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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaş JK Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri’nin açılış törenini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Dört yıl önce temellerini attığımız tesisimizde bundan
sonra tüm takımlarımız kamplarını yapabilecek. Geçtiğimiz ay bir hayalimizi
daha gerçekleştidik; BJK KABATAŞ VAKFI Okulları’nda minik kardeşlerimiz
eğitim hayatına adım attı. Ülkesini seven yeni nesillerin yetişeceği okulumuz, çok büyük emeklerin sonucu olarak ortaya çıktı. Yüz elli öğrenci ile
başladığımız bu serüven umarım yakın zamanda camiamızın bir diğer hayali
olan üniversitemiz ile taçlanacak.

¡

Küresel markalarla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalarla ülke sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya, kulübümüzü uluslararası
anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye
devam ediyoruz. Japonya’nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da
sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde
devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol
Takımımız’ın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına
inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma
şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de, kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu.

¡

Türk Balıkadamları Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladık.
Kürek takımımız ile Türk Balıkadamları Kulübü’nün kürek
takımı tek bir takım haline gelerek “BJK-TBK Kürek Takımı” adıyla yarışlara katılacak. Sporcularımız bundan sonra
çalışmalarını Türk Balıkadamları Kulübü’nün Caddebostan
sahilinde yer alan tesislerinde gerçekleştirecek ve bu tesislerde de Beşiktaş bayrağı dalgalanacak.

¡

Bildiğiniz üzere, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitme
kararı aldık. Yedi buçuk yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim ve Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine
getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim,
kongremizin Beşiktaşımız’a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
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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?

ATIBA HUTCHINSON:

“Geçmişte sıkıntıları nasıl aştıysak
şimdi de aşacağız”
Geldiği günden beri taraflı-tarafsız herkesin beğenisini ve saygısını kazanan bir isim
Atiba Hutchinson... Sahada futbolculuğu, saha dışında ise örnek insanlığı ile parlayan
bir kişilik... Geçmişten günümüze, çocuklarından gelecek hayallerine ve elbette ki
takımımızın son durumuna dair her şeyi futbol takımımızın ikinci kaptanı ile konuştuk.
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anada doğumlusun
ama köklerin
Karayipler’e
dayanıyor.
Ailenden nasıl
Kanada’ya göç
etmeye karar

vermiş?
İlk önce dayılarım ve teyzelerim gelmiş, Trinidad’dan. Evlenmelerinden sonra da annemin
gelmesine ön ayak olmuşlar.
Tabii onun arkasından babam ve
diğer çocuklar gelmiş. Sebebi ise
elbette Kanada’da hayata dair
daha çok fırsat olması. İş bulma
imkanının çokluğu ve çocukları yetiştirmek için daha iyi bir
ortamın olması gibi nedenleri
sıralayabiliriz.
Ailenin böyle bir geçmişi olması senin hayata bakışını nasıl
etkiledi?
Bu sayede köklerimin nereden
geldiğini öğrendim ve bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum.

Özellikle Trinidad’a gidip de,
oradaki yaşam tarzını görünce
elimdekinin değerini daha iyi anlıyorum. Herkesin elinde benimki
kadar imkanın olmadığını idrak
ediyorum. Bu durum insanı daha
mütevazı kılıyor hayata karşı
ve ayaklarım yere daha sağlam
basıyor.
Nasıl bir çocukluk geçirdin?
Dediğim gibi, Kanada çocukların büyümesi için çok güzel bir

ortama sahip. Ben aynı zamanda
birçok akrabamla, kuzenlerimle
bir aradaydım. Abim, kız kardeşim ve diğer arkadaşlarımla çok
keyifli bir çocukluk geçirdiğimi
söyleyebilirim.
Hayalinin hep Avrupa’da oynamak olsa da henüz yirmi bir
yaşındayken kıta değiştirmenin
senin için zorluğu oldu mu?
İsveç’te çok yardımsever
insanlar vardı. İstediğim her

“Şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya
çalışıyoruz. Takımda birçok yeni oyuncu var ve
tam anlamıyla uyum süreci içerisindeyiz. Bunun
başlangıç aşamasında ne yazık ki işler umduğumuz
gibi gitmedi, sonuçta alışık olduğumuzdan farklı bir
yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Her gün çok sıkı
bir şekilde çalışıyoruz, bunlar futbolda olabilecek
şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor
ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına
inanmaya ve sadık kalmaya devam ediyoruz.”
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şeyi elimin altında bulabiliyordum. Dolayısıyla bir kültür şoku
yaşadığımı söyleyemem. En
zoru ise evimden ayrılmaktı.
Çünkü ilk defa bu kadar uzak bir
yere gidiyordum. Sonuçta arka
mahallenizdeki bir yere taşınmıyorsunuz, kıta değiştiriyorsunuz.
Ama benim için esas zor olan
sürekli deneme antrenmanlarına çıkmak ve bunun için sürekli
seyahat etmekti. Artık bir yerde
kalmayı kafama koymuştum ve
benim için neresi olduğu önemli
değildi. Tabii İsveç olması işimi
kolaylaştırdı.
Pas hatalarına aşina bir nesiliz. Ancak sen müthiş bir yüzdeyle oynuyorsun ve futbolseverlerin sende en çok sevdikleri
özelliğin de bu. Bu isabetli pas
oranlarına ulaşmak için kendini
nasıl motive ediyorsun?
Maçta her an kendi kendime
şunu düşünürüm; sen defansif
özellikli bir futbolcusun ve eğer
topu kaptırırsan geride tekrar o
topu kesecek kimse olmayacak!
Pozisyon icabı topu sağlam tutmam gereken bir bölgede oynuyorum. Savunma hattı bir mayın
tarlası gibidir; orada en ufak
bir hata tüm takımı mahveder.
Adımını yere sağlam bas ve arkadaşlarına doğru, net ve risksiz
pas at. Geriye dönük orta saha
oyuncusu topu kaptırmamalı ve
bu yüzden, tüm tecrübemi maç
alanına doğru yansıtmam gerek
diye düşünürüm. Kazandığım
tecrübe ile motivasyonumu
artırmaya ve tehlikeli bölgede
olgun özelliklerimle performansımı yukarı çekmeye çalışıyorum
ki tüm takım için bir artı değer
yaratabileyim.
Uzun bir süre sonra yeni antrenör ve yeni bir oyun sistemi...
Bu değişimin detaylarını anlatır
mısın?
Şu anda farklı bir oyun yapı-
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sına geçiş yapmaya çalışıyoruz.
Takımda birçok yeni oyuncu var
ve tam anlamıyla uyum süreci
içerisindeyiz. Bunun başlangıç
aşamasında ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi, sonuçta
alışık olduğumuzdan farklı bir
yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Her gün çok sıkı bir şekilde
çalışıyoruz, bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama
biz oyuncu grubu olarak bu oyun
planına inanmaya ve sadık kalmaya devam ediyoruz. Abdullah
Avcı, önceki takımında önemli
işler yapmış, çok başarılı bir teknik direktör. Şu an yaşadığımız
dönemi yapım aşaması olarak
görüyorum. Bu yapım aşamasında belirli zorluklar yaşıyoruz ama
hep birlikte bunun üstesinden
gelebileceğimize inanıyorum.
Lig uzun bir maraton... Sistemin oturması ve saha sonuçlarına yansıması biraz zaman
alıyor. Sezon sonlarında yarışın
en tepesinde olacağımıza inancımız tam. Sen bu geçiş süreciyle ve sezon hedefleriyle ilgili
neler söylemek istersin?
Bu süreçte sonuç almak,
uyum sağlamak zaman alabiliyor. Bunun için takım arkadaşlarımla birlikte konuşuyor ve
çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Bir taraftan tabii ki sezonun ilk
bölümü olduğu için daha oynayacağımız birçok maç olduğunu
söyleyebiliriz ama diğer taraftan
da en kısa sürede işleri yoluna
koymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü lig çok hızlı bir
şekilde ilerliyor ve bizim de zaman kaybetmememiz gerekiyor.
Sezonun sonu geldiğinde, geriye
dönüp baktığımızda “Şu puan
kayıplarını yapmasaydık, şu noktada olabilirdik” gibi bahanelere
sığınmamamız gerekiyor. Bu
noktada bir an evvel ivme yakalayabilmemiz için önümüzdeki

birkaç maçlık periyot oldukça
önemli.
Takımın en eski üçüncü futbolcusu ve ikinci kaptanısın. Bu
tecrübeyi takıma nasıl yansıtıyorsun? Diğer oyunculara göre
daha çok sorumluluk hissediyor
musun?
Tabii ki ikinci kaptan olarak
burada önemli bir sorumluluğum

var. Belki takımda en çok konuşan oyunculardan biri değilim
ama elbette arkadaşlarıma
gerekli yönlendirmeleri yapmaya
çalışıyorum, özellikle de takıma
yeni gelmiş oyunculara... Çünkü
uzun zamandır Türkiye’deyim ve
bu ligde oynuyorum. Saha içerisinde ve saha dışarısındaki bazı
önemli detayları arkadaşlarıma
aktarmaya gayret ediyorum.

“İkinci kaptan olarak önemli bir sorumluluğum var.
Belki takımda en çok konuşan oyunculardan biri
değilim ama elbette arkadaşlarıma gerekli yönlendirmeleri yapmaya çalışıyorum, özellikle de takıma
yeni gelmiş oyunculara... Çünkü uzun zamandır
Türkiye’deyim ve bu ligde oynuyorum. Saha içerisinde ve saha dışarısındaki bazı önemli detayları
arkadaşlarıma aktarmaya gayret ediyorum. Özellikle de ligin yapısı, rakip takım ve oyuncular, deplasman ve evimizin atmosferi anlamında elimden
geldiğince onlara açıklamaya çalışıyorum.”
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“Bu sezonun sonunda kontratım bitecek ama
öncelikle bu sezon neler olup biteceğini görmek
ve adım adım ilerlemek istiyorum. Tabii ki de
futbolculuk kariyerimi bitirdikten sonra kafamın
içerisinde antrenörlük yapma fikri var. Çünkü
deneyimlerimi, donanımlarımı futbolculara doğru
bir biçimde aktarabileceğimi düşünüyorum. Belki
alt yaş ve genç yaş gruplarından başlayarak yavaş yavaş antrenörlük kısmına geçiş yapabilirim.
Kesin olan bir şey var ki, futbolu çok seviyorum
ve futbolun içerisinde kalmak istiyorum. Sezon
sonunda veya günü geldiğinde işlerin nasıl bir
noktaya evrileceğini hep birlikte göreceğiz.”
Özellikle de ligin yapısı, rakip
takım ve oyuncular, deplasman
ve evimizin atmosferi anlamında
elimden geldiğince onlara açıklamaya çalışıyorum.
Takımda genç futbolcuların
sayısı oldukça fazla. Onlarla ilgileniyor musun? Senin profesyonelliğinden öğrenebilecekleri
çok şey var esasında.
Takımdaki genç futbolculara elimden geldiğince yardım
etmeye çalışıyorum. Az önce de

dile getirdiğim deneyimlerimi
onlara aktarmaya çalışıyorum.
Her zaman iletişime açık bir futbolcuyum, bunu onların da çok
iyi bildiğini düşünüyorum. Genç
futbolcularımız da öğrenmeye
oldukça açıklar ve gördüğüm
kadarıyla oldukça doğru bir yolda
ilerliyorlar.
Genç futbolculara ve futbolcu
adaylarına ne tavsiye etmek
isterdin?
Öncelikle çok sıkı bir şekilde
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çalışmalarını tavsiye ederim. En
başına dönersek, çocukluğumdan bugüne bunu yapıyorum.
Hiç pes etmeden her maçta,
her antrenmanda yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bir başka
önemli detay da oyunun tadını
çıkarmaları, keyif almaları, oyunu sahiplenmeleri ve sevmeleri...
Hepsinden de önemlisi, sahip
oldukları her şey için şükretmeleri gerektiği...
Sezon sonunda sözleşmen bitiyor. Kafanda bir plan var mı?
Evet, bu sezonun sonunda
kontratım bitecek ama öncelikle
bu sezon neler olup biteceğini
görmek ve adım adım ilerlemek
istiyorum. Tabii ki de futbolculuk kariyerimi bitirdikten sonra
kafamın içerisinde antrenörlük
yapma fikri var. Çünkü deneyimlerimi, donanımlarımı futbolculara doğru bir biçimde aktarabileceğimi düşünüyorum. Belki
alt yaş ve genç yaş gruplarından
başlayarak yavaş yavaş antrenörlük kısmına geçiş yapabilirim.
Kesin olan bir şey var ki, futbolu
çok seviyorum ve futbolun içerisinde kalmak istiyorum. Sezon

sonunda veya günü geldiğinde
işlerin nasıl bir noktaya evrileceğini hep birlikte göreceğiz.
Taraftarlarımız için çok
özelsin ve aynı şekilde rakip
taraftarlar tarafından da saygı
duyulan bir isimsin. Bu özel
bağın sırrı nedir?
Dediğiniz gibi hem kendi
taraftarlarımız hem de rakip
takımların taraftarlarıyla geldiğim ilk günden beri çok güzel
ilişkiler kurdum. Yaratılış itibariyle mütevazı bir insanım.
Saha içerisinde nasılsam saha
dışarısında da öyleyim, rahat bir
insanım. Bu şekilde yetiştirildim
ve bunun sayesinde bu güzel
ilişkiler gelişti.

beni tanımlar. Herkesle konuşabilen ve pozitif enerji alabilmek
için pozitif enerji vermeye gayret
eden bir yapım var.
Son olarak taraftarlarımıza
ne söylemek istersin?
Bunu daha önce de birçok kez
dile getirdim. Taraftarlarımız
sadece Türkiye’de değil, dünyanın her noktasında tanınıyor.
Onların takımlarına duyduğu
sevgi, sahip oldukları tutku
gerçekten çok büyük. Bizi iyi ve
kötü günde her zaman destekliyorlar. Mevcut durumun onları
üzdüğünün farkındayız ama

Aynı zaman da oğlun Noah
da taraftarlar için bir fenomen
haline geldi. Oğullarının da futbolcu olmasını, hatta Beşiktaş
forması giymelerini ister misin?
Özellikle Noah taraftarlarımız ile çok güzel bir ilişki kurdu.
Zaten kendisi burada, taraftarlarımızın gözü önünde büyüdü. Futbolcu olmak isterler mi
bilemiyorum ama eğer isterlerse
ve bundan keyif alırlarsa çok
mutlu olurum, Beşiktaş forması
giyerlerse daha da mutlu olurum. Burada bütün karar onlara
ait, benim ise yapmam gereken
saygı duymak ve onları desteklemek.
Peki ya futbol dışındaki Atiba, kendisini nasıl tarif eder?
Rahat bir adamım. Gerginlik bana uzak; her daim pozitif
düşünmeye, davranışlarımla iyi
enerji saçmaya çalışıyorum, hayattan keyif almak ve hep iyiyi
düşünmek. Atiba böyle biridir,
barışçıl, sakin, arkadaşçıl. Hayatım boyunca problem çıkaran
tiplerden biri olmadım hiç. Yaptığı işi seven, bundan zevk alan
ve işini tam yapan bir aile babası
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şunu özellikle bilmelerini istiyorum. Bu durumu değiştirmek
için elimizden geleni yapacağız.
Uzun zamandır buradayım, daha
öncede zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu
sıkıntıları aştıysak şimdi de yine
aşacağız. Bu tabloyu mutlaka
değiştireceğiz, bize dair umutlarını yitirmesinler. Uzun zamandır
böylesine büyük bir kulüpte,
böylesine tutkulu ve ateşli bir
taraftar desteğiyle oynadığım
için kendimi hep şanslı saydım.
Bu sebeple kalbimde onların çok
özel bir yeri var ve her zamanda
böyle olacak.
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Beşiktaş Aygaz Takımımız, Süper Kupa finalinde Beykoz Belediyespor ile karşılaştı.
Rakibini 29-27 yenen Parkenin Kartalları, 16. kez Süper Kupa’nın sahibi oldu.
başlangıç yaptık. Türkiye liginin
tehlikeli bir takımıyla sonuna
kadar mücadele ettik. Maçın sonunda daha az hata yapan taraf
olarak kupayı kazandık” dedi.
Oyuncularını ve rakibi kutlayan
Arın, taraftarlarımıza da çok
teşekkür ederek, kupanın camiamıza hayırlı olmasını diledi.

