği kararlar üzerine yapılamadı.
Beşiktaş da iştirak etmedi..” (4)

Alemdar, iki gün sonra da,
turnuvanın birden fazla nedenle
artık “gülünç” hale geldiğini ve
Fenerbahçe’nin, Beşiktaş karşısında “garip bir suretde galip
addedildiğini” yazacaktı:
“Fenerbahçe-Ermeni Takımı
Bundan sonra, mevsimsizliği,
idaresindeki karışıklığı, keyfi
hükümleriyle pek gülünç bir
hale giren ‘turnuva’nın -garip bir
suretde son galibler(in)den addedilen- Fenerbahçe ile Ermeni
takımı sahaya çıktılar.” (5)
Tertip heyetinin eleştirilere
ilk cevabı “Galatasaray Kupası
Müsabakaları ve Bir Tavzih
(Açıklama)” başlığıyla, bunun
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ardından olacaktır. (6) Hamza
Osman Bey’in, “Tavzihi Tavzih”
başlığı ile yine Alemdar’da yayınlanan makalesinde (7) madde
madde ele aldığı noktaları, ve
Galatasaray Terbiye-i Bedeniye
Kulübü’nün bunlara dair yaptığı
son izahatı (8) birbirini takip
eder şekilde aktarıyorum:

oyuncularımızı sahada isbat-ı
vücud ettiremedik” gibi bir
mazeret kabil değildir. Bununla
beraber zannediyoruz ki hiçbir
kimse veya cemiyet, her kulübün
olduğu gibi Galatasaray’ın dahi
istediği zaman müsabaka tertib
edebileceğine dair olan hakkını
teslim etmesin ve ümid ediyoruz ki zat-ı alileri dahi bu hakkı
teslim etmek suretiyle itirazınızı
bizzat ıskat edersiniz (hükümsüz
bırakırsınız)”
Kulübün bu açıklaması,
(ve özellikle “heyet-i tertibiye
turnuva günlerine tesadüf edecek
resmi müsabakaların tehiri

1. “Üç ligde resmi
müsabakalar
yapılıyor. Turnuva
zamansızdır”

Eleştiri: “Evvela, turnuva
mevsimsiz tertib edilmiştir.
Çünkü malum olduğu üzere İstanbul’un
futbol ile meşgul olan
kulüpleri üç ligde
resmi müsabakalarını
yapmaktadırlar. Bu
maçlar henüz neticelenmemiştir... Kulüplerin muhtelif timlerle
iştirak etmeleri esbabını da (sebeplerini de)
kısmen bu mevsimsizlik doğurmuştur”
Açıklama: “Galatasaray Sultanisi’nde vuku bulan murahhaseyn içtimaında
(temsilciler toplantısında)
heyet-i tertibiye (düzenleme
kurulu) turnuva günlerine tesadüf edecek resmi müsabakaların
tehiri veyahud turnuvaya adem-i
iştirak (katılmama) şıklarından
herhangi birisinin kabulünde
bütün kulüpleri serbest bırakmıştı. Binaenaleyh turnuvaya iştirake
karar verdikten sonra, hiçbir
kulüp için ‘turnuva mevsimsiz
tertib edilmiş olduğundan bütün
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“İstanbul'un yegane futbolcusu Refik Bey
Futbolu ve inceliğini tamamıyle kavramış
olan Refik Bey, diyebiliriz ki şehrimizin
yegane teknik oyuncusudur”

veyahud turnuvaya adem-i iştirak
şıklarından herhangi birisinin
kabulünde bütün kulüpleri serbest bırakmıştı” ifadesi) samimiyetle ilgili, kamuoyunda mevcut
olduğu anlaşılan soru işaretlerinin muhtemel kaynağının
ipucunu da veriyor. Açıkça ifade
edilmese de, anladığım kadarıyla,
İstanbul Türk İdman Birliği Ligi
ve Pazar Ligi kulüplerinin, resmi
liglerini tehir etmek (ve belki
de bunların yarıda kalmalarına
sebep olmak) mecburiyeti ile,
davet edildikleri (ve 3 İstanbul
Futbol Birliği kulübünün de
katıldığı) bir turnuvaya katılmamanın yol açacağı dedikodulara
katlanmak arasında bırakıldıkları
düşünülüyordu.
Alemdar gazetesinin, iki
farklı makalede öncelik vererek
ve ısrarla bu konu üzerinde
durması dikkat çekicidir.
Doğrusunu söylemek
gerekirse; bu turnuva
nedeniyle birer hafta
ara verilmesine rağmen, İstanbul Türk
İdman Birliği Ligi ve
Pazar Ligi maçlarının
da, İstanbul Futbol
Birliği Ligi maçları
gibi, mayısın üçüncü
haftası itibarıyle sona
ereceği bir takvimde, turnuvanın neden
mayısın ikinci yarısına
planlanmadığı, sorulması
tabii bir sorudur. Nitekim,
“Pazar Birliği Turnuvası”
Pazar Ligi’nin sona ermesinin
ardından düzenlenmiştir. Galatasaray Kupası da, en nihayetinde,
bir hafta içinde final turunun ilk
karşılaşmasının da dahil olduğu
on bir maçının başarıyla oynanabilmiş olduğu bir turnuvadır
(Final turu G.Saray, F.Bahçe ve
Ermeni karma takımı arasında
24 Nisan, 29 Mayıs ve 2 Haziran
tarihlerinde oynandı).

Neyse ki, bir önceki paragrafta bahsettiğim durumlardan
hiçbiri söz konusu olmamıştır.
Hem takımlar turnuvaya iştirak
etmiş hem de ligler tamamlanmış
ve şampiyonları tayin edilebilmiştir.

2. “Heyet samimi
olsaydı önceki seneye
atıfta bulunmazdı”

Eleştiri: “Saniyen (ikinci olarak), “kulüplerin turnuvaya iştirak
etmek zahmetini ihtiyar etmeyen
(tercih etmeyen) bazı takımların” oyuncularını almak suretiyle
kendilerini takviye etmeleri geçen
seneden verilen numuneye imtisal
etmekten (numuneyi örnek olarak alıp ona ayak uydurmaktan)
ibarettir. Eğer muhterem heyet-i
tertibiye bu sene hakikaten “kulüpler arasında caygir (yerleşmiş)
olması elzem bulunan revabıtı
(bağları) takviye ve teyid etmek”
gayesini samimi olarak takib etse
idi, sene-i sabıkaya (geçmiş seneye) imtisal etmez ilave edeceği bir
madde ile kulüplere ancak “kendilerine mensub anasırla (unsurlarla, oyuncularla)” turnuvaya iştirak
edebileceklerini de tefhim ederdi
(bildirirdi)...”
Açıklama: “...Bir ecnebi
takımına karşı Türk sporcularını temsil etmesinden dolayı
o zamanki heyet-i tertibiyenin,
Altınordu’nun kendisine mensub
olmayan anasırla kendi takımını
takviye etmesini nazar-ı mümaşatla (yoldaşlık bakışıyla) hatta
nazar-ı memnuniyetle görmesi
icab ediyordu. Halbuki bu sene
müsabakanın şekli büsbütün
başkadır. Her kulübe ayrı ayrı
gönderilmiş olan davetname, hiç
olmazsa zımnen olsun, herkesin
ancak kendi anasırıyle iştirak
edebileceğini ifham ediyordu
(anlatıyordu).”

Burada doğal olarak akla gelen soru, davetnamede, herkesin
turnuvaya ancak kendi oyuncuları ile katılabileceği gibi somut
bir hükmün açıkça değil de
“zımnen” nasıl anlatılabildiğidir.
Bahsi geçen davetnamenin metni
bu cevabi yazıda paylaşılmadığı
için, bunun hangi kelimelerle ve
nasıl bir cümle ile yapılabildiğini
bilmiyorum.

3. “Hatanın neresinden
dönersek kârdır dedik”
Eleştiri: “Salisen (üçüncü
olarak): 17 Nisan 337’de
(1921’de) icra edilen ilk
müsabakalara muhtelit (karışık)
takımların iştiraki madem ki
kabul edildi, sonuna kadar da
devamına çar naçar katlanmak
lazım gelirdi. Bu yapılmadan,
keşmekeş, keyfi harekatı teyid
iden nekatdan (noktalardan) biri
de budur.”
Açıklama: “Hatanın neresin-

den dönülürse kârdır. Biz dahi,
bilhassa daha ziyade teşevvüşata
(kargaşaya) ve her kulübün son
oyunlarda kendisine yabancı
anasırla isbat-ı vücud etmesine
(sahaya çıkmasına) mani olmak
için böyle hareket ettik.”
Bu, yoruma ihtiyaç bırakan
bir izahat olmasa gerektir.

4. Kupadan çekilen
Beşiktaş
Fenerbahçe’ye özel
maç teklif ediyor
Eleştiri: “Rabıtan (dördüncü
olarak): Beşiktaş-Fenerbahçe
müsabakasında Beşiktaş’ın aldığı
vaziyet hakkında futbol kapudanı Şeref Bey’den tekrar izahat
aldım. Diyorlar ki: Beşiktaş
Kulübü müsabakayı yalnız kendi
anasırıyle (unsurlarıyla, oyuncularıyla) icrayı maalmemnuniye
(memnuniyetle) kabul etmiş idi.
Yalnız oyun günü iki mühim

71

Haziran-Temmuz 2019

oyuncu pek meşru mazeretlere
müsteniden (dayanarak) isbat-ı
vücud edemediler (sahaya gelemediler) Bittabii biz de ‘kupa’
maçlarına devam etmemekte
-maalesef- muztar (çaresiz,
mecbur) kaldık. Ve sahanın boş
kalmaması için noksanlarımızı
Union’dan (İttihat’tan) temin
ederek bir egzersiz maçı yapmak
teklifinde bulunduk. Galatasaray kapudanı beyefendi ‘Hacet
yok!’ cevabında bulundular”
Açıklama: “Acaba turnuvanın ilk günü dahi böyle bir
mazeretleri olduğundan dolayı mıdır ki, yine İttihatspor
Kulübü’nün aynı oyuncularına
müracaat lüzumu tahassul etmiş
(ortaya çıkmış)! Bir de, madem
ki egzersiz yapmak isteniliyordu, natamam her kulübün
yapacağı gibi, Beşiktaş Kulübü
dahi o sıralarda İttihatspor Kulübü’nde bulunan, kendi ikinci
takımının oyuncularını oynatmak istemeyip de İttihatspor
Kulübü’nden oyuncu istemeye
neden muztar kalmış? Bir de
bir egzersiz için neden bir meclis-i alenide ('herkesin içinde')
İttihatspor Kulübü müdiranından (yöneticilerinden) müsaade
istihsali (üretme) külfetine
katlanmış? Bunlar hep muhtac-ı
tenvir keyfiyetlerdir (aydınlatılmaya muhtaç durumlardır).
Bununla beraber Galatasaray
kapudanının yapmak istenilen
egzersize muvafakat göstermemesi mahaza vaktin darlığından
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... ediyordu. Çünkü saat ikide
oyuna başlanılıp üçde hitam
(son) verileceği cihetle bu teklif
kendisine ancak saat 2.40’da
serd edilmiş (ileri sürülmüş)
olduğundan beyhude yere iki
takımın bir müddet-i kalile (az
bir süre) için sahayı işgallerine
müsaade edemezdi.”
Açıklamadaki, üsluba da
yansıyan heyecandan anlaşıldığı
kadarıyla; hal-i hazırda yükseltmiş bulunduğu futbolu ve
tamamen kendi oyuncularından
kurulu kadrosu ile de şampiyonluklar kazanmakta olan
Beşiktaş’ın, devrin iki yıldız
oyuncusu Bekir ve semtin çocuğu Refik’li bir kadro ile çıkacağı
bir maç teklifinde bulunması,
rakiplerinde endişe yaratmıştır.
O endişenin, bir hususi maçtan
dahi istinkaf edilmesine (geri
durulmasına) sebep olmasını
da, o günlerin hararetli ortamını da düşünerek, doğal karşılamak lazımdır.
Diğer taraftan, hususi maç
teklifinin 2.40’da yöneltilmiş
olduğu doğru olsa bile (ki kağıt
üzerinde nisbeten geçerli bir
mazeret olarak kabul edilebilirdi, çünkü biri Galatasaray-Vefa
turnuva maçı diğeri de Süleymaniye-Altınordu lig maçı
olmak üzere, onun ardından
yapılması gereken iki maç daha
vardı) Galatasaray kaptanının
cevabı meselenin aslında “vakit”
olmadığını gösteriyor: “Hacet
yok!”

5. “Bu redden sonra
kabahat kime aittir?”

Eleştiri: “Karışıklığın esbabı
meydanda. Bilhassa daima spor
aleminde müfid (faydalı) bir
yurd olarak tanıdığım ve bunu
on-on iki senelik hayatında
pek kati bir suretde isbat eden
Beşiktaş Kulübü’nü de muaheze
etmiş (eleştirmiş) olduğumu zan
ediyorum... Bahusus Beşiktaş
kapudanının ... turnuva heyetini
müşkil bir mevkide bırakmaması için vaki olan, kupadan
sarf-ı nazar ederek (vazgeçerek)
“egzersiz” maçı yapmak teklifinin
reddinden sonraki kabahatin
kime aid olduğunu acaba muhterem turnuva heyeti bir lahzacık
hayalinden geçirmek tenezzülünde bulındu mu? Tavzihname
aksini isbat ediyor.”