“Süper Kupa’yı
taraftarlarımıza
armağan ediyoruz”

C

amiamızın ve
taraftarlarımızın gururu
olan Beşiktaş
Aygaz Takımımız, 16. Süper
Kupa’yı müzemize getirerek,
sezona “süper” bir başlangıç yapmış oldu.
2010 yılına kadar Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Kupası
adıyla oynanan Süper Kupa’yı
1980 yılında ilk kez müzemize
getiren Siyah Beyazlılarımız,
toplamda 15 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. 2018-19
sezonunda Süper Kupa, Türkiye
Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Parkenin Kartalları, bu sezonun ilk sınavına
Süper Lig ile Türkiye Kupası
şampiyonlarının karşılaştığı
Süper Kupa organizasyonunda
çıktı. Beşiktaş Aygaz Takımımız her iki kupanın da sahibi
olduğu için, Türkiye Kupası yarı
finalisti Beykoz Belediyespor ile
karşşılaştık. 22 Eylül Pazar günü
saat 13.00’te İstanbul Maltepe
Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde oynanan maça Parkenin
Kartalları; Taner, Ramazan,
Tolga, Mustafa, Onur, Lasica ve
Tomic ile başladı. İlk yarıda üs-

tün bir performans ortaya koyan
Siyah Beyazlılarımız, soyunma
odasına 14-10 önde gitti. Büyük
bir çekişmeye sahne olan ikinci
yarıda üstünlüğünü korumasını
bilen Beşiktaş Aygaz Takımımız,
rakibini 29-27 yendi ve 16. kez
Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Törenle
kupamızı aldık
Siyah Beyazlılarımız için
maçın ardından kupa töreni
düzenlendi. Törende, Yönetim
Kurulu Üyemiz Erdal Karacan da
yer aldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğu’nun elinden Süper Kupa’yı
alan hentbolcularımız, büyük bir
mutluluk yaşadı. Beşiktaş Aygaz
Takımımız, kupa coşkusunu salonda bulunan taraftarlarımızla
paylaştı ve Süper Kupa ile hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Müfit Arın:
“Sezona güzel bir
başlangıç yaptık”
Antrenörümüz Müfit Arın, geride kalan sezon altyapı da dahil
bütün kupaları aldığımızı hatırlatarak, “Bu sezona da güzel bir
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Beşiktaş Aygaz’ın başarısında
önemli katkıları olan tecrübeli
oyuncumuz Ramazan Döne de,
şöyle konuştu: “İyi mücadele ettik, ikinci yarı ufak tefek
hatalarımız oldu ama tecrübemizle kulübümüze bir kupa daha
kazandırdık. Buraya gelen, destekleyen taraftarlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Bu kupayı
onlara armağan ediyorum. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası’nı
kazanmak.”
Hentbol Süper Ligi Fikstürümüz
1. Hafta:
Beşiktaş Aygaz - Antalyaspor
2. Hafta:
Göztepe - Beşiktaş Aygaz
3. Hafta:
Beşiktaş Aygaz - Güneysu SK
4. Hafta:
Nilüfer Bld.spor - Beşiktaş Aygaz
5. Hafta:
Beşiktaş Aygaz - MYK Hentbol SK
6. Hafta:
Spor Toto SK - Beşiktaş Aygaz
7. Hafta:
Beşiktaş Aygaz - Beykoz Bld. SK
8. Hafta:
Beşiktaş Aygaz - BAY
9. Hafta:
İzmir Bş. Bld. SK - Beşiktaş Aygaz

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?

resim-yazı: nihat evren derman

EN BUYUK BESIKTASLI

MUSTAFA KEMAL
ATATURK

U

lu Önderimiz
Mustafa Kemal
Atatürk’ün
hayatında Beşiktaş’ın yeri ve
anlamı oldukça
özeldir. Cumhuriyetimiz’in
kuruluş yılarında Ata’ya en büyük

destek veren spor kulüpleri içinde
Beşiktaşımız ön sıralarda yer
almaktadır. Ülkemizin kuruluş yıllarında gerçekleşen savaşlardaki
fiziki desteği dışında, Atatürk’ün
ailesine de kucak açmasıyla Ulu
Önder ile Beşiktaşımız arasında
manevi anlamda yüksek bir birliktelik söz konusu olmuştur. Ata-

İnönü Ateşi
(30x40 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2015. Kemal Kürşat Kazanasma Özel Koleksiyon)
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türk’e karşı duyduğumuz sevgi
ve saygının göstergesi olarak, Ulu
Önder’in resmi her dönem mabedimizin baş köşesinde yer alır.
BJK İnönü Stadı’nda eski açık
tribün tarafındaki kulelerin üstünde yer alan “En Büyük Beşiktaşlı-Mustafa Kemal Atatürk”
yazısı ve Atatürk’e ait olan görsel

stadın yıkım aşamasında son ana
kadar yerinde kalmıştı. Vodafone Park’ta da Atamız’a ait olan
fotoğraf stadımızın değişmezlerinden biridir.
Vodafone Park’ın inşaat
aşamasında resmettiğim “İnönü
Ateşi” adlı tablomda, eski açık tribünle numaralı tribün arasındaki
kısmı kadraja alarak İnönü klasiği
olan meşale ateşiyle harmanladım. Maç atmosferinin tribündeki
yansımasını resmettiğim çalışmamda stadın içinde Atatürk’e
ait olan köşeyi de resmederek,
camiamızın kalbindeki değişmez
Atatürk sevgisini de belgelemeye
çalıştım.
Kulübümüze ziyarete gelen ve
sporcularımızın çalışmalarından
ötürü memnuniyetini sıklıkla dile
getiren Ulu Önder’i, bir de Şeref Stadı’nda (bugünkü Çırağan
Sarayı’nın olduğu yer) futbolcularımızın antrenmanını izlerken
hayal ederek tuvale aktardım.
“Ufkun Ötesini Gören Lider”
adıyla resmettiğim çalışmamda
ay-yıldızlı bayrağımızla Siyah-Be-

Ufkun Ötesini Gören Lider
(14,5x24,5 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2016. Kemal Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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yazlı bayrağımız yan yana dalgalanmaktadır.
Bu ay sonunda 29 Ekim’de
Cumhuriyetimiz’in 96. yılını
büyük bir coşkuyla kutlayacağız.
2023 yılında ülkemizin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, kulübümüzün de 120. yaşında doğum
günü pastasını kesmiş olacağız.
Burada unutulmaması gereken,
Atamız’ın mirası olan ay-yıldızlı
bayrağımız dalgalandığı sürece
kulübümüzün ve diğer spor kulüplerinin de bağımsız olarak var
olacağıdır. Ay-yıldızla Siyah-Beyaz bayrağımızın sonsuza dek bir
arada dalgalanması dileğiyle...

röportaj: andrew sımes

ARILD STAVRUM:
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Beşiktaş’ta oynadığı 2001-02 sezonunda özellikle farklı ve entelektüel kişiliğiyle dikkat
çeken Arild Stravrum, futbolu bıraktıktan sonra bir süre antrenörlüğü denese de lise
öğretmeni olmayı tercih etti. Ayrıca futbol-polisiye romanları yazan Stavrum’un
kitaptaki karakterlerinden birinin Beşiktaş’taki eski futbol arkadaşı Shorunmo
olduğunu biliyor muydunuz? Hem de katil olarak... Dilerseniz bu hikayeyi ve daha
fazlasını Norveç Oslo’da sohbet ettiğimiz Arild Stavrum’dan öğrenelim...

K

üçüklüğünüzden ve futbola
başlangıcınızdan başlayalım isterseniz?
Norveç’in
kıyısında bulunan Kristiansund’da doğdum ve büyüdüm.
İklim burada ılıman olduğundan
kış ve salon sporları yoktur, ya
güreş yaparsınız ya da futbol
oynarsınız. Ben ikincisini seçtim.
Baba Norveç’te gol kralı olmuş
milli bir forvetti, ağabeyim
genç yaştan itibaren ülkenin en
önemli defans oyuncularından
biriydi. O yüzden ben de Brann
takımında forvet olarak başlamaya karar verdim, hem babamı
onurlandırmak için hem de ağabeyime çalım atmak için!
Futbol kariyeriniz nasıl gelişti?
Siyasal Bilimler üzerine lisans
yaptıktan sonra, Molde takımına
geçtim ve burada Age Hareide
yönetimindeydik. Müthiş bir
antrenördü, nitekim şimdilerde
Danimarka Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Kulüp efsanesi haline
gelen “3 S’ler” adında bir forvet
hattı oluşturduk. Ben, Sundgot
ve Solskjaer ile birlikte bir nevi
Beşiktaş’tayken ismini duyduğum Metin, Ali ve Feyyaz gibi
bir hattımız vardı. Biz de onlar
gibi dağıldık bir zamandan sonra.
Solskjaer malum Manchester
United’a gitti ve şimdi orada
antrenör oldu. Ben ise İsveç’e
Helsingborg takımına gittim
ve kariyerimin ilk gol krallığını
kazandım orada. Adaptasyon

süreci çok kolaydı çünkü Norveç
ve İsveç neredeyse aynı ülke gibi.
İsveç’te sezon Eylül’de bitti, İskoçya’da ise yeni başlamıştı. Ben
de Aberdeen takımına transfer
oldum ve orada da Celtic efsanesi Henrik Larsson’un ardından
ikinci bitirdim gol krallığında.
Aberdeen’de ilginç bir saç
hikayeniz var sanırım?
Bir İskoç gazeteci saçlarım

uzun diye futbolumu eleştirmişti. Ben de ilk hattrick yaptığım
maçtan sonra saçlarımı kestim
ve o gazetecinin posta kutusuna
koydum. Biraz ürkmüştü!
Beşiktaş’a gelişiniz nasıl
oldu?
Yirmi sekiz yaşıma gelmiştim
ve artık son üç-dört sezonumda
yeni bir macera peşinde olduğumu menajerime anlattım.

“Siyasal Bilimler üzerine lisans yaptıktan sonra,
Molde takımına geçtim ve burada Age Hareide
yönetimindeydik. Müthiş bir antrenördü, nitekim
şimdilerde Danimarka Milli Takımı’nı çalıştırıyor.
Kulüp efsanesi haline gelen 3 S’ler adında bir forvet hattı oluşturduk. Ben, Sundgot ve Solskjaer ile
birlikte bir nevi Beşiktaş’tayken ismini duyduğum
Metin, Ali ve Feyyaz gibi bir hattımız vardı.”
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Christoph Daum da menajerime
gol kralları genelde Rangers veya
Celtic’tan çıkar demişti. Nispeten daha küçük bir takımda bu
ünvana yaklaşmamın büyük
bir başarı olduğunu söyledi ve
o şekilde beni istedi. Beşiktaş
gibi büyük bir kulübün teklifi
karşısında apar topar İstanbul’a
geldim ve imza attım. Hatta
Aberdeen taraftarları da bu
yüzden biraz kızgındılar bana,
ayrılacağımı Türk gazetelerinden
öğrenmişlerdi.
Beşiktaş’a geldiğinizde ilk
izlenimin nasıldı?
Havalimanında uçak kapısı
açılmadan bile Beşiktaş’ı yaşamaya başladım. Uçak koridorundan geçerken insanların sırtımı
sıvazlamasından tutun, uçak
kapısını açan görevlinin beni
gördüğünde “En büyük Beşiktaş” diye haykırmasına kadar her

şey müthişti. Sonra terminalde
omuzlara alındığımda çok büyük
bir işe karıştığımı anlamıştım.
Daha tuvaletteydim ilk ropörtajım için mikrofon uzattıklarında.
Nitekim Daum da oyuncularına
bu kadar ilgi gösterilmesini istemiyordu ve kamp için bizi hemen
Almanya’nın bir ormanına götürdü. Orada insan yüzü göremedik.
Daha önce elli bin kişinin önünde
oynamıştım ama İnönü’de kırk
bin Beşiktaşlı’nın çıkardığı ses
seksen bin kişiye tekabül eder.
Böyle bir şey ile daha önce karşılaşmamıştım. Bazı Türk oyuncuların bile bu baskıyı kaldıramayıp
Beşiktaş’tan ayrıldığını gördüm.
Evimizde Çaykur Rize maçında
skor 1-1 iken, penaltı kazandık
ve golü atmama rağmen hakem
penaltıyı tekrarlattı. Bu sırada
tribünden büyük tepki geldi ve
Daum ikinci atışı başka birisine
kullandırmak istedi. O sırada

ğim müze kalmamıştır herhalde.
Gezintilere çıkar ve Beşiktaş
taraftarları yanıma gelip öylece
konuşabildiklerine şaşırırdı. Onlarla sohbet etmeyi çok severdim. Bir işim bile olsa, oturup
çay içip sohbet edemeyecek
kadar acelem yoktu. Türkiye’yi
birçok defa ziyaret ettim. En son
Antalya’da, Galatasaray’ın kamp
yaptığı otelde konakladığımı
fark ettim. Birkaç tanıdık yüz
görünce, lobinin ortasında “En
büyük Beşiktaş” diye bağırdım
bağırabildiğim kadar. Uçaktan
inerken beni aynı şekilde selamlayan havalimanı çalışanına da
selam olsun!

kalenin arkasında oturan bir
kadın gördüm, kucağında oğlu
ile dua ediyorlardı. Onlar için ne
kadar önemli olduğunu görünce,
Daum’u duymaz oldu kulaklarım.
İkinci penaltıyı da gole çevirdim
ve o kadın ile çocuğa koştum.
Beşiktaş’taki günlerinizden
biraz daha bahseder misiniz?
Farklı bir ortam olduğundan
kötü başladığımı itiraf ediyorum ama yavaş yavaş forma
girdim. Hatılarsınız dört maçta
beş gol atmayı başarmıştım.
Çoğu insanın bilmediği bir şey
anlatayım size, futbol hayatım
bir sonraki maçta sona erdi. Tam
form tutmuşken sakatlandım ve
asla tam anlamıyla iyileşmeyecektim. Bir daha düzgün oynayamadım. Beşiktaş’tan ayrılmak
zorunda kaldım ve futbolu otuz
yaşımda bıraktım. Futbola bir
ara ilk takımım Molde’de geri
dönmeye çalıştım ama olmadı.
Halen bugüne kadar Beşiktaş
taraftarına gerçek Stavrum’u

gösteremediğim için üzülürüm.
Christoph Daum ile çalışmak
nasıldı?
Onu gerçekten çok beğendim.
Sert, adil ve ciddi, onu tanımlayan üç kelimedir. “İstediğimi
yaparsan oynarsın” tarzında
değildi, “Takıma yarar sağlarsan
oynarsın” diyordu. Başkan Serdar Bilgili de çok sıcak davrandı
bizlere, evine yemeğine davet
etti. Oynadığım tüm takımlar
içinde birbirine bu kadar sıkıca
bağlı bir ekip yoktu.
İnönü Stadı yok artık, fakat
sizden de bir tarifini alabilir
miyiz?
Buna çok kısa bir cevap verebilirim; futbol oynadığım en
güzel yer.
İstanbul’da yaşamak nasıldı?
Türkiye’ye hiç döndünüz mü?
Ulus’ta kalıyordum ve tüm
boş vaktimi bu tarihi şehri keşfetmeye harcıyordum. Gezmedi-

Türkiye’de başınızdan geçen
komik bir hikaye var mı?
Tabii gittiğiniz her ülkede dil
farkı yüzünden bazı komik durumlara düşebiliyorsunuz. Kimdi
hatırlamıyorum ama antrenmanda bir oyuncu dediğim bir
şeyi doğru tercüme edemedi ve
bana bağırıp çağırıyordu. Ben
de bağırdığı için ona bağırdım,
o daha fazla bağırdı, tüm takım
karıştı... Sonra tercüman gelince ve doğru tercüme edince

“Daha önce elli
bin kişinin önünde
oynamıştım ama
İnönü’de kırk bin
Beşiktaşlı’nın çıkardığı ses seksen
bin kişiye tekabül
eder. Böyle bir şey
ile daha önce karşılaşmamıştım. Bazı
Türk oyuncuların
bile bu baskıyı kaldıramayıp Beşiktaş’tan ayrıldığını
gördüm.”

sım yok! Oslo’da yaşıyorum -ki
tüm Beşiktaşlılar’ı beklerim- ve
evime en yakın manava ilk girdiğimde, birisi Rize maçı sonrası gazete manşetinde yazan
“Yavrum Stavrum!” diye bağırdı
bana. Beşiktaş’tan ayrılsanız
bile, Beşiktaş sizden ayrılmaz.
Manav amca ile her hafta maçlardan sonra zirve yapıyor ve ligi
değerlendiriyoruz.

bizimkisi “Heee” demişti. Ama
en komik maceram ilk antrenmanımdan sonra oldu. Duş
alıyordum. Duşu bitirip gözlerimi açtığımda etrafımdaki on
Türk futbolcunun arasında bir
tek benim çıplak olduğumu fark
ettim. Daha sonra duşa giren
Sixten Veit’in de çıplak olduğunu görünce sevindim. O anda
Elton John bile çıplak bir erkeği
benden çok görmeyi arzulamamıştır eminim!

oyuncuyu çalımlayıp, kalecinin
bacakları arasından topu kaleye
atmıştım. Hani bazen olur ya her
şey doğru gider, öyle bir andı.
Beşiktaş’ı takip etmeye devam ediyor musunuz?
Takip etmeme gibi bir şan-

Favori oyuncularınız kimler?
Küçüklüğümde Diego Maradona hastasıydım. Ama canlı olarak şahit olduğum en iyi oyuncu
kesinlikle İlhan Mansız’dır. Çok
rahat dünyanın en iyi futbolcusu
olabilirdi.

Beşiktaş formanız duruyor
mu?
Forma değil, formalarım
duruyor. Bazılarını yerel pub
ve barlara hediye ettim. Türk
turistler geldiğinde Beşiktaş’ın
da burada olduğunu görsünler. Birkaç tanesini de kendime
sakladım. Eşim duvara asmama
izin vermiyor. O yüzden arada
odama gider, kapımı kapatırım
ve formalarımı dolaptan çıkarırım.
Bugünlerde neler yapar Arild
Stavrum?
Evliyim, on iki yaşında oğlum
var. Futbol yeteneği çok yüksek
ama futbolcu olmak istiyorsa
bunu kendi başaracak, ben baskı
yapmayacağım. Kısa süren bir
antrenörlük maceram oldu ama
bunu istemediğimi keşfettim.
Faydalı gençler yetiştirmek için
lise öğretmeni olmaya karar
verdim. Ayrıca futbol-polisiye
romanları yazıyorum. Hatta
İngilizce’ye tercüme olan tek
kitabım “Exposed At The Back”
romanımda tanıdık isimler bulabilirsiniz. Mesela bir romanımda
Shorunmo adında bir karaktere
yer verdim. Kalecimiz Shorunmu gol yediğimizde gülerdi ve
bu beni öldürüyordu, o yüzden
romanda da onu katil yaptım!
Taraftarlara bir mesajınız var
mı?
Mükemmeliyet kelimesinin
sözlük anlamı olmaya devam
etsinler!