6. Kural hakikaten
uygulanıyor mu?

Eleştiri: “Hükümler keyfi
idi... Bazılarına memnu (yasak)
olan şeyler diğerlerine mübah
olduğunu teyid edecek ... heyetin
tamiminden sonraki Hilal-Ermeni muhtelit takımı oyununda
Hilal kalesinde bulunan gencin
Beşiktaş kalecisi Haki Bey oluşudur. Acaba muhterem heyet-i tertibiye bu zatı Hilal’in malı olarak
kabul ediyorlar mı?!
Bir de Ermeni muhtelit
takımında sağ iç oynayan Noyar
Efendi ilk maçda Ermeniler’in de
oyunu olduğu halde Stella takımında Beşiktaş’a karşı oynamıştı.
Bunun ne suretle tevil edileceğini
(çarpıtılacağını) öğrenmek her
halde pek merak edilecek bir
şeydir.”
Açıklama: “Heyet-i Tertibiye
Haki Bey’i tanımadığı cihetle,
bu hususta Hilal Spor Kulübü’ne
lazım gelen ihtaratı ifa edememiş

(gereken uyarıları yapamamış) ...
Noyar Efendi’ye gelince, Noyar
Efendi’ye mukabil Hilal Spor
Kulübü’nün dahi kimsenin
haberi olmaksızın Haki Bey’i
oynatmak suretiyle her iki rakib
arasında -nizamnameyi ihlal
keyfiyetinde- tevazün hasıl olmuş
(denklik oluşmuş) oluyor.”
“Nizamnameyi ihlalde denklğin” geçerli bir mazeret olarak
görülmesi, nizamnamenin bütün
bu olan biten içindeki hakiki yeri
ile ilgili ilave fikir vermesi açısından kayda değerdir.
Konuyu, Hamza Osman
Bey’in, makalesinin sonunda
yaptığı nihai değerlendirme ile
kapatalım:
“Hülasa: Bu ahval gösteriyor
ki, ef ’al ile akval (eylemler ile
söylemler) hiçbir suretle birbirine uymamakta, sözlerin güzelliği
işlerin çirkinliği yanında sönüp
gitmektedir. Ve yine zannımız da
hala sabittir ki, bu haller doğrudan doğruya Beşiktaş’ın kolayca
hazm edilecek bir lokma olmadığını görmekten ileri gelmiştir.”

latasaray’ı 2-0 mağlup ederek
şampiyon olduğu 1924’ün Ağustos ayında Cumhuriyet gazetesi
bakın ne diyor:
“...Filhakika, Beşiktaş Kulübü
öteden beri spor hayatımızda
canlı bir müessesedir. Pek âlâ
hatıralardan olmak gerektir ki,
Fenerbahçe futbol takımı iki defa
Pera timine mağlub olduğu sıra-

larda bu lekeyi temizleyen ancak
Beşiktaş ve Altınordu kulüpleri
olmuştu. O zamandan beri
Beşiktaş futbolcuları, Galatasaray
ve Fenerbahçe takımlarını daima
müsabakaya davet etmişler, fakat
şimdiye kadar karşılaşmak fırsatını bir türlü bulamamışlardı.” (9)
Bu bilgiyi, bir dönem İstanbul’daki belli başlı kulüplerin
tarihçelerini yayınlayan Aylık
Mecmua isimli dergi de, Beşiktaş’a ayırdığı sayfalarında doğruluyor:
“Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri tekraren vaki olan müsabaka davetlerini kabul etmediler”
(10)

Beşiktaş rakiplerini
defalarca maça
davet ediyor

Şeref Bey’in bu bahsettiğimiz
ve icabet edilmeyen davetinin
son olmadığını da biliyoruz.
Beşiktaş’ın, -resmiliğin bugünkü
anlamıyla- ilk resmi ligde Ga-
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Sporda zirveler
ödüller ve beklentiler

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

Ü

lkemizde son
dört yıldır, spor
ödül törenlerinin
ve spor zirvelerinin düzenlenme
sıklığına, siz de benim gibi tanık
oluyorsunuzudur. Sadece tanıtım
ve bilinirlik için yapılan tören-
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leri bir köşeye bırakırsak, ayrı
kulvarlarda yapılan bu organizasyonlarda en verimli olanı bence,
kesinlikle zirvelerdir. Sizce?
Hatırı sayılır kurumların
uzun süredir düzenlediği ve
gerçek hak edenlere ödüllerin
verildiği törenler dışında, popülerite amaçlı düzenlenen törenlerin inandırıcılığı tartışılır. Bu
organizasyonlardaki satır arası
tek amaç, kurumun dolayısyla
kişinin kendi prestijini artırması,
medyada haber değeri ve popülerite yaratma önceliğiyle düznelendiği görüşündeyim. Yani gizli
gerçeğin ana başlığı “prestij”...
Benim bu alanda takdir
ettiğim ödül organizasyonları
Türkiye Spor Ödülleri, Gilette
Milliyet Spor Ödülleri ve ülkemiz dışında düzenlenen Balloon
d’Or’dur.

Üniversiteler de bu alanda
ödül törenleri düzenlemeye
başladı. Ya ikinci organizasyonlarının yorgunluğunu henüz üzerilerinden atmışlar ya da birinci
organizasyonlarını yeni bitirmiş,
ikincileri için adım atmaya
çalışıyorlar. Bu sebeple ki kendilerini tatmin edecek başarıya
dahi ulaşabilmiş değiller. Yeni
olduklarından dolayı bu başarı
için biraz daha tecrübeye ihtiyaçları var.
Bir ödül töreni organizasyonun, başarılı olması ve
organizatör tarafından tatmin
edici bir kademeye ulşaması için
organizasyonun eksiksiz yerine
getirilmesinin yanı sıra, ödül
alacak kişilerin gerçekten de
sportif başarılarına bakılarak
değerlendirilmesi gerekiyor;
popülerliklerine göre değil. Yani

organizasyonda salonu, spor
kanaat önderleriyle, ünlülerle,
siyasi liderlerle ve basınla doldurma endişesinden önce, ödülün
hak edenlere verilip verilmediği
endişesini taşımaları gerekiyor.
Her organizasyon itbarının iyi
yönetilip koruması gerekiyor.
Yoksa bir sonraki organizasyonda inandırıcılığını yitirmiş
sporcu, medya ve kişilerle karşı
karşıya kalınabilir. Bu durum
hepsinden kötü düzeltilemez bir
güven sorunu yaratır.

Daha farklı bir yerde
olan spor zirveleri

Zirveleri daha farklı bir yere
koyuyorum. Çünkü bu tarz organizasyonlarda profesyonelleri
bir araya getirerek, spor konusundaki tecrübelerini, yaşanmış
veya yaşanılan krizlerin, uzman
kişilerin tecrübelerine dayanarak
fikirlerini aktarmaları, gündeme dair konuları mercek altına
almaları başka bir şey. Bu yönde
düzenlenen organizasyonların
yeri hep ayrıdır.

Bu tarz organizasyondaki
uzman konukların sunduğu
bilgiler, gelen misafirler açısından doyurucu bilgi niteliği
taşır. Organizasyonu düzenleyen
firma açısından da uzmanlıkları
sektörde onanmış kişileri konuk
etmişseniz, basın değeri yüksek
bir işe imza atmış oluyorsunuz.
Yani çift taraflı tatmin...
Yine bu tarz organizasyonlarda birçok organizatörün, kadın
sporculara yönelik ayrımcılığı ele
almaktan çekindiği konuyu Türkiye Spor Zirvesi, 27 Nisan’da
düzenlediği oturumda ele aldı.
Zirveye değerli isimler katıldı.
“Kadın ve Spor” oturumunda
spor pazarlama uzmanı olarak
ben de yer aldım. Katıldığım
oturumun moderatörlüğünü,
Anadolu Ajansı Spor Haberleri
Yayın Yönetmeni Ersin Şiyar
yaptı. Diğer uzmanlar ise spor
hukuku alanında Aysu Melis
Bağlan ve spor psikoloğu Esra
Karagöz vardı.
Zirvede, kadın sporculara verilmesi gereken önemin, üçüncü
hatta dördüncü sıralara neden

bırakıldığını konuştuk. Kadın
sporcularının arttığı, hatta
yarı yarıya geldiği günümüzde
neden hala geri planda (TÜİK
verilerine göre, 2018 yılında
3.261.853 lisanslı erkek sporcumuz, 1.642.102 de lisanslı kadın
sporcumuz bulunmaktadır)?
Özellikle Beşiktaş Ailesi’nin,
yani sizlerin bu konuda neler düşündüğünü öğrenmek isterdim.
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SOSYAL

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

BEŞİKTAŞ

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

(60526)
2,4%

(1935406)
77,1%

(62413)
2,5%
FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

(172173)
6,9%

(220905)
8,8%

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

KELİME BULUTU

EMOJİ BULUTU
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Beşiktaş'ın jokeri;
Metin Erman

1940’lı yılların yıldızlarından Faruk Sağnak’tan sonra, “joker”
oyuncu kimliği ile adını Beşiktaş futbol tarihine yazdıran ikinci klas
oyuncumuzdur Metin Erman... 1952 ile 1960 yılları arasında Beşiktaş
forması ile 197 maç oynadı ve 14 gole imza attı.

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

S

abahattin, Ruhi ve
Metin Erman kardeşler... Daha doğrusu
Beylerbeyli Ruşen
Erman Bey’in adeta
anadan doğma futbolcu oğulları... Metin Erman’ın kimlik
kartına girmeden evvel ağabeyi
Sabahattin Erman’dan da özet
olarak bahsetmek bizim için bir
görev olmalıdır.
1923 yılında doğdu. Beylerbeyli Ruşen Bey’in ilk oğlu.
Harp Okulu Takımı’nda oynarken attığı gollerle ün yaptı.
Sert şutları rakip kaleciler için
bir kabus gibiydi adeta. Harpokulu’nda oynadığı yıllarda lig
şampiyonlukları yaşadı. Yıllarca
kaptan olarak da etkili oldu
takımının maçlarında. Bilahare

teknik direktör olarak birçok
kulüpte bu yönü ile de faydalı
oldu Ankara futboluna...
1977 yılında kısa bir dönem
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı yaptı ve 1978 yılında
da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
“Baba” Ruşen Bey’den sonra
Erman ailesinin en önemli ikinci
dev sporcusudur. Ayrıca Türk
ordusunda yetişmiş ve albaylığa
kadar terfi etmiş bir asker spor
adamıdır.
Küçük kardeşi Metin Erman’a gelince... Şimdi de onu
tanıtmaya çalışalım...
Futbol için elverişli fizik yapısı, mücadeleye yatkın oyun stili,
markaj düzgünlüğü ve her çeşit
top varyasyonları sırasında o
yusyuvarlak nesneyi önlemekteki
hamle zenginliği ile Beşiktaş’a
çok yakışan bir futbolcuydu Metin Erman... Gösterişi sevmez,
disiplinden vazgeçmez ve takım
için oynamayı yeğlerdi yer aldığı
tüm Beşiktaş maçlarında...
Futbolu endüstri haline
getirip aldıkları uluslararası
başarılarla ve beynelmilel oyuncularının kaliteleriyle meşin top
oyununu bir ekol haline getiren
tüm ülkelerde bir futbolcunun
kalitesinin piyasa değeri ortaya
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Futbol için elverişli fizik yapısı, mücadeleye yatkın oyun
stili, markaj düzgünlüğü ve her çeşit top varyasyonları
sırasında o yusyuvarlak nesneyi önlemekteki hamle
zenginliği ile Beşiktaş’a çok yakışan bir futbolcuydu
Metin Erman... Gösterişi sevmez, disiplinden vazgeçmez
ve takım oyunu oynamayı yeğlerdi yer aldığı tüm
Beşiktaş maçlarında...
konurken, otoriteler; söz konusu
topçunun atletik fizik yapısı ile
olduğu kadar formasını taşıdığı
takıma ne derecede faydalı olduğunun da muhasebesini yaparak
değerlendirirler o sporcuyu...
“Süper klas oyuncu” deyimi
veya “yıldız futbolcu” yakıştırması, her ülkelere değişik
ölçülere dayanan bir kavramdır.
Bizde genellikle “şov” yapan,
daha doğru bir deyimle “tribün
futbolu” oynayan oyunculara
bahşedilen bu sıfatlar, Avrupa’da
teknik kapasitesi kadar, takım
oyunu disiplini ile devamlılığı da
olan futbolculara layık görülen
unvanlardır otoritelerin adalet
kantarında...
Metin Erman, 1952 yılında,
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henüz on sekiz yaşında iken Siyah-Beyaz renkleri tercih ederek
Beşiktaşlı olmuştu. İstanbul’un
tıpkı Beykoz gibi futbolcu yetiştirme çayırı olan Beylerbeyi’nde
yetişti. Gençlik yıllarında sporcu
olarak, olgunluk döneminde
ise yönetici olarak Beylerbeyi
ilçesinde futbolun yaşaması ve
idamesi için her türlü çabayı,
fedakarlığı gösteren “Baba”
Ruşen Erman Bey, aynı zamanda
her biri ayrı ayrı birer değer olan
oğulları Harbiyeli santrfor Sabahattin Erman’ı, Ankara Hacettepeli orta saha oyuncusu Ruhi
Erman’ı ve Beşiktaşlı “joker”
oyuncusu Metin Erman’ı yetiştirerek Türk Futbolu’na antrenör
yanı ile de çok büyük katkıda