Unutamadığınız gol hangisi?
Molde ile 1994 kupa finalinde
3-2 biten maçta attığım galibiyet golünü unutamam. Üç
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BEŞİKTAŞ JK
GEREDE KAMP VE
DİNLENME TESİSLERİ

i

şletmeciliğini
The Sign Hotels’in yapacağı Beşiktaş JK
Gerede Kamp
ve Dinlenme
Tesisleri’nin
açılış töreni;
Başkanımız
Fikret Orman, Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Bolu Valisi Ahmet
Ümit, Bolu Milletvekili Fehmi
Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Yönetim
Kurulu Üyelerimiz; Serdal Adalı,
Deniz Atalay, Ahmet Kavalcı,
Hüseyin Mican, Hakan Özköse,
Serkan Yazıcıoğlu, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Teknik
ve Performans Uzmanımız
Gökhan Keskin, Pazarlama ve
Sponsorluklardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut Kutlu
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

de yapmak çok faydalı olacaktır.
Bu bölge, yaz kampları için çok
ideal, deyim yerindeyse cennet
bir bölge. Bu tesisin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum. Bu işin
ilk yatırımını yaptık. Bundan
sonra kayak merkezinin oradaki yerimizi faaliyete geçirmeyi
planlıyoruz. Önümüzdeki sezon
yaz kampımızı burada yapmayı
planlıyoruz. Sadece futbol değil,
tüm takımlarımız burada kamp
yapacaktır.”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ise “Spor camiamıza gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı uğurlu
olsun diyorum. Emeği geçen
katkı sağlayan, çalışan emek
veren herkese kalbi şükranlarımı
ifade ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Orman ile Kasapoğlu, alkışlar eşliğinde açılış
kurdelesini kestiler ve tesisi
gezdiler.

“Cennet bir bölge”
Başkanımız Fikret Orman, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu tesisin
temellerini dört yıl önce sayın
bakanımız ile birlikte atmıştık.
Hayırlı olsun, çok güzel bir tesis
oldu. Çok mutlu oldum. Yaz
kampları vesilesiyle yurt dışına
döviz çıkışını engellemeliyiz. Kış
kamplarını Antalya’da yapıyoruz. Yaz kamplarını da ülkemiz-
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BJK KABATAS
VAKFI
okullarında
ders zili
çaldı
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JK KABATAŞ
VAKFI Okulları Çamlıca
Kampüsü’nün
2019-2020
eğitim-öğretim yılı açılış
töreni yapıldı.
Törene BJK ve
Vakıf Kurucu Başkanımız Fikret
Orman, BJK-KABATAŞ VAKFI
Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Hakan Özköse ve Serkan Yazıcıoğlu, BJK-KABATAŞ VAKFI İcra
Kurulu Üyeleri; Aydın Uz, Kubilay Salihvatandaş, ve Bahadır
Adıyaman, BJK-KABATAŞ VAKFI
Vakıf Koordinatörü Ekrem Candar, Okullar Eğitim Koordinatörü
Selçuk Dereci, Kampüs Müdürü
Tekin Baransel ile BJK KABATAŞ
VAKFI okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı.

“İyi insanlar
yetiştirmek
istiyoruz”

ediyorum. Türkiye’nin en önemli
iki kuruluşunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan BJK KABATAŞ VAKFI Okulları’na inanarak
evlatlarını bizlere emanet eden
değerli velilerimize teşekkür
ediyorum. Ülkemize faydalı yeni
nesiller yetiştirmek için çalışacağız. Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın dediği gibi ‘İyi
insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı
olunmaz’. Bizim de istediğimiz
okulumuzda iyi insanlar yetiştirmek. Yeni eğitim-öğretim yılı;
öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu
olsun.”

“Ülkemizin en
başarılı eğitim
vakıf okullarını
yaratacağız”
BJK-KABATAŞ VAKFI Başkanı
Hasan Anıl Cansızoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Hepimiz için; zamanda keyifli,
bilgide her saniyesi anlamlı, çağ-

Başkanımız Fikret Orman,
açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün
hepimiz açısından tarihi bir gün.
Hakikaten gurur duyduğumuz bir
gün. BJK-KABATAŞ VAKFI’nın ilk
öğrencileri burada. Çok mutluyum. Yüz elli öğrenci ile başladığımız bu serüvenin on binlere
ulaşacağına inanıyorum. Bundan
sonraki amacımız, üniversite
ayağını hayata geçirmek. Bizlere güvenen herkese teşekkür
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daş bir geleceği yazacak evlatlar
yetiştirmemize vesile olacak bir
eğitim ve öğretim yılı dilerim.
Değerli çocuklar ve velilerimiz
kültüre hoş geldiniz. Her iki
kurumu ayakta tutan şey değerleri ve ortak geçmişidir. Balkan
Cephesi ve Çanakkale’den onurumuz Siyah’ımızdan başlayan,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le
beraber cumhuriyeti kuran ve
onun cumhuriyeti emanet ettiği
gençliğin ta kendisiyiz. Önce
iyi insan olmayı önemseyen,
değerler ve etik içinde başarı
hedefleyen, kimsenin adamı
olmamayı hayat felsefesi sayan,
her zorluğu sadece çalışkanlığı ile
aşacağını bilen, geldiği son noktada geçmişine vefa ile bakan bir
ortak geleneğe hoş geldiniz. Kıymetli velilerimizin bizlere emanet
ettikleri değerlerin farkındayız.
Buradaki her şey, değerli öğrencilerimiz için yapıldı. Öğrencilerimiz çalışkanlarına ve kararlılıklarına inansınlar ve hedeflerinden
asla vazgeçmesinler. Hep birlikte
ülkemizin en başarılı eğitim vakıf
okullarını yaratacağız. Camialarımıza hayırlı olsun.”
BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları
Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen eğitim-öğretim yılı açılış
töreni, BJK-KABATAŞ VAKFI Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu’nun
Başkanımız Fikret Orman’a ve
Okullar Eğitim Koordinatörü
Selçuk Dereli’ye günün anısına
plaket takdim etmesiyle sona
erdi.

röportaj: bilgehan aras • fotoğraf: hasan avcı

Beşiktaş Sompo Japan’a bu sezon
başında transfer olan Birkan
Batuk, hırsı ve mücadeleci
ruhuyla dikkat çeken bir
basketbolcu. “Türkiye’nin
Micheal Jordan’ı” seçilen
başarılı forvetin hayat
felsfesi ise yine idolü
Micheal Jordan’a ait:
“Kalbinle oynadığın
sürece, kazanmanın veya
kaybetmenin önemi
yoktur”...
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eşiktaş’a hoş
geldin! Kariyerinle başlayalım istersen.
İlk kez ne zaman ve nerede
basketbola
başladın? Ailenin bunda bir etkisi oldu mu?
Pamukspor’un altyapısında başladım. Kısa süre sonra
Ülkerspor Altyapısı’na geçtim.
Ailem, aldığım her kararda
yanımdadır. O zamanlarda da
basketbola olan ilgimi ve yeteneğimi görmüş, beni bu yolda
desteklemişlerdi. Hayatım
boyunca aldığım her kararımda
arkamda durdular.
Basketbola başlarken kimleri
kendine örnek alırdın? Kimlerden etkilenmiştin?
Örnek alma ve etkilenme
hususunda birçok isim saymak
mümkün. Mesela Ömer Onan’ı
çok beğenirim. Onun hırslı ve
mücadeleci ruhunu kendiminkiyle benzer bulurum. Ender Aslan
da öyle; karakterli bir oyuncudur.
Yabancılardan ise Micheal Jordan’ı listemin başına rahatlıkla
yazabilirim. Sanırım bu isimle
ilgili kimsenin şüphesi yoktur!

titrediğini hatırlıyorum. Diğer
ülkelerden gelen oyuncularla
birlikte bir odada onunla konuşma fırsatı yakaladık. Bizlere çok
çalışmanın, disiplinin ve asla
vazgeçmemenin öneminden
bahsetti. 10-15 dakika süren ama
asla unutulmayacak bir deneyimdi benim için.
Elbette her koçun üzerinde
ayrı bir emeği ve etkisi vardır.
Ancak seni en çok etkileyen ve basketbola bakışında etkili olan
koç veya koçlar
kimlerdi?
Elbette,
birlikte çalıştığım her
koçtan

2006’da Michael Jordan ile bir
tanışma hikayen var. Aranızda
nasıl bir diyalog geçti?
O yıl, Nike’ın “Türkiye’nin Micheal Jordan’ı” adlı bir yarışması
vardı. Bu yarışma pek çok ülkede
yapılıyordu. O zamanki kulübüm
Alpella, yarışma için benim
adımı vermiş. İnanamadım, çok
şaşırmıştım. Hatta o zaman
şaka zannetmiştim. Benim
için hayalden öteydi. Yarışmaya katıldım ve birinci
oldum. Önce İtalya’ya,
sonra ABD’ye gittim.
İtalya’dayken Jordan’la tanışmıştım.
Heyecandan ellerimin
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bir şeyler öğrendim. Ancak,
özellikle isim vermem gerekirse; Hakan Demir ve David Blatt
diyebilirim. Onlar, dediğiniz gibi,
oyuna bakış açımı daha da geliştirdi ve etkiledi.

“Dünya Kupası’nda milli takım olarak, belki beklediğimiz başarıyı elde edemedik ama terinin son
damlasına kadar savaşan bir takım vardı sahada.
Amerika’yı tarihinde bu kadar zorlayan takım
sayısı bir elin parmağını geçmez. O gece belki de
tarihi bir başarı elde edecektik ama olmadı. Bütün
arkadaşlarımın eline sağlık. İnanıyorum ki bu takım Olimpiyat elemlerinde çok başarılı olacak ve
Tokyo’ya gidecek.”
Dünya Kupası’nda milli takımı nasıl buldun? Sence yeni
bir jenerasyona geliyor diyebilir miyiz? Gelecekte kimle
sence ön plana çıkar?
Belki beklediğimiz başarıyı elde edemedik ama
terinin son damlasına kadar
savaşan bir takım vardı sahada.
Amerika’yı tarihinde bu kadar
zorlayan takım sayısı bir elin
parmağını geçmez. O gece belki
de tarihi bir başarı elde edecektik ama olmadı. Bütün arkadaşlarımın eline sağlık. İnanıyorum
ki bu takım Olimpiyat elemlerin-
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de çok başarılı olacak ve Tokyo’ya gidecek.
Her zaman bir EuroLeague
takımında oynamak istediğini
dile getirdin. Kariyerinin en
başından beri bunun hayalin olduğunu söylediğin röportajlara
denk geldik. Geriye baktığında
bu amacında yeterince tatmin
olduğunu düşünüyor musun?
EuroLeague atmosferi, pek
çok açıdan büyüleyicidir. Anadolu Efes ve Darüşşafaka ile o
atmosferi soludum. Hangi oyuncuya sorsanız her sene EuroLe-

ague oynamak istediğini söyler.
Orada sahaya çıktığım her maçın
bende ayrı bir anısı vardır.
Karşılıklı ve birlikte oynadığın en iyi oyuncular kimlerdi?
Hangi oyunculara kendini daha
yakın hissederdin?
Shane Larkin, Jordan Farmar
ve Cedi Osman... Üçüyle de çok
iyi anlaşıyordum ve her biri gerçek anlamda iyi oyunculardır.
Genel olarak kariyerine
baktığımızda Karşıyaka ve Efes
yılların daha fazla öne çıkıyor.
Her iki kariyerini de teraziye
koyduğunda nasıl görüyorsun?
Nasıl geçti o yılların?
Her iki kulübün de üzerimde
büyük emeği var. Ayrıca, her
ikisinin de taraftarları benim için
çok özel. Karşıyaka’da kendimi
tamamen bulup Anadolu Efes’te
iyi bir çıkış yakaladığımı söyleyebilirim. Devamında, Pınar Karşıyaka’da yine harika bir ortam
buldum ve tecrübeme tecrübe
kattım. Açıkçası, biri diğerinden
şu kadar önde diyemem. Formasını sırtıma geçirdiğim bütün
kulüplerin bende değerli bir yeri
vardır.

30 Ocak 1990 doğumlu olan
Birkan Batuk, 196 cm boyunda ve
forvet pozisyonunda görev alıyor.
Ülker Altyapısı’nda yetişen Birkan
Batuk, 2007-2008 sezonunda
Alpella forması giydi. 2008-2009
sezonunda Trabzonspor’da başarılı bir performans ortaya koyan
Birkan Batuk, bir sonraki sezon
(2009-2010) Pınar Karşıyaka’ya
transfer oldu. Pınar Karşıyaka’da
ilk sezonunda 33 lig maçına çıkan
başarılı basketbolcu, İzmir ekibinde geçirdiği 3 sezonun ardından
2012-2013 sezonunda Anadolu
Efes’e transfer oldu. Anadolu Efes

Peki ya şehirleri karşılaştırmanı istesem. İzmir mi, İstanbul
mu?
İstanbul, doğduğum ve büyüdüğüm şehir. Ailem ve çoğu
arkadaşım burada. Elbette bu
şehrin gönlümdeki yeri bir başka. Öte yandan, İzmir’de de çok
güzel anılarım var. İlk gençlik
yıllarım o güzel şehirde geçti. İnsanlarını ve havasını çok sevdim.
İzmir’in huzur verici bir yanı da
var.
Beşiktaş’ta olmak nasıl bir
duygu?
Türkiye’nin en önemli ve
büyük kulüplerinden birindeyim.
Bu duyguyu tarif etmek inanın
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forması altında ilk sezonunda 29
lig maçında süre alan Birkan Batuk;
5.6 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2013-2014 sezonunda
Anadolu Efes ile 31 lig maçında
parkeye çıkan milli basketbolcu;
8.5 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarını yakaladı. Euroleague’de ise
19 karşılaşmada 4.6 sayı ve 2.1
ribaund ortalamalarıyla oynadı.
2014-2015 sezonunda Anadolu
Efes ile 21 lig maçına çıkan Birkan
Batuk; 5.9 sayı ve 2.2 ribaund
ortalamalarını yakaladı.
Euroleague’de ise 9 maçta 4.1 sayı ortalamasını
tutturdu. 2015-2016
sezonunda Birkan
Batuk Anadolu Efes
forması altında 33 lig
ve
20
Euroleague
maçına çıktı.
2016-2017 sezonunda Darüşşafaka
Doğuş’a transfer olan Birkan
Batuk, 31 lig maçında; 6.5 sayı, 2
ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla
oynadı. Euroleague’de ise 32 lig
maçında 2.7 sayı ve 1.7 ribaund
ortalamalarını yakaladı. 20172018 sezonunda tekrar Anadolu
Efes forması giymeye başlayan başarılı basketbolcu, 31
lig maçında 4.6 sayı ve 1.7
ribaund ortalamalarını yakarlarken 22 Euroleague karşılaşmasında 1.5 sayı ortalamasını tutturdu. 2018-2019
sezonuna Anadolu Efes’te
başlayan Birkan Batuk,
burada 10 karşılaşmada
görev aldıktan sonra Pınar Karşıyaka’ya transfer
oldu. İzmir ekibi ile 14 lig
maçında parkeye çıkan
deneyimli basketbolcu
10.5 sayı, 2.5 ribaund
ve 2.4 asist ortalamalarını yakaladı. Birkan
Batuk, 2019-2020
sezonu öncesinde
Beşiktaş Sompo
Sigorta Takımımız
ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

“Ivanovic, çok tecrübeli bir koç. Antrenmanlarda elbette
bizleri zorluyor; zira
neler yapabileceğimiz görmek istiyor.
Takımın ne seviyede
olduğunu görmesi
açısından, yaptırdığı antrenmanları
önemli buluyorum.
Hırslı ve ne yaptığını bilen bir koç
olmasından dolayı,
karakter anlamında
kendime de yakın
buluyorum. Kişisel
olarak da bu sene
performansıma çok
olumlu katkı yapacağını düşünüyorum.”
çok zor. Kulüpten içeri adımınızı
attığınız ilk dakikadan itibaren
zaman yolculuğundaymışçasına
bir his kaplıyor içinizi. Böylesine
büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Semti
de çok severim. Semtle kulübün
bütünleşmesini her zaman takdir etmişimdir.
Dusko Ivanovic ile bir süredir
antrenman yapıyorsun. Onu
nasıl tanımlarsın? Geçtiğimiz
yıldan da biliyoruz ki koç antrenmanlarda çok sert ve zorlayıcı biri. Sence de öyle mi?
Ivanovic, çok tecrübeli bir koç.
Antrenmanlarda elbette bizleri
zorluyor; zira neler yapabileceğimiz görmek istiyor. Takımın ne
seviyede olduğunu görmesi açısından, yaptırdığı antrenmanları
önemli buluyorum. Hırslı ve ne
yaptığını bilen bir koç olmasından dolayı, karakter anlamında

kendime de yakın buluyorum.
Kişisel olarak da bu sene performansıma çok olumlu katkı
yapacağını düşünüyorum.

la en son, Muriel Barbery’nin
“Kirpinin Zarafeti” adlı kitabını
okudum.
Sinemayla aran nasıl? Ne tür
filmleri izlemeyi seversin? En
son hangi filmi gördün?
Vakit buldukça arkadaşlarımla
sinemaya gidiyorum. En son,
“Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında” adlı filmi izledim ve çok
beğendim.

Sosyal medya ile aran nasıl?
En çok hangisiyle ilgilisin? Seni
üzen ya da sevindiren yorumlardan aklında kalan neler oldu?
Çok sık olmasa da sosyal
medyada nelerin olup bittiğine
bakar, hesaplarımı paylaşımlarımla güncellerim. Instagram,
elimin daha sık gittiği bir sosyal
mecra. Takipçilerimden hep
olumlu geri dönüşler aldım.
Açıkçası, beni üzen bir yorum
almadım.