bulunmuş olan önemli bir spor
adamıdır...
Erman ailesinin Metin’den
evvelki en ünlü futbolcusu,
Harbiyeli forvet oyuncusu
Sabahattin Erman’dı. 1940’lı
yıllarda milli küme münasebetiyle oynanan Ankara 19 Mayıs
Stadı’ndaki (6-3’lük) Beşiktaş
Harp Okulu karşılaşmasında,
Siyah-Beyazlı takımın sempatizanı olmasına rağmen, taşıdığı
formaya ihanet etmemiş ve içi
burkula burkula da olsa, Beşiktaş
kalesine tam üç gol atmıştı Harp
Okulu adına...
1952 yılında küçük kardeşi
olan Metin Erman’ın Beşiktaş’a
transferinde öncülük etmiş,
“Ordu mensubu olduğum için
çok sevdiğim Siyah-Beyaz formayı giyemedim ama bu özlemimi
sen gidereceksin” diyerek kendi
elleriyle teslim etmişti genel kaptan Sadri Usuoğlu’na kardeşini...
Metin Erman, bir futbol
takımının her mevkisinde oynayabilme becerisini gösteren nadir
topçulardan biriydi... İhtiyaç

duyulduğu anda, “bek”, “haf”
ve “forvet” olarak nerede görev
verilirse o mevkinin hakkını vermekte zorlanmamış, atletik fizik
yapısının ve tekniğinin getirdiği
avantajını devreye sokarak, en
zor maçlardan başarıyla çıkmasını bilmiştir.
1940’lı yılların yıldızlarından
Faruk Sağnak’tan sonra, “joker”
oyuncu kimliği ile adını Beşiktaş futbol tarihine altın harflerle
yazdıran ikinci klas oyuncumuzdur Metin Erman... 1950’li
yılların ortasına doğru Beşiktaş
takımında zaruri bir gençleştirme hareketine gidildiği görülür
mecburen. Şükrü Gülesin ile
Bülent Esel’in İtalya’ya transfer
olmaları, Fahrettin Cansever’in

Beykoz’a geri dönmesi ve Ali
İhsan Karayiğit’in de formsuz
olması nedeniyle ilk on bire girememesi sonucunda yapılmıştı bu
değişim...
İşte bu zaruri değişim sırasında zaafa uğrayan, daha doğru
bir deyimle boşalan mevkileri
kısa zamanda dolduran oyunculardan biri de Metin Erman
oldu Beşiktaş’ın 1953-54 sezonu
kadrosunda... Metin Erman,
o dönemde sadece Beşiktaş’a
gelmekle kalmamış ve üniversiteden de sınıf arkadaşları olan
Coşkun Taş ile Özcan Esinduy’u
da peşine takarak, Beşiktaşlı
olmalarını sağlamıştı o değişim
döneminde...
1952 ile 1960 yılları arasında,

Metin Erman, bir futbol takımının her mevkisinde
oynayabilme becerisini gösteren nadir topçulardan
biriydi... İhtiyaç duyulduğu anda, “bek”, “haf” ve
“forvet” olarak nerede görev verilirse o mevkinin
hakkını vermekte zorlanmamış, atletik fizik yapısının ve
tekniğinin getirdiği avantajını devreye sokarak, en zor
maçlardan başarıyla çıkmasını bilmiştir.

aralıksız tam sekiz yıl Siyah-Beyazlı takımda sağbek, sağhaf,
sağaçık, solaçık ve santrfor
mevkilerinde yer alan Metin
Erman; resmi, özel lig ve kupa
olmak üzere 197 karşılaşmada
oynadı ve rakip kalelere de ancak
on dört gol atabildi çok mevki
değiştirmesi yüzünden.
Takımın belirli tek bir mevkinde oynayarak daha ünlü bir
futbolcu olmak yerine, ihtiyaç
duyulan çeşitli mevkilerinde “joker” olarak görev yapmayı tercih
etti ve Beşiktaş’a katkı sağlamayı
hep ön planda tuttu bencillik
yapmadan!..
Beşiktaş forması ile iki
Türkiye Ligi ve iki de İstanbul
Profesyonel Ligi şampiyonlukları
onuru yaşadı. 1953 yılında yapılan Dünya Juniorlar Kupası’nda
üçüncü olan genç milli takımımızın ilk on birinde yer alarak,
dört defa da ay yıldızlı formayı
giyme şerefi yaşadı bir Beşiktaşlı
olarak... O “sıra dışı” bir futbolcuydu. Centilmenliği ise üst
düzeyde olup, dillere destandı
tüm spor kamuoyunda...
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YUSUF
TUNAOĞLU
izmir’de altay maçı
beşiktaş’ın efsanesi yusuf tunaoğlu
beşiktaş’a karşı
Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

yusuf oynayamıyor
cambaz ipe küs
öfkelenen altaylılar öfke görüyor
son dakikada alıyor topu
bizim defansı tek tek geçiyor
şutu direkten dönüyor
yusuf sahadan çıkıp gidiyor
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DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Abdurrahman Maksutlar
(Başkan)
Bertan Ortakçı
(Başkan Yardımcısı)
Emre Barışman
(Genel Sekreter)

Kuruluş
“İnegöl Beşiktaşlılar Derneği, Bursa ilimizde Beşiktaş’a olan bağlılığı ve sayıca en fazla taraftara sahipliliği ile bilinen ilçelerinden biri olan İnegöl’de 2007
yılında, şu an aramızda olmayan her zaman rahmetle
andığımız kurucu başkan Fahri Tabakoğlu ve kurucu
üyelerin büyük özverisi ve katkılarıyla, taraftarımızın
da desteğiyle bir apartman dairesinde kurulmuştur.
Gün geçtikçe artan ilgi ve üye sayısı ile iki defa daha
büyük bir lokale taşınarak, yaptığı sosyal faaliyetlerle
birlikte ilçede ve ilimizde adından sıkça söz ettirmeyi
başarmıştır. Şu an yüz seksen metrekare alanda, aynı
anda iki yüz kişinin maç izleyebileceği bir lokale
sahip olan derneğimiz, İnegöl’de saygın bir yer edinmiştir. Bursa’da da tanınan ve sevilen bir sivil toplum
kuruluşu olan derneğimiz, mevcut başkan Abdurrahman Maksutlar’ın son yıllardaki büyük çabasıyla da
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve özellikle Marmara
bölgemizdeki diğer derneklerle her zaman
temas halinde olmuş ve ikili ilişkileri
geliştirmiştir.”

Cüneyt Öztürk
(Basın Sözcüsü)
Engin Kurtul
(Lokal Sorumlusu)
İrfan İlaga
(Taraftar Sorumlusu)
Burak Oruç
(Reklam Ve Organizasyon
Sorumlusu)
Asil Üyeler:
Mümin Mollaer
Mert Kaplan
Bilal Sivik
Orhan Özbay
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Yedek Üyeler:
Ozan Can
Sedat Esadi
Orhan Turan
Ali Ezim
Samet Özçömlekçi
Nedim Fidanözü
Alpaslan İlhan
İbrahim Demirtaş
Hakan Akbulut
Kemal Destanlı
Samet Yılmaz
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Faaliyetler
• Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Belediye Başkanı Sayın
Alper Taban, makamında ziyaret
edilmiştir.
• Belediye Başkan Yardımcısı
Sayın Rıdvan Kocaağ a, makamında ziyaret edilmiştir.
• Dernek kurucu üyelerinden
İnegöl Diş Hastanesi Başhekimi
Sayın Tahsin Hasanoğlu, dernek
yönetim kuruluna yemek düzenlemiştir.
• Düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğine derneğ in kurucu

üyeleri ve yönetim kurulu katılmıştır.
• Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Hakan Özköse, derneğimizi ziyaret etmiş ve ardından
yemek programı yapılmıştır.
• Dernek yönetim kurulu üyeleri, milli takıma destek olmuştur.
• Dernek yönetim kurulu üyeleri, her daim Vodafone Park’taki
futbol maçlarımızda yer almıştır.
• Ramazan ayında dernek
üyeleriyle iftar organizasyonları
düzenlenmiştir.

• İnegöl’de koyu bir Beşiktaş
taraftarı olan kas hastası minik
kardeşimiz Furkan, Vodafone
Park’a götürülmüş, hep beraber
maç izlenmiş ve futbolcularımızla
tanıştırılmıştır.
• Yönetim kurulu üyeleri,
Vodafone Park Şeref Turu’na
katılmıştır.
• Her zaman diğer Beşiktaş
dernekleriyle iletişim halinde
olunmuş ve yönetim kurulu üyeleri
diğer dernek yöneticilerini ziyaret
etmiştir.
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Otomobil yarışlarında
gururlandıran sonuçlar aldık

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

O

tomobil sporları
camiası olarak, harika bir hafta sonu
geçirdik. Ülkemizi
başarıyla temsil
eden sporcuların ve takımların
başarısıyla gurur duyduk.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) katkılarıyla yarışan
yirmi bir yaşındaki milli sporcu
Ayhancan Güven, 10-12 Mayıs

2019 tarihlerinde İspanya’dan
başarılı sonuçlarla döndü.
FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek
serisi olarak gerçekleştirilen
Porsche Mobil 1 Super Cup’ta
yarışan ilk Türk sporcu olan
Ayhancan, Barcelona pistinde
koşulan sezonun ilk yarışında
podyuma çıkmayı başardı. On
yedi ülkeden yirmi sekiz sürücünün mücadele ettiği yarışı “En
iyi çaylak sürücü” olarak ikinci
sırada tamamlayan temsilcimiz,
Barcelona-Catalunya Pisti’nde
140 bin seyirci önünde bayrağımızı podyumda dalgalandırmayı
başardı.
Bizlere bir diğer milli gururu
yaşatan başarı ise ülkemizi kendi
alanında başarıyla temsil eden
TOK SPORT WRT’in Dünya Ralli Şampiyonası’nın
altın çocuğu, henüz on sekiz
yaşında olmasına rağmen
spekteküler zamanlar ve
sonuçlara imza atan Kalle
Rovenpera ile WRC Pro

kategorisini kazanan takım oldu.
Dünya şampiyonalarında çeşitli
kategorilerde dünyanın önde
gelen pilotlarına pistte ve rallide
otomobil temin eden takım son
dönemdeki başarılarıyla göz
dolduruyodu. Takımın ülkemizde yapılan rallideki bu başarısını
satırlarımıza taşımıştık. Hennin
Solberg pilotajında genel klasmanda altıncı olarak takıma en
büyük başarıyı kazandırmıştı.
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SANDISK’TEN
EXTREME SERİSİ 2TB
KAPASİTELİ TAŞINABİLİR

Yazı:

Murat Yıldız

A

dından da anlaşılacağı üzere
ekstrem düzeyde
performans sunabilen Sandisk’in
yeni taşınabilir SSD depolama
ürünü hakkında ufak bir inceleme gerçekleştirdik. Sandisk
firması tam olarak “Extreme
Portable SSD” ürün adı ile
duyurduğu ve son kullanıcı
tarafında yüksek performanslı
taşınabilir katı hal depolama
birimi ürün grubunda bu cihaz
ile oldukça iddaalı bir adım
attı. 550MB/sn’ye kadar okuma
hızlarına ulaşabildiği belirtilen Extreme Portable serisinde
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250GB/500GB/1TB ve 2TB
kapasite seçenekleri de mevcut.
Kompakt ve cebe sığan tasarımı
sayesinde kullanıcıların çekinmeden tercih edeceği bir ürün
olan bu model için ayrıca IP55
olarak adlandırılan derecelendirme sistemine göre yağmura,
sıçramalara, dökülme ve toza
karşı da dayanıklı olduğunu
belirtmeden geçmeyelim. Windows ve Mac OS işletim sistemleri ile sorunsuz çalışabilen bu
ürün üzerinde bulunan USB
A ve USB 3.1 versiyon C-Tipi
bağlantı arabirimi sayesinde
data aktarımı yapabilmektedir. Çeşitli performans test
ve deney uygulamalarında iyi
ama farklı seviyelerde çıktığını öğrendiğimiz bu cihazın
performansı bilinen ve güvenilir bir deney uygulaması olan
ATTO verilerine göre ise 1TB
kapasiteli modelinde yazma hızı
526MBps olarak ölçülmüştür.
Bu da demek oluyor ki aslında
cihazın belirtilen maksimum
performans seviyesinin daha da
yükseklerine çıkabildiği kanıtlanmıştır.