Peki, ne tür müzikler dinlersin?
Klasik olacak belki ama kulağıma hoş gelen hemen her
müziği dinlerim.

Kitapları sevdiğini biliyorum.
Bu aralar kimleri okuyorsun?
Boş zamanlarımda mümkün
mertebe kitap okurum. Mese-

En son gittiğin konser hangisiydi?
En son, Teoman konserine
gittim.
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Beşiktaş JK ve Sompo Sigorta
iş birliğinde yeni dönem

U

luslararası
anlaşmalarla
büyüyen ve
Türk sporunun
gelişimine
katkılarını
sürdüren kulübümüz, Japonya’nın ve dünyanın lider sigorta
şirketlerinden Sompo Sigorta
ile iş birliğinde yeni bir döneme
başlıyor.
İki kurum, Erkek Basketbol
Takımımız özelinde dört yıldır
devam eden sponsorluk anlaşmasının yeni sezonda da süreceğini açıkladı. Erkek Basketbol
Takımımız ve Sompo Sigorta,
dört yıldan bu yana devam eden
sponsorluk anlaşmasını yenileme kararı aldı. Küresel markalarla gerçekleştirdiği anlaşmalarla

ülke sporuna farklı bir vizyon
kazandıran kulübümüz, Sompo
Sigorta ile yeni dönem sponsorluk anlaşmasını; Başkanımız
Fikret Orman, Sompo Sigorta
CEO’su Recai Dalaş, Sompo
Sigorta Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Özer Şimşek, Beşiktaş Sompo
Sigorta Takımımızın Başantrenörü Dusko Ivanovic ve takım
kaptanımız Samet Geyik’in katılımıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirilen toplantıda duyurdu.
Başkanımız Fikret Orman,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
“Bugün Japonya’nın önemli küresel markalarından Sompo Sigorta ile basketbol kategorisinde
yenilediğimiz sponsorluk anlaşmasını duyurmak için bir aradayız. Tüm marka iş birliklerimizi
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uzun soluklu yol arkadaşlıkları
olarak görüyoruz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi
içinde devam eden bu anlaşmanın yeni döneme taşınmasında
katkıda bulunan tüm yönetici
arkadaşlarıma ve Sompo Sigorta’nın kıymetli yöneticilerine
teşekkür ediyorum” dedi.
Sompo Sigorta CEO’su Recai
Dalaş ise Türkiye’deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ve
son on yılda en hızlı büyümeyi
gösterdiklerini, sürekli kâr eden
bir kurum olduklarını belirterek;
“Sompo Sigorta olarak 132 yıllık
tarihimizden aldığımız güç ve
tecrübe ile Türkiye finans ve
sigorta sektörünün en önemli oyuncularından biri olarak
faaliyet göstermenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Bu

doğrultuda Türk sporuna yatırım yapmayı da bir sorumluluk
olarak görüyoruz. Ülkemizin spor
faaliyetlerinde ve basketbolun
geleceğine duyduğumuz inanç
ve güvenle Türkiye’nin en köklü
spor kulüplerinden Beşiktaş JK
ile olan sponsorluk anlaşmamızı
beşinci yılda da yenilemekten
büyük mutluluk duyuyoruz.
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı’nın yeni sezonda da
imza atacağı başarıların önemli
bir parçası olmaya devam etmekten büyük gurur duyuyoruz.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl
da Vodafone Park ve taraftarları,
her türlü hasar ve kazaya karşı
Sompo Sigorta’nın güvencesi
altında. Yeni döneminin basketbol takımımız başta olmak üzere

Beşiktaş camiası için başarı
getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.
Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın Başantrenörü Dusko
Ivanovic, törende yaptığı konuşmada, “Beşiktaş çok büyük bir
marka. Sompo kendi alanında
önemli bir marka. İki markanın
birlikteliğinden iyi bir sinerji
oluştu. Bize destek oldukları için
Sompo Sigorta’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Sompo Sigorta
Takımımızın kaptanı Samet
Geyik, anlaşmayla ilgili yaptığı
değerlendirmede şunları söyledi:
“Anlaşma, her iki taraf için de
hayırlı olsun. İki köklü camia bir
arada. Umarım iki marka için de
güzel bir sezon olur.”
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Beşiktaş Caddebostan’da!
Başkanımız Fikret Orman
ile Türk Balıkadamları Kulübü
Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, Vodafone Park’ta bir
araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı.
İmzalanan iş birliği protokolü neticesinde; kürek takımımız ile Türk Balıkadamları
Kulübü’nün kürek takımı tek
bir takım haline gelerek “BJKTBK Kürek Takımı” adıyla
yarışlara katılacak.
Kulübümüz, Türk Balıkadamları Kulübü’nün Caddebostan sahilinde yer alan
tesislerini kullanabilecek ve
kürek takımımızın sporcuları
çalışmalarını bu tesiste gerçekleştirecek. Ayrıca, tesisin
bulunduğu Caddebostan
sahilinde Beşiktaş bayrağı
dalgalanacak.

Bahçeşehir Koleji, kadın basketbol
takımımıza sponsor oldu

Y

önetim Kurulu
Üyemiz Hüseyin Yücel’in
İcra Kurulu
Başkanlığı
görevini yürüttüğü ve geçen
sezondan beri
futbol takımımızın forma şort
sponsorluğunu yapan Bahçeşehir
Koleji, kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşmasının
imzalarını, Basketbol Direktörümüz Turhan Koray ile Bahçeşehir
Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ
attı.
Basketbol Direktörümüz
Turhan Koray, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Bahçeşehir
Koleji Basketbol Takımı, bu
sezon maçlarını BJK Akatlar Spor

Kompleksi’nde oynayacak. Bu
vesileyle iki kurum arasında iş
birliği yapma fırsatı ortaya çıktı
ve Bahçeşehir Koleji, kadın
basketbol takımımıza
sponsor oldu. Personelinin yüzde 78’ini
kadınların oluşturduğu Bahçeşehir
Koleji’nin kadın
basketbol takımımıza sponsor
olmasından
büyük bir
mutluluk duydum. Yönetim
Kurulu Üyemiz
ve Bahçeşehir
Koleji İcra Kurulu Başkanı
Hüseyin
Yücel’e
destek-

41

leri için teşekkür ediyorum.”
Bahçeşehir Koleji Genel
Müdürü Özel Dağ, her zaman
sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını belirttiği
konuşmasında şu ifadeleri
kullandı: “İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel’in
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Üyesi olması sebebiyle Beşiktaş JK
ile birçok iş birliği
gerçekleştirdik. Her
zaman sporun ve
sporcunun destekçisiyiz. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile yaptığımız
sponsorluk anlaşması bizim
için ayrı bir önem taşıyor.
Bu anlaşmayla kadın sporcuları destekliyor olacağız. Bu
iş birliği her iki kuruma da hayırlı
olsun.”

Ağustos ayını 1-1’lik Çaykur Rizespor beraberliği ile kapatan futbol takımımız,
deplasmanda oynadığı Gazişehir Gaziantep maçından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Ardından UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçına çıkan Siyah Beyazlılarımız, Slovan
Bratislava’ya ise 4-2 mağlup oldu. Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaşımız, evinde
Medipol Başakşehir’i konuk etti ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Takımımız,
deplasmanda oynadığı Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu.
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EKİM AYI MAÇLARIMIZ
03 Ekim 2019 - Perşembe

19.55

BEŞİKTAŞ - Wolverhampton

UEFA Avrupa Ligi

06 Ekim 2019 - Pazar

16.30

BEŞİKTAŞ - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig

19 Ekim 2019 - Cumartesi

20.00

MKE Ankaragücü - BEŞİKTAŞ

Süper Lig

24 Ekim 2019 - Perşembe

19.55

BEŞİKTAŞ - Braga

UEFA Avrupa Ligi

27 Ekim 2019 - Pazar

19.00

BEŞİKTAŞ - Galatasaray

Süper Lig
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B

BEŞiKTAŞ
Ç. Rizespor

1-1
SPOR TOTO SÜPER LİG / 3. HAFTA / 31.08.2019
Hakemler:
Yaşar Kemal Uğurlu
Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Lens (Dk.7), Dorukhan (Dk.56), Moroziuk (Dk.58)
Ljajic (Dk.74), Rebecho (Dk.90), N'Koudou (Dk.90)
Gol: Oğulcan (Dk.37), Vida (Dk.53)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER, DORUKHAN
OĞUZHAN (Dk.46 DOUGLAS), LJAJIC, BOYD (Dk.46 N'KOUDOU)
LENS (Dk.86 REBECHO), GÜVEN

eşiktaşımız,
Süper Lig’in
3. haftasında
evinde Çaykur
Rizepor ile
Oğulcan Çağlayan ve Domagoj Vida’nın
karşılıklı golleriyle 1-1 berabere
kaldı. Siyah Beyazlılarımız golün
ardından rakip üzerindeki baskısını artırmasına karşın Karadeniz
ekibi hata yapmadı ve taraflar
sahadan bir puanla ayrıldı.
11. dakikada sağ kanattan
gelişen atağımızda Lens’in ceza
sahası dışı çaprazından şutunda
kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede
topu kontrol etti.
13. dakikada Gökhan Gönül,
sağ kanattan ceza alanına ortasını gönderdi. Ljajic’in altıpasın

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Rebecho, Necip, Muhayer,
Kartal, Orkan, N'Koudou, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ç. RİZESPOR:
GÖKHAN, ABARHOUN, ATTAMAH, OĞULCAN (Dk.61 SCEPOVIC)
BOLDRIN, PAUW (Dk.80 DIOMANDE), SEGOVIA, CHATZIISAIAS
VETRIH, MELNJAK, MOROZIUK (Dk.67 ORHAN)
Yedekler: Tarık, Sasse, Abdullah, Atakan, Scepovic, Barış,
Diomande, Burak, Oğuz, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal

İSTATİSTİKLER
%70

Topla Oynama

%30

20

Toplam Şut

6

4

İsabetli Şut

2

623

Pas

271

%88

Pas İsabeti (%)

%67

11

Korner

2

37

Orta

7

16

Faul

10

1

Ofsayt

5
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önünden yaptığı vuruşta meşin
yuvarlak yandan auta gitti.
18. dakikada sol kanatta topla
buluşan Ruiz, pasını Boyd’a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi
sol çaprazından yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak Çaykur Rizespor
savunmasından sekti. Ardından
Güven Yalçın’ın ceza sahası içinde
bekletmeden şutunda top üstten
auta çıktı.
33. dakikada Ljajic’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda
direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son
anda kornere tokatladı.
37. dakikada ani gelişen atakta
Samudio, kendi yarı sahasından pasını De Pauw’a verdi. Bu
oyuncu, kontrol ettikten sonra
topu ceza sahasına doğru sokulan Oğulcan Çağlayan’a aktardı.

HAFTANIN MAÇLARI
Kasımpaşa 0-1 MKE Ankaragücü
İ.M. Kayserispor 2-3 Galatasaray
Konyaspor 2-2 Antalyaspor
Göztepe 0-0 Y. Denizlispor
Gençlerbirliği 1-2 M. Başakşehir
D.G. Sivasspor

1-1

G. Gaziantep

Fenerbahçe

1-1

Trabzonspor

Y. Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

Sol çaprazdan kale alanına giren
Oğulcan’ın sağ ayağının dışıyla
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak iki
kale direğinin birleştiği noktadan
filelerle buluştu. 0-1
53. dakikada Beşiktaşımız
beraberliği yakaladı. Gökhan
Gönül, ceza yayı önünden pasını
sol kanattaki Caner Erkin’e verdi.
Caner, sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. Vida’nın
altıpasın önünde iki rakip oyuncu

arasından yaptığı kafa vuruşunda
meşin yuvarlak direğin yanından
ağlarla buluştu. 1-1
73. dakikada Gökhan Gönül,
sağ kanatta çizgiye yakın bir
noktadan kale alanına ortasını
çıkardı. N’Koudou’nun arka direkte altıpasın önünden kayarak
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak
üstten auta gitti.
88. dakikada Caner Erkin’in
ceza yayının gerisinden sol
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ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci
Gökhan Akkan, sağına gelen topu
yatarak çeldi. Daha sonra araya
giren Çaykur Rizespor savunması,
meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+8. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra pasını arka
direğe gönderdi. Vetrih’in kale
alanından yaptığı vuruşta meşin
yuvarlak üst direğe çarparak oyun
alanına döndü.

Gazişehir Gaziantep
BEŞiKTAŞ

3-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 4. HAFTA / 14.09.2019
Hakemler: Halil Umut Meler
Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Stadyum: Kalyon
Sarı Kart: Diarra (Dk.19), Ruiz (Dk.47), Günay (Dk.54)
Ljajic (Dk.54), Elneny (Dk.72), Caner (Dk.88)
Muhammet (Dk.90), Oğuz (Dk.90), Boyd (Dk.90)
Kırmızı Kart: Vida (Dk.6), Elneny (Dk.75), Kayode (Dk.75)
Gol: Twumasi (Dk.8 -P-), Güray (Dk.59), Chibsah (Dk.81)
Umut (Dk.83), Atiba (Dk.84)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP:
GÜNAY, DJILOBODJI, ALİN, KAYODE, GÜRAL (Dk.81 FURKAN)
MORIAS, OĞUZ, DIARA (Dk.59 CHIBSAH)
TWUMASI (Dk.77 MUHAMMET), TETTEH, KANA BIYIK
Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Muhammet,
Chibsah, Olkowski, Furkan, Mehmet, Pawlowski
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER, ELNENY, DORUKHAN
(Dk.66 ATIBA), LJAJIC, DIABY (Dk.66 BOYD), N'KOUDOU,
GÜVEN (Dk.83 UMUT)
Yedekler: Utku, Santos, Rebecho, Necip, Muhayer, Erdem
Oğuzhan, Kartal, Orkan, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%37

Topla Oynama

%63

14

Toplam Şut

12

5

İsabetli Şut

5

313

Pas

528

%82

Pas İsabeti (%)

%87

4

Korner

14

21

Orta

33

15

Faul

9

1

Ofsayt

2

S

por Toto
Süper Lig’in
ilk haftasında
Demir Grup
Sivasspor’a
konuk olan
Beşiktaşımız,
rakibine 3-0

mağlup oldu.
Teknik direktörümüz Abdullah
Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı. Yeni
transferlerimizden Ruiz ve Boyd
da ilk on birde ilk kez şans bulan
isimler oldu. Diğer yeni transferlerimiz Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.
6. dakikada Sivasspor’un
paslaşarak kullandığı serbest
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vuruşta Erdoğan Yeşilyurt’un
kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda,
meşin yuvarlak direğin yanından
az farkla auta çıktı.
17. dakikada Yatabare’nin
ceza yayı civarından vuruşunda,
meşin yuvarlak kalecimiz Utku
Yuvakuran’da kaldı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen
Yatabare’nin kafa vuruşunda,
kaleye yönelen meşin yuvarlağı
çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı.
25. dakikada Mert Hakan
Yandaş’ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare’nin

kafa vuruşunda, kalecimiz Utku
Yuvakuran meşin yuvarlağı iki
hamlede kontrol etti.
26. dakikada Dorukhan Toköz’ün kaleyi karşıdan gören
pozisyonda uzak mesafeden
etkili vuruşunda, kaleci Samassa
meşin yuvarlağı yumruklarıyla
uzaklaştırdı.
30. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ara pasında sol kanatta
Ziya Erdal topla buluştu. Bu
futbolcunun ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan
Mert Hakan Yandaş, düzgün bir
vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu. 1-0
36. dakikada Gökhan Gönül’ün
sağdan ceza alanına ortasında,

kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi.
51. dakikada Ljajic’in kaleyi
karşıdan gören pozisyoda uzak
mesafeden kullandığı serbest
vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla
uzaklaştırdı.
54. dakikada Beşiktaş savunmasında Medel’in kaybettiği
topu kontrol eden Yatabare’nin
ceza yayı civarından vuruşunda
meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
68. dakikada Ziya Erdal’ın
soldan ceza alanına ortasında
savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan
Yeşilyurt’un önünde kaldı. Bu
futbolcunun çapraz pozisyondan

etkili vuruşunda kalecimiz Utku
Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
76. dakikada Emre Kılınç’ın
ceza alanı dışında kaleyi karşıdan
gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak
ağlarla buluştu. 3-0
82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare’nin
pasında sağdan ceza alanına
giren Mert Hakan Yandaş’ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda,
kalecimiz Utku Yuvakuran gole
izin vermedi.
90. dakikada sağdan ceza
alanına giren Orkan Çınar’ın plase
vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

HAFTANIN MAÇLARI
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
M. Başakşehir

1-1

D.G. Sivasspor

Antalyaspor 2-2 İ.M. Kayserispor
MKE Ankaragücü 0-4 Y. Malatyaspor
Ç. Rizespor 0-0 Göztepe
Y. Denizlispor 0-1 Konyaspor
Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği
Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
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B

Slovan Bratislava
BEŞiKTAŞ

4-2

UEFA AVRUPA LİGİ / 1. MAÇ / 19.09.2019
Hakemler: Kristo Tohver
Silver Koiv, Aron Harsing
Stadyum: Narodny
Sarı Kart: Ruiz (Dk.8), De Kamps (Dk.28)
Ljajic (Dk.37), Ljubicic (Dk.85)
Gol: Sporar (Dk.14-58), Ljajic (Dk.29), Bozhikov (Dk.45 -KK-)
Ljubicic (Dk.90), Rhasalla (Dk.90)
SLOVAN BRATISLAVA:
GREIF, ABENA, MEDVEDEV, BOZHIKOV, DE MARCO
DE KAMPS (Dk.82 LJUBICIC), RABIU (Dk.89 BAJRIC)
DRAZIC (Dk.77 DANIEL), HOLMAN, RHASALLA, SPORAR
Yedekler: Sulla, Sukhotskiy, Bajric, Ljubicic, Strelec, Daniel, Nono
Teknik Direktör: Jan Kozak

eşiktaşımız,
UEFA Avrupa
Ligi K Grubu
ilk maçında
deplamanda
Slovan Bratislava’ya 4-2
mağlup oldu.
1-2 öne geçtiğimiz maçta, Slovakya ekibi üç gol bol bularak
90+3’te Marin Ljubicic ve 90+4’te
Mohammed Rhasalla’dan bulduğu gollerle sahadan galip ayrılan
taraf oldu. Siyah Beyazlılarımız,
UEFA Avrupa Ligi K grubundaki
ikinci maçını İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacak. Karşılaşma
3 Ekim Perşembe günü Vodafone
Park’ta yapılacak. Slovan Bratislava da aynı gün deplasmanda
Braga ile karşı karşıya gelecek.
12. dakikada Medvedev’in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan
Sporar’ın kafa vuruşunda meşin
yuvarlak yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DOUGLAS, VIDA, RUIZ (Dk.73 ATIBA), REBOCHO
ELNENY, DORUKHAN, LJAJIC, DIABY (Dk.79 LENS)
N'KOUDOU (Dk.82 GÜVEN), UMUT
Yedekler: Utku, Gökhan, Caner, Atiba, Necip, Lens, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%28

Topla Oynama

%72

16

Toplam Şut

13

6

İsabetli Şut

4

208

Pas

628

%76

Pas İsabeti (%)

%90

9

Korner

23

21

Orta

33

10

Faul

9

0

Ofsayt

0
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14. dakikada Slovan Bratislava
kalecisi Greif’in uzun degajında
kalesini terk ederek ceza alanı
dışına çıkan Karius’un kafayla
uzaklaştırmak istediği top sağ
taraftan ceza sahasına giren
Sporar’ın önünde kaldı. Bu
futbolcu, yerden yaptığı vuruşla
topu boş ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada ara pasıyla
savunmanın arkasına sarkan
Sporar, kalecimiz ile karşı karşıya
kaldı. Kalesini terk eden Karius’un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.
28. dakikada penaltı kazandık.
Ceza sahasında Ljajic, De Kamps’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı
noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic,
meşin yuvarlağı ağlara yollayarak
skoru eşitledi. 1-1
45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar’ın şutunda,
top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada N’Koudou’nun
soldan yaptığı ortada, kale
sahası önünde Bozhikov’un ters
vuruşunda top Slovan Bratislava
ağlarına gitti. 1-2
58. dakikada Holman’ın ara
pasında savunmada Ruiz’in müdahalesine rağmen top sağdan
hareketlenen Sporar’a geldi. Ceza
sahasına girerek sağ çaprazda
kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
62. dakikada N’Koudou’nun sol
çaprazdan çektiği şutta, kaleci
Greif iki hamlede topu kontrol

etti.
63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada
Ruiz’i geçtikten sonra yaptığı
vuruşta meşin yuvarlak uzak
kale direğinin hemen yanından
auta gitti.
75. dakikada soldan yapılan
ortada ceza sahasında topla
buluşan Drazic’in vuruşunda, top
açıyı daraltan kaleci Karius’tan
döndü.
81. dakikada Ljajic’in soldan
kullandığı korner atışında, ceza
sahasında Hutchinson’un kafa
vuruşunda kaleci Greif’in son
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anda çıkardığı topu, savunma
uzaklaştırdı.
85. dakikada Daniel’in sağdan
yaptığı ortada, ceza sahasında
uygun durumdaki Sporar’ın kafa
vuruşunda top üsten auta çıktı.
90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman’ın
sağdan kullandığı korner atışında
ön direkte Sporar’ın kafasından
sekerek önünde kalan topu Ljubicic, ağlarla buluşturdu. 3-2
90+4. dakikada ara pasıyla
soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla
topu filelere gönderdi. 4-2

BEŞiKTAŞ
M. Başakşehir

1-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 5. HAFTA / 23.09.2019
Hakemler:
Suat Arslanboğa
Serkan Ok, Hakan Yemişken
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Burak (Dk.7), Mahmut (Dk.8), Ljajic (Dk.34)
Douglas (Dk.34), Crivelli (Dk.51), Necip (Dk.72)
Epureanu (Dk.83), Skrtel (Dk.89)
Gol: Crivelli (Dk.54), Burak (Dk.84 -P-)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DOUGLAS (Dk.65 OĞUZHAN), GÖKHAN, NECİP
CANER, ATIBA, DORUKHAN, LJAJIC, DIABY (Dk.69 ORKAN)
N'KOUDOU, BURAK
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebecho, Muhayer, Oğuzhan
Orkan, Boyd, Lens, Umut, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
M. BAŞAKŞEHİR:
MERT, CLICHY, EPUREANU, VISCA,
GULDBRANDSEN (Dk.78 BA), İRFAN, MAHMUT (Dk.86 ARDA)
CRIVELLI (Dk.74 MEHMET), SKRTEL, SOUZA, ALEXSIC
Yedekler: Volkan, Mehmet, Arda, Elia, Ba, Aziz, Rodrigues
Uğur, Azubuike, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk

S

üper Lig’in 5.
haftasında
Beşiktaşımız,
evinde Medipol Başakşehir’i konuk
etti. Mücadele
1-1’lik eşitlikle

sonuçlandı.
Abdullah Avcı, UEFA Avrupa
Ligi’nde Slovan Bratislava’ya
kaybettiğimiz mücadelenin on
birinde beş değişikliğe gitti.
Stoper bölgesinde Necip Uysal
ve Gökhan Gönül’e forma veren Avcı, sağ ve sol bekte ise
Douglas ve Caner Erkin’e görev
verdi. Teknik direktörümüz, orta
sahada ise Atiba Hutchinson ve
Dorukhan Toköz’ü sahaya sürerken, hücum hattındaki Diaby,
Ljajic ve N’Koudou’yu üçlüsünü
bozmadı; Abdullah Avcı’nın gol
yollarındaki tercihi ise sakatlığını atlatan Burak Yılmaz oldu.
22. dakikada gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen’in
sol çaprazdan sert vuruşunda
top, kalecimiz Karius’tan oyun
alanına döndü.
48. dakikada Çaiçara’nın kafayla indirdiği topun sahibi olan
Visca’nın çaprazdan yatığı şutu
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HAFTANIN MAÇLARI
Göztepe 1-0 Konyaspor
Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor
İ.M. Kayserispor

1-1

Y. Denizlispor

Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü
Ç. Rizespor 1-2 G. Gaziantep
Gençlerbirliği

1-1

Alanyaspor

Y. Malatyaspor

1-1

Galatasaray

D.G. Sivasspor 2-1 Trabzonspor

İSTATİSTİKLER
%60

Topla Oynama

%40

8

Toplam Şut

11

2

İsabetli Şut

7

584

Pas

398

%85

Pas İsabeti (%)

%77

0

Korner

4

14

Orta

15

9

Faul

18

1

Ofsayt

1

Karius kontrol etti.
49. dakikada Mahmut’un pasında, ceza yayı üzerinde İrfan’ın
şutunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada gelişen atağımızda Ljajic’in ara pasında topla
buluşan Burak’ıın ceza sahası
çizgisi üzerinden çektiği sert
şutu Mert çelmeyi başardı.
54. dakikada Gulbrandsen’in
ceza sahası dışından çektiği şut
savunmamıza çarparak, Crivelli’nin önünde kaldı. Kalecimiz ile
karşı karşıya kalan Crivelli meşin
yuvarlağı filelerle buluşturdu.
0-1
58. dakikada topu ceza alanı
içine kadar süren Visca’nın şutunu Karius oyun alanına çeldi.
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Dönen topu Gökhan kornere
yolladı.
62. dakikada gelişen Başakşehir kontratağında Gulbrandsen sağ çaprazdan çektiği şutu
Karius çeldi.
73. dakikada Çaiçara’nın
sağ kanattan verdiği pası alan
İrfan’ın kaleyi karşıdan gören
pozisyonda çektiği şut, auta
çıktı.
81. dakikada Epureanu, Burak
Yılmaz’ı formasından çekerek
yere düşürdü. VAR’a giden Suat
Arslanboğa penaltı noktasını
gösterdi.
84. dakikada beyaz noktaya
gelen Burak Yılmaz, takımımıza
eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

S

üper Lig’in 6.
hafta karşılaşmasında
Beşiktaşımız,
deplasmanda
Trabzonspor ile
karşılaştı. Bordo-mavili ekip,
mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
20. dakikada sol kanatta topla
buluşan Caner Erkin’in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci
Uğurcan Çakır ile karşı karşıya
pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak
önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Trabzonspor
BEŞiKTAŞ

4-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 6. HAFTA / 29.09.2019
Hakemler: Ali Palabıyık
Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Stadyum: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Sarı Kart: Abdülkadir (Dk.24), Dorukhan (Dk.33)
Necip (Dk.36), Mikel (Dk.44), Hüseyin (Dk.45)
Gökhan (Dk.75), Hosseini (Dk.75), Uğurcan (Dk.76)
Novak (Dk.86)
Gol: Dorukhan (Dk.31 -KK-), Necip (Dk.42 -KK-)
Sörloth (Dk.66), Güven (Dk.79), Nwakaeme (Dk.88)
TRABZONSPOR:
UĞURCAN, PEREIRA, HÜSEYİN, HOSSEINI, NOVAK, MIKEL
ABDÜLKADİR (Dk.78 AVDIJAJ), SOSA, KAMİL (Dk.72 DOĞAN)
NWAKAEME, SÖRLOTH (Dk.90 STURRIDGE)
Yedekler: Erce, Campi, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Ahmet
Fıratcan, Avdijaj, Sturridge, Koray
Teknik Direktör: Ünal Karaman
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA (Dk.67 GÜVEN), NECİP, CANER, ATIBA
DORUKHAN, OĞUZHAN, BOYD (Dk.46 DIABY), N'KOUDOU
BURAK
Yedekler: Utku, Santos, Roco, Rebecho, Muhayer, Orkan,
Lens, Diaby, Umut, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%40

Topla Oynama

%60

13

Toplam Şut

12

5

İsabetli Şut

4

353

Pas

534

%79

Pas İsabeti (%)

%85

2

Korner

8

8

Orta

28

23

Faul

10

1

Ofsayt

1
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31. dakikada Sosa’nın sol
kanattan kullandığı serbest
vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan’ın ters kafa vuruşunda
meşin yuvarlak kaleci Karius’un
solundan ağlarla buluştu. 1-0
41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan
ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kalecimiz Karius’dan dönen
top Nwakaeme’nin önünde
kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme’nin vuruşunda ise meşin
yuvarlak direkten oyun alanına
döndü.
42. dakikada Abdulkadir
Parmak’ın pasında topla buluşan
Sosa’nın ceza sahası dışından

uzak mesafeden vuruşunda
Necip’in kafasından seken meşin
yuvarlak kaleci Karius’un solundan ağalara gitti. 2-0
52. dakikada Sosa’nın pasında
ceza sahası içinde topla buluşan
Abdulkadir Parmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta
çıktı.
58. dakikada Dorukhan’ın sağ
taraftan ortasında ceza sahası
içinde Oğuzhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
61. dakikada Gökhan Gönül’ün
sağ taraftan kullandığı serbest

atışta Dorukhan kafa vuruşu
Uğurcan Çakır’da kaldı.
64. dakikada Nwakaeme’nın
pasında topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin
yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Ofsayt iddiasıyla iptal edilen
gol VAR’dan gelen uyarı sonrası
geçerli sayıldı. 3-0
79. dakikada Caner’in sol
kanattan ortasında savunmadan
seken topu önünde bulan Güven
Yalçın meşin yuvarlağı filelere
gönderdi. 3-1
84. dakikada Nwakaeme’nın
pasında kaleci ile karşı karşıya

kalan Avdijaj’ın vuruşunda meşin
yuvarlak üstten auta çıktı.
86. dakikada ceza sahası
içinde topla buluşan Diaby’nin
vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır
meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada Uğurcan Çakır
eliyle topu Nwakaeme ile buluşturdu. Bu oyuncu da rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına
girdi ve meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu. 4-1
90+8. dakikada ceza yayı
üzerinde kazanılan faul atışında,
Sturridge’in vuruşu sonrası top
kaleci Karus’ta kaldı.

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir 5-0 Ç. Rizespor
Y. Denizlispor 0-1 Kasımpaşa
A. Alanyaspor

1-1

D.G. Sivasspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
İ.H. Konyaspor 2-1 İ.M. Kayserispor
Antalyaspor 3-0 Y. Malatyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

röportaj: barış uzel

Baran Nalbantoğlu:

“Beşiktaş Aygaz’da
dostluk, güven ve
hırs var”
Parkenin Kartalları, 22 Eylül’de 16. Süper Kupası’nı müzemize taşıdı.
Beşiktaş Dergisi olarak biz de sıcağı sıcağına bu zaferin mimarların
birisini sizlerle buluşturup, tanıştırmak istedik. Takımımıza 2018-19
sezonu başında transfer olan, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye
Kupası Şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayan, Beşiktaş Aygaz’ın
başarılı sol oyun kurucusu Baran Nalbantoğlu ile keyifli, keyifli olduğu
kadar içten bir röportaj gerçekleştirdik.
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Ö

ncelikle Süper
Kupa zaferi
için tebrikler
Baran. Hentbola ne zaman
ve nasıl başladığını bizlerle
paylaşabilir

misin?
Teşekkürler... Güzel bir başlangıç yaptık takım olarak. Hentbola ikinci sınıfta sekiz yaşımdayken ve İzmir MEV Koleji’ndeki
antrenörüm Metin Parlak sayesinde başladım. Normalde futbol
veya basketbol oynamak istiyordum ama okuldaki istediğim bu
branşların hepsi doluydu, ben de
hentbolu seçtim. İyi ki de seçmişim, bugünlere kadar geldik...
19 numaralı formayı giyiyorsun. 19 numaranın senin için bir
anlamı ya da önemi var mı?
Aslında anlamı değil de, komik
bir hikayesi var. On yaşımda
benim yaşıtlarımdan hep kısaydım, 9 numara giyiyordum ve
sol kanat oynuyordum. Yaşım
ilerledikçe boyumun yaşıtlarıma
göre çok uzadı. Bundan sebep
sol oyun kurucu mevkine geçince
takım arkadaşlarım, “Artık uzun
adamsın, tek sayı sırtına yetmez. 9’un yanına bir rakam koy”
diye ısrar etti. Ben de 19 numarayı giymeye başladım.

yor? “Salonlarda Ekol, Beşiktaş
Hentbol” sloganı için ne düşünüyorsun?
“Beşiktaş Hentbol Takımı”
benim için en iyi “zirve” anlamına gelir. Yıllardan beri gelen
yapının, bir kültürün olması ve
bunu hangi Türk veya yabancı
oyuncu transfer edilirse edilsin,
bozmadan istikrarla sürdürebilen bir yönetime sahip olması çok önemlidir. “Salonlarda
Ekol, Beşiktaş Hentbol” sloganı
boşa öylesine slogan olsun diye
söylenen bir söz değil. Yıllardır
şampiyon olarak hocalarımın ve
menajerimin iyi yönetimi, ayrıca
sahada mücadele eden takım arkadaşlarımın birbirine olan dostluğu, güveni ve hırsı bu cümlenin
ortaya çıkmasını sağlayan en
büyük etkendir.

Maça çıkmadan önce yaptığın
bir uğurun ya da ritüelin var
mı?
Genelde maç günleri, müzik
dinlerim. Belirlediğim şarkılarım
vardır, beni motive eden aynı
zamanda maça odaklayan. O
şarkıları dinlerim arka arkaya ve
kesinlikle sade güzel bir kahve
içmem gerekir. Bunun dışında
özel olarak sıra dışı yaptığım bir
hazırlık yok.
“Beşiktaş Hentbol Takımı”
senin için ne anlam ifade edi57

Beşiktaş Aygaz’a gelmenle
beraber şampiyonluk yaşadın,
Şampiyonlar Ligi’nde oynadın,
milli takım oyuncususun... Beşiktaş’taki hedefin ve hentboldaki kişisel hedefin nedir?
Beşiktaş’a gelip şampiyon
olup ve özellikle Şampiyonlar
Ligi’nde mücadele ediyor olmak,
ülkemizde her hentbol sporcusunun hedefidir. Ben de bu hedefimi Beşiktaş yönetiminin beni
takıma layık görmesiyle beraber
yaşamış oldum. Takımda hocalarımdan, ağabeylerimden çok şey
öğreniyorum ve kardeşlerime öğretmeye devam ediyorum. Hedefim, buraya ilk geldiğim günden
beri Beşiktaş ve gururla formasını taşıdığım milli takımımız ile
başarılar elde etmeye, kupalar
kaldırmaya devam etmek.