O

48 megapiksel kameralı yeni
F11 Pro akıllı telefon görücüye çıktı

ppo marka akıllı
telefon modelleri bir
süredir ülkemizde
de satışa sunulmuş
durumdaydı. Son
dönemde piyasaya sürdükleri
modellerle iyiden iyiye adından
söz ettirmeyi başaran Oppo’nun
modelleri halkımız tarafından da
ilgi görmüş olacak ki çeşitliliği
artırmaya devam ediyorlar. Çinli
firmanın yeni F11 Pro akıllı
telefon modeli de özellikle 48
megapiksel kamerası ve düşük
ışıklı ortamlarda parlak porter
çekim özelliği ile ilgi çekeceğine
inanıyoruz. Dual birincil kamerası 48+5mp çözünürlükte çift
kameradan oluşuyor ve bu sayede
oldukça ayrıntılı ve güzel porter
fotoğraflar çekebileceksiniz. Diğer yandan gövde dışına hareketli
selfi kamerası 16 megapiksele
kadar çözünürlük sunabiliyor.
Cihazımızın 6.53inç genişliğinde

1080x2340 piksel çözünürlük
sağlayabilen IPC tipi LCD ekranı size hem görüntüleme hem
de genişlik bakımından başarılı
bir deneyim yaşatacaktır. Oppo
F11 Pro işletim sistemi olarak
Android 9.0(Pie) ve Oppo’nun
kendi platformu olan ColorOS 6
seçenekleri ile kullanıcıya hitap
edecek. 64 ve 128GB dahili depolama seçenekleri olan bu cihazda hafıza kartı desteği ile 256GB
kapasite kullanılabilmektedir.
Buna ek olarak 4 ve 6GB Ram
bellek seçenekleri de mevcuttur.
Octa-Core olarak adlandırılan
çift dört çekirdekli işlemcisine
yardımcı bir de çekirdek hızı
850MHz olan Mali G-72 MP3
versiyon grafik işlemcisi bulunuyor. Performans bakımından size
kolay kolay yolda bırakmayacağını düşündüğümüz bu bileşenlerle
çok eğlenceli oyunlar oynayabileceksiniz. Wi-Fi, Bluetooth,

FM Radyo, micro USB ve OTG
bağlantı özellikleri de bulunan
bu ürünün 4000mAh kapasiteli
bataryası uzun surely kullanımlarda sizi yolda bırakmayacaktır.

HP-Google iş birliği ve karşınızda Chromebook 14

O

lağanüstü veya çok
çarpıcı özellikleri
olmasa da farklı bir
yaklaşım ile üretilen yeni HP Chromebook 14 modelini inceledik.
Cihazın en belirgin ve üzerinde
durulması gerektiğini düşündüğümüz özelliği Chrome OS
yani işletim sistemi önümüze çıkıyor. Şık tasarımına ek olarak
hızlı internet bağlantısı, web
sitelerine ve Chrome Webstore’a
hızlı bir biçimde erişim konusunda oldukça iddaalı bir cihaz
diyebiliriz. Opsiyonel 14 inç
diyagonal dokunmatik ekranı

ise en çekici özelliklerinden biri
gibi görünüyor. İnce tasarımı
ile şıklığı bir arada barındıran
bu ürün sadece 17.8mm kalınlığa sahip. HP’nin Chromebook
14 G5 modelinde 2.4GHz’e
kadar turbo boost özelliği
bulunan ideal bir Intel Celeron
işlemci kullanılmış. 8GB Ram

belleği, 32GB dahili depolama
alanı, microSD kart yuvası,
720 piksel çözünürlükte çekim
yapabilen HD kamera, yaklaşık
on saate kadar kullanıma imkan
sunan çift hücreli batarya,
100GB Google Drive online depolama alanı ve çeşitli standart
özellikleri ile yüksek performans
aramayan ama ev ve ofisteki
standart işlerin yükünü kaldırabilecek ve biraz da farklı bir
dizüstü bilgisayar sahibi
olmak istiyorsanız
Chromebook 14 sizin
için alternatif olabileceğine inanıyoruz.
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Bu bir ilandır.

EÇ &
AHMET ARYA SEKM
ÖMER UĞUR

ve
İki kafadar Arya
nı
Ömer, formaları
giymişler, maça
.. Hatta
gitmeye hazırlar.
sının
babasının araba
ışlar
anahtarını da alm
er’in
ama henüz Öm
ıyor.
ayağı gaza ulaşm

DEFNE B
AŞARAN
Tıpkı bat
tan
mini bir k iyesindeki gibi
artal ola
n Defne,
26 Şuba
t 2018 ta
rihinde
yani 3-1
kazandığ
ımız
Fenerbah
çe maçın
ın
ertesi sa
bahı dün
yay
gelmiş. D
efne’ye g a
üz
battaniye
sinde nic el
e güzel
rüyalar g
örmesini
diliyoruz
.

EDİZ AKKOÇ
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diz,
Hiç şüphesiz E
büyüdüğünde
amigosu
tribünlerimizin
beresi,
olacak. Büyük
sıyla çok
minicik forma
ken Ediz’e
yakışıklı gözü
üklerimizi
buradan öpüc
yolluyoruz.

KARTAL PAK
ÖZ
Şimdilik “B
en bir yavr
u
kartalım” d
iyen Kartal’
ın,
gelecektek
i forması da
başucunda
hazır bir
şekilde onu
bekliyor. Biz
de Kartal’ı
tribünlerim
izde
görmeyi sa
bırsızlıkla
betliyoruz.

MUHAMMET ALİ &
R
AHMET EMİN AKPINA

vdiği yer
İki kardeşin en se
ğazaları...
Kartal Yuvası ma
Ali kırmızı
Abi Muhammet
viyor.
formasını çok se
in de
Kardeşi Ahmet Em
rinde renk
günlük kıyafetle
eyaz’dan
tercihini Siyah-B
yana kullanıyor.
SARP ÖZC
AN
15 Eylül 2
017 tarih
inde
İstanbul’
da doğa
n Sarp,
şanslı ar
kadaşlar
ımız
Vodafon
e Park Şe dan...
ref Turu’n
katılıp, fu
a
tbolcular
ımızın
soyunma
odasında
formasıy
Quaresm
la fotoğr
af çektire a
Sarp, da
n
ha
Beşiktaş’ı şimdiden
n maçı
başladığ
ınd
izliyormu a dikkatlice
ş.
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AN
SERGEN DİRİC
tarihinde
6 Nisan 2017
n Sergen,
dünyaya gele
iktaşlı...
doğuştan Beş
ıyla
Beyaz formas
züken
muhteşem gö
rense
Sergen’i biz p
ece beyaz
benzettik. Sad
atı eksik...