Şampiyonlar Ligi için ne
söylemek istersin? Şampiyonlar Ligi ve Hentbol Süper Ligi
arasındaki farklar nedir?
Şampiyonlar Ligi, adı üzerinde

hentbolda şampiyonların, en
iyilerin olduğu yerdir. Şampiyonlar Ligi hayatımda en çok
heyecanlandığım, yaptığım işten
en çok keyif aldığım ve mücadele kavramını tam olarak yirmi
altı yaşımda öğrenmemi sağlayan yerdir. Şampiyonlar Ligi ve
Hentbol Süper Lig’i arasındaki
en büyük fark ise profesyonelliktir. Bu profesyonelliğe en yakın
takım Beşiktaş Aygaz olduğu
için bugüne kadar hep burada
yer almaya hak kazanmıştır.
Peki bu sezon takımdaki
arkadaşlık ortamı nasıl?
Beşiktaş’taki arkadaşlık
ortamı her yıl olduğu gibi
bu yıl da çok iyi. Çünkü
Beşiktaş’ta oynamak, sadece spor adına yetenekli
olmakla bitmiyor. Aynı zamanda karakter ve insanlık
olarak da kendinizi eğitmiş
olmanızı gerektiren bir yer.
Bu özelliklere sahip değilseniz
burada oynayamazsınız, buraya
layık görülmezsiniz.
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Beşiktaş Aygaz’a gelmeden
önce İzmir takımları olan İzmir
BB ve Göztepe’de oynadın.
Biri belediye takımı, diğeri ise
Beşiktaş gibi taraftarı olan bir
kulüp. Parkenin Kartalları’na
gelmenle beraber içeride olsun, deplasmanda olsun sizleri
destekleyen, yalnız bırakmayan
taraftar ile beraber oynamaya
başladın. Taraftarsız takımda
oynamak nasıldı? Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek istersin?
Gönül ister ki hentbolda her
kulübün taraftarı, sloganları,
kendilerine ait salonları olsun.
Ama maalesef ülkemizde futbol
kültüründen kaynaklı genelde
futbol kulübü olup taraftarı
olan takımların hentbol seyircisi
oluyor. Taraftarsız takımda oynamak, taraftar baskısı olmadığı
için dışarıdan daha kolay gözükebilir. Ama bence taraftarı olan
bir kulüpte oynamak, sahada
heyecanımızı, motivasyonumuzu, hırsımızı onlara paylaşarak,
bizleri saha içerisinde bir üst

“Beşiktaş’a
gelip şampiyon
olup ve özellikle
Şampiyonlar
Ligi’nde mücadele
ediyor olmak,
ülkemizde her
hentbol oynayan
sporcunun
hedefidir. Ben de bu
hedefimi Beşiktaş
yönetiminin beni
takıma layık
görmesiyle beraber
yaşamış oldum.”
seviyeye taşır. Kısacası taraftarımız için şunu söylemeliyim,
yıllardan beri gelen başarımızın en büyük payı onlara aittir.
Taraftarlarımız yoksa biz sahada
bir değil, iki eksiğiz.

Beşiktaş Aygaz’da unutamadığın maç ve gol hangisidir?
Buraya gelmeden önce formasını giydiğim Göztepe takımına
karşı oynadığım geçen yılki
Süper Kupa maçı unutamadığım
maçtır. Aynı zamanda bu maçta
attığım ilk gol unutamadığım
goldür, ayrıca Beşiktaş adına ilk
skorumdur.
Beşiktaş Aygaz’la yurt içi
olsun, yurt dışı olsun deplasmanlara gittin. Unutamadığın
bir deplasman anını değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucuları ile
paylaşır mısın?
Geçen yıl Silkeborg ile oynamak için Danimarka’ya gitmiştik.
Gün içerisinde hava çok soğuk
olduğu için şehir adeta bir hayalet şehir gibiydi. Ama akşam
maç saatinde salona gittiğimizde tüm şehrin hentbol maçı için
salona akın ettiklerini görmek
bizi çok şaşırtmıştı, aynı zamanda da onurlandırmıştı. Hentbola

verdikleri bu değeri görmek beni
çok etkiledi ve unutulmaz bir anı
oldu.
Kısaca ailenden bahsedebilir
misin? Maçlarına gelirler mi?
Sporcu kimliğim aslında ailemden geliyor. Çünkü ailemde
sporla uğraşan çok kişi vardı.
Dedem futbol kalecisi, babam
uzun atlamacı, dayım milli su
topçu ve annem de balerindi. Bunun yanı sıra benim hentbolda
profesyonelleşmemi sağlayan en
önemli kişi annemdir. Hentbola
başladığım günden beri antrenman saatim kaç olursa olsun,
sabah-akşam beni antrenmanlara götürüp getirirdi. Daha ben
hentbolcu olmaya karar vermemişken bile annemin desteği ve
yönlendirmesiyle buralara kadar
geldim. Annem, ablam ve eşim,
on altı yaşımdan beri oynadığım
her Süper Lig maçında destekçim oldular ve olmaya devam
ediyorlar.

Baran Nalbantoğlu; ablası Canbike Yılmaz, eşi İrem Nalbantoğlu, anneannesi Aysun Oğuzbayır ve annesi İlgi Oğuzbayır ile birlikte...
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K

ulübümüzün katkılarıyla
hazırlanan,
Serpil Hamdi Tüzün’ün
kurduğu
Özkaynak
Düzeni ile
başlayıp Onursal Başkanımız
Süleyman Seba’nın temsil

ettiği değerlerle yoğrulan,
futbol takımımızın 1989-92
yılları kazandığı üst üste üç
şampiyonluğun bilinen-bilinmeyen hikayelerinin anlatıldığı “Kolej Havası: Bir Beşiktaş
Filmi”nin galası, Vodafone
Park’ta gerçekleştirildi.
Yönetmenliğini Sertan Ünver’in yaptığı filmin galasına;
Başkanımız Fikret Orman,
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Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ürkmezgil, Divan Kurulu
Başkanımız Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu İkinci
Başkanımız Fethi Hinginar ve
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile 1989-92 yılları
arasında Beşiktaşımız’ın
formasını giymiş efsane
futbolcularımızla çok sayıda
davetli katıldı.

6 Eylül Cuma günü vizyona
giren Kolej Havası: Bir Beşiktaş Filmi’nin özeti şöyle:
Kolej Havası, Beşiktaşımız’n
tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan,
1989-92 yılları arasında üst
üste üç şampiyonluk kazandığı takıma ve efsane futbolcularımız Metin-Ali-Feyyaz
dönemine odaklanıyor. Serpil
Hamdi Tüzün’ün kurduğu
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‘Özkaynak Düzeni’ ile başlayıp Süleyman Seba’nın temsil
ettiği değerlerle yoğurulan
bu ekibin bilinen-bilinmeyen
hikayelerini ortaya çıkarıyor. Sporda centilmenliğin,
takımdaşlığın, mütevazılığın
paradan ve şampiyonluktan
önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak
Türkiye futbolunun bugünkü
sorunlarının altını çiziyor.”

yazı: betül alakır • ısar cap, danışman astrolog • www.betulalakir.com
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Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Victor Ruiz’in doğum haritasında Güneş’in ve Merkür’ün
hava elementinden Kova burcunda yer alıyor olması, onun
karakter ve düşünce yapısı
olarak kişisel haklara, özgürlük
duygusuna, adalet kavramına
çok önem verdiğini gösteriyor.
Kova kişileri genellikle arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmekten keyif alır, modern ve ileriye
yönelik bir düşünce yapısına
sahip olurlar.
Ay burcunun Başak olması
sebebiyle çalışmak, üretmek,
faydalı ve yararlı olmak gibi konularda ayrıca mutlu olduğunu
söyleyebiliriz. İçinde yer aldığı
düzene katkıda bulunmak torre
için güdüsel olarak ortaya
koyduğu bir davranış şekli
olabilir..
Victor Ruiz Torre,
185 cm boyunda ve
stoper mevkisinde
oynuyor. Daha önceki astrolojik futbolcu portrelerinde
dikkatimi çeken
en önemli özellik,
defans veya stoper
mevkilerinde oynayan
oyuncuların toprak
ole s
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ictor Ruiz
Futbol hayatına Espanyol
Torre, 25 Ocak de Barcelona ve U.E. Cornelllà
1989 Çartakımlarında gençlik lisansıyla
şamba günü
forma giyerek başlayan Torre,
İspanya’nın
2008 yılında Espanyol’un alt
Esplugues
kadrosuna dahil oldu. Victor
de Llobregat
Ruiz, 2009 yılında as kadroşehrinde haya yükselip, formuyla dikkat
yata gözlerini açmış. Doğduğu
çektikten sonra 2011 yılında
gün Güneş hava elementinin
8,5 milyon euro bedelle İtalsabit nitelikli burcu olan Koyan kulubü Napoli’ye transfer
va’da Merkür gezegeni ile yan
olmuştur. Buradan da 8 milyon
yana ilerlemekteymiş. Ancak
euro karşılığında Valencia’ya
aynı gün gökyüzünde toprak
kiralanmış, ardından da 2.7
elementinin Oğlak burcunda
milyon euro bonservis bedeliyle
dört gezegen; Boğa burcunda
satılmıştır. 2015 yılından beri
iki gezegen bulunmaktaymış.
Villareal forması giyen Victor
Aynı gün astrolojik haritalarRuiz, 7 Ağustos 2019 tarihinde
da duygusal mutluluğumuzu
temsil eden Ay da Başak burt -1:00 • barcelon
cundaymış. Astrolojide Toprak
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Ağırlıklı olarak toprak
burçlarında bulunan
bu gezegen yerleşimleri sebebiyle Victor
Ruiz’in ayakları
yere sağlam basan, kararlı, pratik,
sabırlı, disiplinli ve
mantıklı davranma
eğilimli bir karakter
yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

burçlarında veya sabit nitelikte
ağırlıklı gezegen yerleşimlerine
sahip olmalarıydı. Torre’nin futbol kariyerine baktığımız zaman
kendisinin çok güçlü bir stoper
olduğunu ve savunma hattında
çok güven veren bir isim olduğunu görüyoruz. La Liga’da Espanyol, Valencia ve Villareal’de
forma giyen Torre aynı zamanda
geriden ileri bölgeye attığı uzun
paslarla da oyun kurma özelliğine sahip, lider karakterde bir
savunmacı profili ortaya koyuyor. Beşiktaş Dergisi Eylül 2019
sayımızda verdiği röportajındaki
cümleleri adeta bu Oğlak-Başak gezegenleri vurgusunu
anlatıyor: “Özellikle belirtmek
isterim ki, ilk başta ben bir
defans futbolcusuyum. Takımın
gol yememesinden sorumlu bir
mevkide görev yapıyorum. Önceliklerim, bireysel savunma ve
takım savunmasında üzerime
düşenleri en iyi biçimde yerine
getirmek. Topla oynadığımız
anlarda oyunu geriden kurmak
da dahil olmak üzere o an için
topla yapılması gereken her işin
içinde olacağım. Ama demin de
bahsettiğim gibi, her şeyden
evvel ben bir defans futbolcuyum ve bunun da böyle bilinmesini istiyorum.”
Sporcu haritalarında özellikle
incelediğimiz Mars gezegeninin
astrolojik yerleşimi bize kişinin
kas gücü, iradesi, motivasyonu,
mücadele etme ve aksiyona
geçme şekli hakkında bilgi verir.
Victor Ruiz’in haritasında Mars,
Boğa burcunda yerleşimiş. İşte
bu konum da birçok defans,
stoper mevkide oynayan futbolcuların ortak özelliği. Burçların
sembolizmini anlamak için çok
basitçe adından yola çıkabiliriz.
Boğa burcunun sembolizmindeki Boğa, dayanıklılık, inatçılık,
kararlılık, ayak diremek gibi
özellikleriyle tanınır. İşte mücadele gezegeni bu burçta yerle-

şince de kişi harekete geçerken
ilk aksiyon olarak durdurmak,
bloke etmek, inatlaşmak gibi
güdüsel davranışları daha otomatik olarak ortaya koyuyor.
Başka bir deyişle kendisininde
yukarı da dediği gibi o tam bir
“defans” oyuncusu olmak
için biçilmiş kaftan
diyebiliriz.
Son olarak kendisinin haritasının
içinde yer alan rahat
gezegen konumlanmaları ve açılar doğrultusunda kendini
güvende hissettiği
zaman mükemmel
bir performans sergileyecek karakterde
olduğunu söyleyebiliriz.
Kendisinin taraftarımıza olan mesajı da bunu
onaylayan nitelikte: “Bize
destek versinler. En çok
istediğimiz ve ihtiyaç
duyduğumuz bu çünkü. Sahada arkamızda
olsunlar, onların yardımı
ile daha hırslı oluyoruz
ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız olan
esas güç onların desteği
ve bu sağlandığında
biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini
yapıp, iyi bir sezon
çıkaracağız.”
Victor Ruiz Torre’ye
“Beşiktaşımız’a ve
Türkiye’ye hoş geldin”
diyoruz. Onun ayakları
yere basan, sorumluluk sahibi, çalışkan ve
fayda sağlamayı amaç
edinen özelliklerini en
iyi şekilde futboluna
yansıtmasını ve defans hattımızda Boğa
burcundan olan Vida ile
mükemmel uyumla geçilmez bir duvar oluşturmalarını bekliyoruz.
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röportaj: barış uzel

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımımız’da radikal bir değişiklik
yaşandı. Sekiz yıldır takımın hocası olan Tacettin Çıpa’nın yerine, takımın kaptanı Kaan
Dalay, antrenör-oyuncu olarak getirildi. Hal böyle olunca da Kaan, kaptanlığı Bülent Yılmaz’a
devretti. Beşiktaş Dergisi olarak sizlere Demir Pençeler’in yeni kaptanını daha yakından
tanıtmak istedik ve soluğu BJK Süleyman Seba Spor Salonu’nda aldık.
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T

ekerlekli sandalye basketboluna nasıl
başladın?
Uzun yıllar
basketbol
oynamış
Savaş abim
sayesinde başladım. Bir gün
beni tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya götürdü, “Dene,
çok eğlenceli” dedi. Deneyiş,
o deneyiş... 1999 yılında onun
sayesinde başladım. Yirmi yıl
oldu, halen devam ediyorum.
“Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı” senin
için ne ifade ediyor?
Bu takım benim için her
şey demek. Çok uzun yıllardır
birlikte olduğum arkadaşlarım,
genel menajerimiz Erdem Göksel, idari menajerimiz Handan
Karatekin, mekanikerimiz
Ekrem Bektaşoğlu, aramıza
yeni katılan fizyoterapistimiz
Levent Gümüş kardeşim...
Dostluk, kardeşlik, aile, takım,
birliktelik... Kısacası Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı, her şey demek.
Kaan Dalay’ın antrenör-oyuncu olmasıyla artık Demir
Pençeler’in kaptanısın, tebrik
ederim. Öncelikle Kaan Dalay
için ne söylemek istersin?
Kaan Dalay, yıllarca birlikte
oynadığım, çok dürüst, karakterli, güvenilir bir dostum,
hatta kardeşim diyebilirim. Bu
görev ona kesinlikle çok yakışKariyeri
1999-2004 - Engelli Yıldızlar
2004-2016 - Beşiktaş
2016-2017 - Galatasaray
2017-2018 - Engelli Yıldızlar
2018-... - Beşiktaş
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tı. İnşallah hep birlikte büyük
başarılara imza atarız, Beşiktaşımız’ı layık olduğu yerlere taşırız. Kendisine sonsuz başarılar
diliyorum.
Peki bu takımın kaptanı
olmak nasıl bir duygu?
Kaptanlık çok güzel bir duygu. İnsanın tuttuğu takımda
oynaması, üstüne üstlük kaptanlık yapması gurur verici bir
duygu. Gurur verdiği kadar da
sorumluluk gerektiren bir görev.
Ben de bu görevi Kaan gibi layıkıyla yapmaya çalışacağım.
7 numaralı formayı giyiyorsun. Bunun senin için bir
anlamı ya da önemi var mı?
7 numaranın benim için
herhangi bir özel anlamı yok. 7
numaranın bana yakıştığı düşündüğüm için tercih ediyorum.

“Bu takım benim için her şey demek. Çok uzun
yıllardır birlikte olduğum arkadaşlarım, genel menajerimiz Erdem Göksel, idari menajerimiz Handan Karatekin, mekanikerimiz Ekrem Bektaşoğlu,
aramıza yeni katılan fizyoterapistimiz Levent
Gümüş kardeşim... Dostluk, kardeşlik, aile, takım,
birliktelik...”

Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Herhangi bir uğurum ya da
ritüelim de yok. Duamı eder
maçıma çıkarım.
Beşiktaş’ta unutamadığın
maç hangisidir?
Aslında çok maç var ama
KKTC’de oynadığımız bir playoff ikinci maçı var ki unutulmaz. Rakibimiz Galatasaray’dı
ve seride 1-0 gerideydik. O maçı
kazanıp 1-1’e getirmiştik seriyi.
Serinin üçüncü maçını maalesef
kaybetmiştik ve elenmiştik.
Avrupa Kupaları
Şampiyonlukları
2011 Andre Vergauwen Kupası
(Beşiktaş)
2012 Willi Brinkmann Kupası
(Beşiktaş)
2017 Andre Vergauwen Kupası
(Galatasaray)
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İçeride olsun, deplasmanda
olsun Beşiktaş taraftarı hep
yanınızda. Beşiktaş taraftarı
için düşüncelerin nedir? Onlara
bir mesajın var mı?
Çok büyük taraftarımız var
ama onlara biraz da sitemim
olacak. Bizim maçlarımızda
salonumuz biraz boş kalıyor.
Biz onlarla güçlüyüz, bizi yalnız
bırakmasınlar bu sezon ve her
sezon. Onları yanımızda, arkamızda büyük bir itici güç olarak
destek olurken görmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayın...
Kısaca ailenden bahsedebilir
misin? Maçlarına gelirler mi?
Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Kızlarım ufak olduğu için
bir dönem maçlarıma gelemediler. Şimdi biraz büyüdüler ve
maçlarımı kaçırmak istemiyorlar. Artık bu sezon her maçıma gelirler. Babalarını sahada
görmeyi çok seviyorlar, umarım onlar da başarılı sporcular
olurlar.