HÜSEYİN MİRAC &
MUSA BERAT

ra
İkiz yavru kartalla
ler,
“Maç var” demiş
aylık
onlar da dokuz
Ee bize
yoldan gelmiş...
” deyip,
de “Hoş geldiniz
fone
kendilerini Voda
buyur
Park tribünlerine
etmek düşer.
EMİR ALP
YOLAÇ
İlk adımın
ı attığı gü
n
bu yana
Emir’in ü den
zerinde
hep Siya
h-Beyaz
kıyafetle
r ya da B
eşiktaş
forması o
lmuş. Be
şik
tezahüra
tları yapm taş
a
çok seve
n Emir’i k yı
im
bir gün y
bilir
eşil saha
la
rda
izleriz...
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SELİM BA
YRAK

26 Ocak
2018 tarih
in
doğan S
elim, bab de
ası
Atilla ve
annesi S
enem ile
birlikte L
eiden, H
olla
yaşıyor.
Babasıyla nda’da
aynı form
ay
birlikte m ı giymeyi,
aç izlem
eyi çok
seven Se
lim, şimd
iden
tezahüra
tlara da
eşlik
etmeye ç
alışıyor.
ASİL KARTA
L

Arkadaşım
ızın ne kad
ar
güzel ve ne
kadar anla
mlı
bir ismi var
değil mi:
Adı Asil, so
yadı Kartal.
..
Kendisi de
ismi gibi ta
m
bir asil karta
l... Adıyla
büyüsün, u
zun bir öm
rü
olsun diyor
uz....

MELİSA EKİM

renses
Güzeller güzeli p
yaşıyor.
Melisa, Bursa’da
bu yaz
Ailesiyle birlikte
si’ni
Beşiktaş JK Müze
ret
ve stadımızı ziya
ar. Biz
etmeyi planlıyorl
mizde
de kendilerini evi
ıkla
görmeyi sabırsızl
bekliyoruz.
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KİTAP

ALICE
HARİKALAR
DİYARINDA
Yazar: Lewis Carroll
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

HAYVANLARI
TANIYALIM

YUNUS
Memeliler grubundan olan yunuslar,
balık gibi yaşarlar ama balık değillerdir.
Sürekli suyun altında yaşayamazlar.
Arada bir sudan çıkıp nefes almaları gerekir. Ama suyun altında insanlardan çok
daha fazla kalabilirler. Yunusların dünya
denizlerinde yaşayan otuz üç, nehirlerde
yaşayan beş türü vardır. Boyu bir buçuk
metre, ağırlığı 60 kg civarında küçük yunuslar olduğu gibi; boyu 4 metreyi, ağırlığı
ise 650 kg’ı geçen türleri de vardır. Erkek
yunuslar, dişi yunuslardan daha iri olurlar.
Ortalama ömürleri 25-30 yıl civarındadır.
İnsanlar gibi doğum yapan dişi yunusların hamilelik süresi on ay ile bir yıl
arasında değişir. Hiçbir zaman yalnız
doğum yapmazlar. Anne yunusa, bir
veya birkaç dişi yunus yardım eder. Yavru
dünyaya gelince onun su üstüne çıkmasını ve nefes almasını sağlarlar. İlk altı ay
boyunca anne sütüyle beslenen yavru,
bundan sonra katı yiyecekler de yemeye
başlar. Beş yıl boyunca yavru, annesinin
yanından ayrılmaz.
Çok iyi yüzen yunuslar, suyun üzerinde
saatte on kilometre, suyun içinde ise
saatte otuz yedi kilometre hız yapabilirler. Oyun oynamayı, müzik dinlemeyi
severler. Hem kendi aralarında hem de
insanlarla derin dostluklar geliştirebilirler.
Seslere karşı çok hassastırlar. Çok yüksek
frekanslı sesleri duyabilirler. Bu tür sesler
çıkartarak aralarında haberleşirler.

Alice Harikalar Diyarında, yazıldığı tarihten bu yana
geçen yüz elli yılı aşkın süre boyunca, edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğini hep korudu. Hem
çocuk hem de yetişkin edebiyatında önemli bir yere
sahip olan bu kitap, hayal gücü zenginliğiyle küçük
okurlara büyülü bir dünya sunarken, yetişkinler için
bu büyüsünü içerdiği sembollerin anlam derinliğiyle
gösterdi. Alice Harikalar Diyarında hem çocuklar hem
de macera dolu naif çocukluğunu özleyen ve yıllara
meydan okuyan bir mantık labirentinde kendine
sorular sormaktan çekinmeyecek okurlar için Modern
Klasikler Dizisi’nde yerini alıyor.

FİLM

UGLYDOLLS
Uglyville kasabası garipliklerin sevildiği, farklılıkların
kutlandığı bir kasabadır. Orada yaşayan özgür ruhlu
Moxy ve onun UglyDolls dostlarının günleri koşuşturma ve neşe içerisinde geçer. Moxy, kasabadaki hayatından ne kadar mutlu olsa da Uglyville’de yer alan
dağın diğer tarafından ne olduğunu merak eder. En
yakın arkadaşlarından oluşan bir grup kuran Moxy,
diğer tarafta ne olduğunu öğrenmek için yola koyulur.
Dağın diğer tarafındaki şehir Moxy ve arkadaşlarının
büyülenmesine neden olur. Fakat burası onların
pek de düşledikleri gibi değildir. Daha geleneksel
oyuncakların eğitim gördüğü ve mezun olmalarının
ardından gerçek dünyaya giderek kendilerini sevecek
bir çocuk aramaya başladığı bu şehri “mükemmel
oyuncak” Lou yönetmektedir.
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NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ BABA KARTAL T-SHIRT
7919144 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ YAVRU KARTAL T-SHIRT
6919144 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ SİYAH BEYAZ RING T-SHIRT
7919139 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ DEGRADE T-SHIRT
7919125 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ EAGLE ARMS T-SHIRT
7919104 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ RING BJK T-SHIRT
7919130 / 79,99¨

NEW COLLECTION

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

BEŞİKTAŞ ZAFER LOGO TONAL T-SHIRT
7919116 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ GOFRE ÇUBUKLU T-SHIRT
7919126 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ NOSTALJI LOGO SLOGAN
T-SHIRT 7919127 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ SKY EAGLE T-SHIRT
8919141 / 95,00¨

BEŞİKTAŞ ANNE KARTAL T-SHIRT
8919144 / 89,99¨

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

BEŞİKTAŞ SPREY LOGO T-SHIRT
8919108 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ SLOGAN LOGO T-SHIRT
8919132 / 75,00¨

NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ MODERN COLLEGE T-SHIRT
8919121 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ ZAFER LOGO TONAL T-SHIRT
8919116 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ GOFRE ÇUBUKLU T-SHIRT
8919126 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ FEATHER PRINT T-SHIRT
8919148 / 85,00¨