Milli takımdaki başarıları
2009 Avrupa Şampiyonası
İkinciliği
2012 Londra Paralimpik
Oyunları Yedinciliği
2013 Frankfurt Avrupa
Şampiyonası İkinciliği
O serideki maçları ve özellikle
kazandığımız ikinci maç unutulmazdır benim için.
Demir Pençler ile birçok kez
deplasman gittin. En unutamadığın deplasman anını
bizlerle paylaşabilir misin?
Bir Adana deplasmanıydı.
Maçımızı yaptık, kazandık.
Otobüsle dönüşe geçtik. Çok

fazla gitmeden otobüsü böcekler bastı ve hepimiz otobüsten
dışarı kaçıştık. Gece otelde
kalıp farklı bir otobüsün gelmesini beklemiştik. Sonrasında
yeni bir otobüs geldi ve evimize
döndük (gülüyor).
Bu sezonki takım hakkında
ve takımın hedefleri hakkında
ne söylemek istersin?
Takım aynı, bir oyuncu ayrıldı
sadece. Zaten iyi oyunculardan
kurulu bir ekibiz. Sezon öncesi iyi çalışıyoruz. Sezona iyi
konsantre olarak başlayacağız.
Hedef Avrupa’da ve Türkiye’de
yine her zaman olduğu gibi
şampiyonluk olacaktır. Kaptanlığımın ilk yılında şampiyonluk
yaşamak istiyorum.
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Kaptan, bu röportaj için
sana teşekkür ediyor ve kaptanlığının ilk yılında sana
sonsuz başarılar diliyoruz.
Ben de bu güzel sohbet için
Barış abi sana ve Beşiktaş
Dergisi’ne teşekkür eder maçlarımıza gelmeye devam etmeni
beklerim...

MAXIMUM MOBİL’İ İNDİRİN,
DİJİTAL KOD MARKET’TEN FİLM,
MÜZİK YA DA OYUN KODLARINDAN
DİLEDİĞİNİZE ULAŞIN!
Üstelik kodlarnz alrken MaxiPuanlarnz da kullanabilirsiniz.

MAXIMUM
MOBiL
Ayrntl bilgi: maximum.com.tr

Türkiye İş Bankas hizmetidir.

yazı: murat güder

bjk hentbol takımı eskı oyuncusu

HENTBOLUN SESI
ya’da Dünya Üniversiteler Şampiyonası Dördüncülüğü yaşamış,
otuz yıldır bu işe gönül vermiş
bir hentbol antrenörü olarak
yeni hentbolcular kazandırmayı
hedefliyorum.
On beş yıllık öğretmenlik
hayatımda beni en çok mutlu
eden otizimli çocuklara hentbol
oyununu öğretmekti. Şunu çok
iyi gördüm ki, otizmli çocuklarda
kas zayıflığında, sosyal iletişimde ve kordinasyon gelişiminde
hentbol çok etkili olmuştur.
Gönül verdiğim hentbol, beni bir
kez daha gurulandırmıştır.

O

limpiyatlar’daki en heyacan
verici spor
dallarından
ve dünyanın
en hızlı takım
sporlarından
biri için yeni
başlayanlara rehber olmasını
umduğum hentboldan bahsedeceğim.
Dünyada hızlı bir şekilde yayılan ve büyük ilgi gören hentbol,
ülkemizde alt yapıda büyük
aşamalar kaydetmiş ve geniş
kitlelere ulaşmıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler, sporun
gerek sağlıklı insan gücüne gerek
ekonomik kültürel ve sosyal
kalkınmaya etkisini göz önünde
bulundurarak spor politikalarını
oluşturmuştur.
Ben Murat Güder olarak 19922010 yılları arasında milli takımlarda yer almış, 2002-2007 yılları

arası Beşiktaş Jimnastik Kulübü
olarak Challenge Cup’ta yarı
final oynamış ve görev yapmış,
1996 yılında Macaristan Dünya
Üniversiteler Şampiyanası’nda
ikinciliği, 1998 yılında Yugoslav-
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yazı: handan kaloğulları

spor ve pazarlama yöneticısı

L
O
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FU TURIZM
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E
A
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R
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B

üyük ekonomisi ve popülerliğiyle farklı
sektörlerin
gelişimine
katkı sağlayan
futbol, turizm
sektörüne de
girerek spor turizmini yarattı.
Buna, Dünya Kupaları, UEFA
maçları, Şampiyonlar ligi maçları, Olimpiyatlar, World Cup’lar
ve aklımıza gelmeyen diğer spor
dallarının organizasyonları da
dahil...
Bu tarz organizasyonlarla,
büyük bir taraftar grubunu
kente çekmeyi başarabilirsiniz,
yeter ki profesyonelce, ilgi çekici
ve içi dolu olan organizasyonlar
olsun. Hanginiz fırsat buldukça bu hedef kitle arasında yer
almak istemeyiz ki! Ben bütçem
ve zamanım oldukça ara ara yer
alıyorum ve almaya da devam
edeceğim.
Spor turizmin şaşalı maç
organizasyonlarını bir köşeye
koyalım da genel çerçevede, turizm sektörüne bakalım. Tarihin
ve kentin güzelliğine tav olup
aldığımız turların içinde artık
stadyum turlarının da yer aldığını görüyoruz. En azından benim
ilgimi fazlasıyla çekiyor. Bu işi
en başarılı yapan ve birçok ligin
de örnek aldığı lig, Premier League’dir. Gezdiğim stadyumlarda
en başarılı turu, hangi kulüp
yapıyor, net bir şey söyleyemem
belki ama Türkiye Ligi’nde bu
sorunun cevabını Beşiktaş olarak kesinlikle verebilirim.
Bu tarz organizasyonlarda,
spor turizminin etkisini en çok
Dünya Kupası’nda hissediyoruz.
Binlerce taraftarın, maçların
düzenlendiği ülkeye/kente
gitmesi, o atmosferi yaşamak
için binlerce kilometre yol kat
etmesi, konaklama, yol, gezme,
eğlenme, yeme ve içme için
hatırı sayılır bir bütçe ayırıyorlar.

Dolayısıyla taraftarların talepleri, spor turizminin gelişmesine
katkı sağlayarak irili ufaklı farklı
hizmet kanalının da oluşmasını
sağlıyor.
Bizde yakın zamanda düzenlenen ve kentimize katkı sağlayan, UEFA Süper Kupa Finaline
ev sahipliği yaptık.
Kupa heyecanın en önemli maçı 14 Ağustos Çarşamba
saat 22.00’da Vodafone Park’ta
yapıldı. Bu organizasyonun kent
ekonomisine katkısı yaklaşık
100 milyon euro değerindeydi.
Bu organizasyon, gerek ekonomik değeriyle gerek maçı izlemek için İstanbul’a akın eden
taraftarıyla, kentimizin sosyal
kanallarda, gazetelerde, televizyonlarda günlerce konuşulmasını sağladı. Bunun yanı sıra da
dünya spor kamuoyunun gözünün İstanbul Vodafone Park’ta
olmasını sağlayan ve bizler için
prestij yaratan bir organizasyona dönüştü.
Ülkemizin üçüncü UEFA
organizasyonuna ev sahipliğini
yaptığı bu etkinlikte, İngilizler’in
ünlü bu iki kulübünün (Liverpool ve Chelsea) mücadelesini
izlemek için yaklaşık elli bin
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taraftarın (ağırlıklı olarak İngiliz)
İstanbul’a akın etmesi, turizm
sektörünün de yüzünü güldürdü.
İngiliz taraftarlar, kiralanan
uçaklarla Liverpool kentindeki
John Lennon ve Londra havalimanlarından İstanbul’a geldiler.
Chelsea taraftarının yoğun ilgisine karşılık iyi hizmet sunmak
için Chelsea kenti, Londra ve
Liverpool kentine otuz beş kilometre uzaklıktaki hava limanında Manchester’den İstanbul’a
olan seferleri artırdı. Maçın,
İstanbul’da bayram tatiline denk
gelmesi, yerli turistlerin de ilgisini cezbetti, Vodafone Park’a
gelmelerini sağladı.
Bu organizasyon, kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon
euro kazandırmanın yanı sıra,
İstanbul’un tanıtımına katkı
sağladı. Kentimize gelen taraftarlar, acentelerin düzenlediği
iki günlük turlarla, şehrimizin
güzelliğini ve tarihini yakından
tanıma fırsatını da buldular.
Sportif başarının yanı sıra,
profesyonelce yapılmış bir spor
pazarlama çalışmasının, ülkenin/kentin ekonomisini nasıl
etkilediğinin en güzel kanıtıydı
bu organizasyon.

ATIK ISMAIL:

röportaj: andrew sımes

Beşiktaşımız’da 1978-79
sezonunda üst üste on lig
maçı oynadıktan sonra
devre arasında ülkesine
dönen Atik İsmail’i yıllar
sonra Finlandiya'da
bulduk ve keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik. Finlandiya
Ligi’nde gol krallığı yaşayan,
ülkesinin altın karmasına
giren santrfor
Atik İsmail,
Siyah-Beyaz
formayla
yaşadığı
anıları
sizler
için
anlattı.
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ncellikle okuyucularımızın
kafasını en
çok karıştıran
soru ile başlayalım; Finlandiyalısınız
ama isminiz
yabancı gibi durmuyor?
Dedem 1880’ların sonlarında
Rusya’nın Kazan bölgesinden
göç eden sekiz yüz müslümandan biriydi. Finlandiya o zamanlar Rusya’nın himayesindeymiş,
o yüzden şehir değiştirmiş gibi
oldular. 1917’de Finlandiya bağımsızlığını kazanınca, bizimkiler
bu yeni ülkede kalmaya karar
verdiler. 1920-30’larda biz Tatarlar’dan bazıları Türkiye’yi kendilerine yakın gördüğünden oraya
göç ettiler. Babam da Olimpiyat
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil
eden Celal Atik ve Adil Atan
adında iki güreşciye hayran kalır
ve ikiz oğullarına onların isimlerini verir: Atik İsmail ve Adil İsmail
(Türkçe söylüyor). Hatta Türkçe
de biliriz!

Ö

cuklar plaklarını çalardı evde. Bu
arada söylemeden geçemeyeceğim, ablamın oğlu, yani yiğenim
Mert Koray’ı da tebrik ederim:
Babasının tuttuğu takımı tumayıp, hasta Beşiktaşlı’dır ve
halen İstanbul’da yaşar. Bir aileyi
böylesine büyük bir hatadan
döndürdük diyebilirsiniz!
Bir sezonda dokuz yabancı
futbolcu alındığı sezonlar var
artık ama siz tarihimizin dokuzuncu yabancı futbolcusu-

Yani henüz Beşiktaş’a gelmeden Türkiye ile bir bağlantınız
varmış...
O bir şey değil, futbolcu olmadan önce, 1967’de ben daha henüz on yaşındayken turist olarak
gelmiştik İstanbul’a. Ablam bir
Türk ile evlenip İstanbul’a taşındı. Kendisi Fenerbahçe’yi tuttuğundan bizi Fenerbahçe-Altay
maçına götürmüştü ve sahada
Can Bartu vardı. Ben nedense o
gün Siyah-Beyaz takımı tuttum
ve o gün Siyah-Beyaz’ın asaletine kapılarak futbolcu olmaya
karar verdim. Babam da futbolcuydu ama İkinci Dünya Savaşı nedeniyle çok fazla maçta
oynayamamıştı. Finlandiya’ya
döner dönmez ekol takımımız
HJK’ye yazdırdı beni. Annem,
İstanbul’dan getirdiğimiz Zeki
Müren, Ajda Pekkan ve Mavi Ço-
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sunuz. 1978-79’daki, yani tam
kırk sene önceki Beşiktaş günlerinizden bahsedebilir misiniz?
Kariyerim boyunca kazanacağım gol krallığımın ikisini elde
etmiştim ve 1978’de Eintracht
Frankfurt’a karşı bir dostluk
maçında sahaya çıkmıştım.
5-1 yenilmiştik ama yine de iyi
oynamıştım ve bazı idarecilerin
gözüne girmişim. Ondan önce
de bir özel bir turnuvada Batı Almanya, Doğu Almanya ve Rusya’nın bulunduğu gruptan birinci

çıkıp çeyrek finalde Türkiye’yi 1-0
yenmiştik. Yarı finalde ise güçlü
İngiltere’ye boyun eğmiştik. Bu
şekilde Beşiktaş beni fark etti ve
İstanbul’un yolunu tuttum. Takıma geldiğimde çok güzel bir arkadaşlık ortamı buldum. Ablamın
yanına Teşvikiye’ye taşındım.
Kemal Batmaz, Şaban -ama biz
ona “İnek” Şaban diyorduk-, Rasim Kara gibi isimler vardı. Arda
Denizeri’yi görürseniz benden
selam söyleyin. Rasim Kara’nın
futbolculuğu bir kenara, bir insan
olarak kopyalanması gereken
bir şahıs. Türkiye Milli Takımı ile
Helsinki’ye geldiğinde onu ziyaret
etmiştim. Onun için gitmeyeceğim mesafe yoktur. Beşiktaş
formasıyla ilk maçım Bursa’ya

karşıydı ve bu maçta gol attım. O
sezon birkaç gol daha attım ama
ne yazık ki hiçbiri Fenerbahçe’ye
veya Galatasaray’a karşı değildi.
Bizde sadece bir sezon oynadınız, neden ayrıldınız?
Aslında sadece bir tane sebebi
yoktu. İlk gerilmeler milli takım
görevimi yerine getirmek istediğimde başladı. Kulübümüz beni
salmadı ve o zamanlar oyuncuyu
koruyan FIFA kuralları yoktu. Ben
yine de gittim ve bu idarecilerin
hoşuna gitmedi. O sırada içkiyi de biraz fazla tüketiyordum
ve formumu biraz etkilemişti,
şükür ki üç sene oldu ağzıma
sürmüyorum. Ama son damla da,
annemin ani kalp krizi geçirmesi

“Başıma gelen en gilginç hikaye deplasmanda,
Diyarbakır’da gerçekleşti. Hadi bir yere kadar
anlarım seyircilerin sahaya yabancı madde atmasını ama bana o gün Diyarbakır’ın meşhur karpuzu
atıldı!”

oldu. O yıllarda dünya çok farklıydı, ayda bir uçağa atlayıp ziyaret
edemeyeceğimden, karşılıklı
olarak ayrılmaya karar verdik yöneticilerle ve ben annemin yanına
gittim.
Türkiye’yi tekrar ziyaret
ettiniz mi? En çok neyi özlüyorsunuz?
Çok defa ziyarete geldim
yeğenimin yanına. Havasını çok
özlüyorum. Tabii yemeklerini de,
özellikle baklava ve diğer tatlıları
özlüyorum ama iyi ki bana uzaklar, yoksa aram fazla iyi onlarla.
En son üç-dört sene önce geldim
ve Kartal Yuvası’ndan çay seti
almıştım. Hatta gelecek yaz da
gelmeyi düşünüyorum. Bir maç
gününe denk gelirse çok isterim
statta olmayı. Bunun için bana
yardımcı olursanız, bir hayalimi
gerçekleştirirsiniz.
Sizin yıllarınızdaki İnönü Stadı’nı anlatır mısınız?
Finlandiya’da iki-üç bin seyirciye oynarken aniden kendini
İnönü’de bulmak insanı titretir. O
taraftarların tezahüratları arasında tünelden sahaya çıkarken
sanki dünyanın en iyi oyuncularıymışız gibi hissediyorduk. Bir
insanın öz ailesi tarafından bile
daha çok sevileceği tek yerdir
İnönü Stadı.
Komik bir anınız var mı Türkiye’deki günlerinizden?
Zonguldakspor deplasmanında
çok bariz bir şekilde ofsayttan
gol yedik. Unutmayın benim de
Türk asabiyetim var, hakeme çok
pis sövdüm. Bunu gören Zonguldak seyircisi olay çıkardı. Bir anda
sahaya iki yüz asker doldu. “Ben
neymişim be” dedim kendime
o an. Ama en ilginç hikaye yine
deplasmanda, bu sefer Diyarbakır’da gerçekleşti. Hadi bir yere
kadar anlarım seyircilerin sahaya
yabancı madde atmasını ama
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“Finlandiya’da
iki-üç bin seyirciye
oynarken aniden
kendini İnönü’de
bulmak insanı titretir. O taraftarların tezahüratları
arasında tünelden
sahaya çıkarken
sanki dünyanın en
iyi oyuncularıymışız
gibi hissediyorduk.
Bir insanın öz ailesi
tarafından bile daha
çok sevileceği tek
yerdir İnönü Stadı.”
bana o gün Diyarbakır’ın meşhur
karpuzu atıldı!
Futboldan sonra ne yaptınız?
Futbol takımların altyapılarında çalıştım bir süre. Ardından
yirmi beş sene sürecek bir hemşir
kariyerim oldu. On beş-yirmi
sene de siyaset ile uğraştım.
Birkaç oy fark ile seçimde ikinci
oldum ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda yer almayı kıl payı
ile kaçırdım. Şimdilerde eski Finli
futbolcuların hayat hikayelerini
konu alan kitaplar ve de tiyatro
oyunları yazıyorum. Hatta haftaya tiyatro oyunum sergileniyor.
Unutamadığınız maç hangisidir?
Avrupa Kupası’nda Liverpool’u
1-0 yenmiştik attığım gol ile.
Öyle bir maç unutulamaz zaten.
Bir de HJK TPS’yi 5-1 yendiğimiz
maçta takımımızın beş golünü de
ben atmıştım.
En sevdiğiniz futbolcular
kimdir?
Geçmişten Pele, şimdilerde
Messi... Ülkemden en çok tabii ki

Litmanen’i beğenirim. Oynadığım Beşiktaş kadrosundan Kemal Batmaz öne çıkar ama genel
olarak Beşiktaş’tan en sevdiğim
futbolcu İlhan Mansız’dır. Dünya
Kupası’nda doyamadım ona.
Beşiktaşımız’ı takip ediyor
musunuz? Resmi ve sosyal
medya hesaplarımızın İngilizce
sayfalarını mesela?
Avrupa maçlarını ve bazı
haberlerini takip ediyorum. Yıllar
önce Sami Hyypia neredeyse
Beşiktaş yolundaydı ve bu haber

beni çok heyacanlandırmıştı ama
maalesef olmadı. Bu arada merak ettim, bahsettiğiniz sayfaları
ziyaret edeceğim. Haftada bir
bakmazsam artık ayıp olur biraz!
Evli misiniz? Çocuklarınız var
mı? Futbola meraklılar mı?
Müthiş bir eşim var, bana dört
çocuk verdi. Onlar da bana üç kız
torun verdi. İkiz oğullarım Finlandiya’da en üst kademede oynadılar. İsimlerini de babam gibi
koydum; biri Pele İsmail, diğeri
Muhammed Ali İsmail. Babam,
ben, ikizim ve ikiz oğullarım hepimiz futbolculuk yaptık.
Son olarak taraftarlarımıza
bir mesajınız var mı?
Siyah!

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın %81.1’i Twitter
üzerinden geldi. %6,8 pay ile
Facebook 2. mecramız oldu.

%81.1
(1705686)

%6.8
(143928)

%5.3
(110846)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%2.9
(61899)

%2.2
(46835)

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ
İLE BİRLİKTE EN FAZLA
KULLANILAN EMOJİLER
Kara Kartal emojisi Beşiktaş ile
birlikte en çok kullanılan emoji
olmuştur.

KELİME BULUTU

HAZIRLAYAN:

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: ufuk tuncaelli

Uzun yıllardır ekranlardan ve tiyatro perdesinden bildiğimiz oyuncu Erdem Baş
ile Vodafone Park’ın tribünlerinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Muhabbetin
çoğunluğunu televizyon-sinema-tiyatro üçgeni oluştursa da kendisinin Beşiktaş
hikayesini detaylarıyla dinledik.
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V

odafone
Park’a hoş geldiniz. Yoğun
bir programda
vakit ayırdınız, teşekkür
ederiz. Vizyona yeni giren
ve bir de yakında vizyona girecek olan filminiz var. Peş peşe
gelen bu filmleri kısaca sizden
dinleyerek başlayalım mı?
Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet, dediğin gibi vizyonda
olan “Cin-si Bozuk” isimli filmde
konuk oyuncu olarak rol aldım,
absürt komedi tarzında bir
film. Bunun haricinde 28 Şubat
2020’de yayına girecek olan
“Nasipse Olur” filmimiz var. Bir
de Beşiktaşlı yönetmen Bedran
Güzel’in çektiği, Beşiktaşlı oyuncu Onur Buldu’nun oynadığı ve
ocak ayında vizyona girecek olan
“Bayi Toplantısı” filmi var, orada
da konuk oyuncu olarak oynadım. Ayrıca “İyi-Kötü-Çirkin”
isimli tiyatro oyunlarımız var.
Türkiye ve Avrupa turnelerimiz
var ama bunun haricinde her ay
İstanbul’da da sahne alıyoruz.

Sinema ile başlamışken klasik bir soru ile devam edelim.
Tiyatro mu yoksa sinema mı?
Hangisinin içerisinde olmak sizi
daha iyi hissettiriyor veya mesleki doygunluk yaşatıyor?
Sinema filmi, çekimleri bittikten ortalama altı ila sekiz ay
sonra vizyona giriyor ve tepkileri
o zaman alabiliyorsunuz. Tiyatro ise anlık, yaptığınız şakanın,
esprinin reaksiyonunu seyirciden
anında alıyorsunuz. Esasında
ikisinin de hazzı ayrı çünkü
sinema filmi vizyondayken
izlediğinde çekimlerin üzerinden
belli bir zaman geçmiş oluyor ve
oyuncu kendini ve canlandırdığı
karakteri başka bir gözle izleyip
yorumlayabiliyor. Bazen senar-

yoyu unutuyorsun ama izlediğinde hatırlayıp, tekrar olayın içine
dahil oluyorsun. Dediğim gibi,
ikisinin de hazzı başka ama seyirci ile birebir temas noktasında
tiyatro daha özel.
Mesleki kariyeriniz nasıl
başladı? Neden oyunculuğu
seçtiniz?
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
Elektrik Mühendisliği okumak
için İstanbul’a geldim. Mühendislik olduğu için daha çok erkek
ağırlıklı bir bölümdü. Kızlarla tanışmak ve sosyal faaliyet olması
için tiyatro kulübüne gitmeye
başladım. Zaman ilerledikçe
uğraştığım bu hobiden keyif
aldığımı fark ettim. Tiyatronun

“Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği okumak için İstanbul’a geldim. Mühendislik olduğu için daha çok erkek ağırlıklı bir bölümdü. Kızlarla
tanışmak ve sosyal faaliyet olması için tiyatro kulübüne gitmeye başladım. Zaman ilerledikçe uğraştığım bu hobiden keyif aldığımı fark ettim.”
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sanat yönetmeni o dönemler
televizyonda “Reyting Hamdi”
isimli programı da olan Hamdi
Alkan’dı. Orada da oyunculuk
yaparak ufak ufak harçlık kazanmaya da başlayınca profesyonel
olarak bu işi ele almaya karar
verdim ve Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro
bölümünü bitirdim. Yani, alaylı
başlayıp, diplomalı bir oyuncu
oldum.
Hangi yerli ve yabancı yönetmenin projesinde yer almak
isterdiniz?
Yerli yönetmen olarak yeni
nesilden Tolga Karaçelik’i söyleyebilirim. Tanışmadık, denk
gelmedik ama filmlerini çok beğeniyorum. En son “Kelebekler”
filmini izledim ve çok beğendim,
çok keyifli bir filmdi. Dediğim
gibi Tolga Karaçelik ile çalışmak
isterim, bilmiyorum o benimle
çalışmak ister mi ama ben isterim (gülüyor). Yabancı olarak da

herhangi bir Hollywood yönetmeniyle çalışmak isterim. Martin
Scorsese, David Lynch isterim
filan demem, hepsi kabulümdür.
Orası başka bir dünya çünkü, tutunması da ayrı bir zor. Bir defa
dil problemi var, aksansız konuşabilmek başlı başına problem.
Adaptasyonu sağlayamadıktan
sonra oralarda ancak belli başlı
rolleri oynarsın.
Yeni bir proje önünüze sunulduğunda nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nedir?
Öncelikle yapımcısına ve kasta
dikkat ediyorum. Tabii ki ilk
başta senaryoya bakıyorum ama
her zaman muhteşem senaryolar gelmiyor. Bu kriterlere dikkate alıyorum ve duruma göre
seçtiğim ve seçmediğim projeler
oluyor.
Ağalık, aşiret, holding etrafında dönen entrikalar ve mafya üzerine işlenen hikayeler.
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Ana akım televizyon yapımları,
bu saydığım konuların içerisine
hapsolmuş gibi. Sizin fikriniz
nedir?
Doğru, hapsolunmuşluk var.
Bunun sebebi olarak da son
yıllarda Güney Amerika ve Orta
Doğu ülkelerinde Türk televizyon
yapımlarının rağbet görmesi.
Kanallar, yapımları sadece reklamlar ile döndüremedikleri için
yapımların sürelerini uzatıyorlar
ve yüz elli dakika olarak çekilen
bölümleri ellişer dakikaya bölüp,
üç farklı bölüm halinde satarak
para kazanıyorlar. Türk komedisinin dünyada bir karşılığı yok,
dolayısıyla entrikalar, gizem,
mümkünse şiddet içeren dizilere
yöneldiler. Bu bir çıkmaz. Nasıl
düzelecek onu da çok bilmiyorum. Dediğim gibi hep aynı
fikirler, hep aynı diziler... Zengin
kız-fakir oğlan, holding etrafında
dönen olaylar vs... Bu sebeple de
zaten ya sinema yapıyorum ya
da tiyatro. Sinemada da mesela

“Dijital platformlar
geleneksel
televizyonun yerini
almaya gidiyor ve
büyük ihtimalle
alacak da. Son
yıllarda yapılan
baskı, sansür gibi
uygulamalardan
ötürü de insanlar
artık televizyon
izlememeye başladı.
Güncel haber
öğrenmek isteyen
insanlar bile artık
dijital platformlar
aracılığı ile bilgi
almaya başladı.”

tam tersi, komedi seviliyor, dram
ve saire filan çok tutulmuyor
veya senede en fazla bir-iki film
sıyrılıyor. Ama sevilen yapımlara
bakarsan hep romantik komediler ve benzeri işler görürsün.
Diğer yandan bu sıkışıklığı
kırmak için yerli dijital platformlarda dikkat çeken özgün
yapımlar ortaya çıkmaya başladı. Dijital platform geleneksel
televizyonun yerini alacak mı?
Sürecin içerisinde olan bir kişi
olarak öngörüleriniz ve beklentileriniz nedir?
Ben de öyle düşünüyorum.
Konuştuğum, konuyu bilen arkadaşlarım da aynısını söylüyorlar;
dijital platformlar geleneksel
televizyonun yerini almaya
gidiyor ve büyük ihtimalle alacak
da. Son yıllarda yapılan baskı,
sansür gibi uygulamalardan ötürü de insanlar artık televizyon izlememeye başladı. Güncel haber
öğrenmek isteyen insanlar bile
artık dijital platformlar aracılığı

ile bilgi almaya başladı. Mesela
günümüz televizyon dizilerinin
hiçbirinden haberim yok diyebilirim. Televizyon izlemiyorum
çünkü... Dolayısıyla yeni oyuncuları da tanımıyorum. Ne izliyorum peki? Dijital platformlardaki
kaliteli yapımları izliyorum.
Çünkü vakit ayıracaksam, aynı
zamanda izlediğim yapım bana
bir şey katacaksa kalitelisini
izlemeye gayret ediyorum. Türkiye’nin de geleceğinin dijitale
doğru evrildiğini düşünüyorum.
Yetkililer de böyle düşünüyor
olmalı ki, sansür yasasını getirmeye çalışıyorlar.
İlk beş favori filminizi öğrenebilir miyiz?
Bir çırpıda doğru ilk beşi yapamayabilirim ama aklıma gelenler
arasında Quentin Tarantino ve
Francis Ford Coppola’nın klasiklerini seviyorum. Şöyle yapalım,
en son izlediğim ve sevdiğim
filmi söyleyeyim. “12 Yıllık
Gece” isimli bir film izledim.
Eski Uruguay Devlet Başkanı
Jose Mujica’nın da gerçek yaşam
hikayesinin anlatıldığı, bir darbe
sonucunda üç devrimci gencin
on iki yıl boyunca mahkemesiz,
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yargılamasız oradan oraya sürülmesinin hikayesi... Bu film beni
çok etkiledi. Türk filmlerinden
ise klasikleri seviyorum. Tosun
Paşa’cıyım ben, çok seviyorum.
Beşiktaşlılığı ile bilinen bir
oyuncusunuz. Beşiktaş tutkunuz nasıl başladı?
1986 yılında Beşiktaş şampiyonluğa giderken başladı. Ailemde hiç Beşiktaşlı olmamasına
rağmen sekiz yaşımda başladı
Beşiktaş’a olan sevgim. Benim sayemde Beşiktaşlı olmuş
bireyler vardır ama benim çocukluğumda kimse yoktu ve kendi
kararımla Beşiktaş’ı seçtim. İlk
göz yaşımı da 1987 senesinde
1-1 biten Denizlispor maçında
dökmüştüm.
Maçlarda sizi sık sık görüyoruz ama ortam böyle boşken
Vodafone Park’ta olmak nasıl
bir duygu?
Çok değişik. Biz genellikle arkadaşlarla son dakika geliyoruz.
Maç öncesi Beşiktaş’ta buluştuğumuz mekan var, eğleniyoruz
vs... Sonrasında da maçın başlamasına az bir süre kala Vodafone Park’a geliyoruz ve bu sebep-

Beşiktaşlı oyuncuların derneğe ilgisi nasıl?
Derneğe her üyenin ilgisi var ve
bir şeyler yapmak istiyoruz. Beşiktaş’a hizmet ve yardım etmek
için bekliyoruz. Bunun haricinde
dernek üyelerinin bulunduğu
bir whatsapp grubumuz var. İyi
kritikler yapıyoruz, ciddi analizler oluyor. Deplasman maçlarını
beraber izlediğimiz yemeklerimiz
oluyor. Dernek başkanımız Koray
Şahin’in ofisinde toplanıyoruz
bazen ama orasının uğur getirmediğini düşünüyorum artık
çünkü galibiyetimiz yok orada.

le etraf kalabalıkken görüyoruz
ama bu hali de çok güzelmiş.
Etraf boşken tribünlerde oturmak biraz huzur verici.
En iyi on birinizi sayabilir
misiniz?
Kalede Oscar Cordoba. Stoper
olarak üç kişi saymak istiyorum, belki birisi yedek olur ama
hangisini artık yedek bırakırız
bilemiyorum. Antonio Carlos
Zago, Pepe ve Gökhan Keskin.
Sağ bekte Gökhan Gönül. Sol
bekte son senesinde bizi üzmüş
olsa da Adriano Correia. Orta
sahayı Mehmet Özdilek, Fabian
Ernst, Guti Hernandez ve Sergen
Yalçın’dan oluştururum. Forvet ise Pascal Nouma ve Mario
Gomez.
Beşiktaş ile ilgili bir projenin
içerisinde yer almak ister miydiniz? Sizce bu nasıl bir proje
olabilir?
Beşiktaş üzerinde söz hakkı
olan kişilerin bizden yeterince
faydalanmadığını düşünüyorum. Tiyatro, sinema, televizyon
oyuncularının halk üzerindeki
olumlu etkisini çeşitli projelerle
kullanmak ve yansıtmak gerekir
kanaatindeyim. Bizler kombi-

nesini, formasını alan ve Beşiktaş’tan hiçbir beklenti içerisinde
olmadan sadece Beşiktaş’a
hizmet etmek isteyen insanlarız. Bizim zamanımızda Beşiktaşlı sanatçı olarak bildiğimiz
sadece Ercü ve Neco vardı ama
günümüzde sayılarımız çoğaldı.
Bir işin ucundan tutmak veya
geliştireceğimiz projelerle ile
Beşiktaşımız’a koşulsuz katkı
sağlamayı istiyoruz. Normal koşullarda büyük paralara bir araya
gelecek birçok insanı (yapımcı,
yönetmen, oyuncu, makyajcı,
ışıkçı vs.) hiçbir beklenti olmadan sadece Beşiktaş uğruna bir
araya getirebiliriz.
“Beşiktaşlı artizler” derneğinin yönetim kurulunda bulunuyorsunuz. Dernek ile ilgili
detayları dinleyebilir miyiz?
Nasıl ortaya çıktı bu fikir?
Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ı sevenlere hizmet edelim istedik.
Çocuklara burs verelim, halk tarafından bilinirliğimizi kullanarak
kulübümüzün sosyal sorumluluk
alanları ile ilgili projelerinde yardımcı olalım ve sektörümüzde
Beşiktaşlılığı ile bilinen insanları
bir araya toplayalım şeklinde
ortaya çıktı bu fikir.
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Son olarak Bella adında bir
kedi kızınız var, bir de torun
sahibi oldunuz. Dört kişilik aile
yaşamını nasıl anlatırsınız?
Evine dört ayaklı bir dost almak
isteyen ama çekinceleri olan
insanlara neler söylersiniz?
Kedi alsınlar. Ben kırk yaşıma
kadar kuş bile beslemedim, kedi
ve köpeği de uzaktan severdim,
yaklaşmazdım. Ta ki, bir arkadaşımın Instagram’da doğum
yapmış kedisinin fotoğraflarını
görene kadar. Eşimle beraber
görmeye gittik, çok küçüklerdi
ama inanılmaz sevimliydiler. Bir
ay sonra gelip alacağım, hem bu
sürede biraz daha büyüsünler
istedim. Çünkü hala annelerini
emmeye devam ediyorlardı.
Diğerleri kendi aralarında takılırken Bella yanıma geldi ve benimle oynamaya başladı, tamam
bizi seçti dedik ve aldık. Evden
uzaklaşmak zorunda kaldığımız
zamanlarda kendisini yalnız bıraktığımız için üzülüyorum ama
onun haricinde de kedi bakımının
pek zorluğu yok. Yani en azından,
köpek bakmak kadar meşakatli
değil. Bizimle beraber uyuyor,
oturuyor. Ev içerisinde her şeyi
beraber yapıyor gibiyiz. Tüm canlılar gibi kediler de güzel bir tür
ve çok asiller. Kesinlikle tavsiye
ediyorum.

yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

CEVDET
SEKERBEGOVIC
Futbolu da seker tadındaydı

Kısa zamanda Siyah-Beyaz forma ile özdeşleşince soyadının başlangıcı gibi futbolu
daha da tatlanıyordu Cevdet Şekerbegoviç’in. Ne yazık ki, Siyah-Beyaz forma ile bir
şampiyonluk yaşamadı. Ama ortaya koyduğu mükemmel futboluyla ve centilmence
hareket etmesiyle sadece Beşiktaş taraftarları değil tüm futbolseverler üzerinde çok
olumlu bir intiba bıraktı, sevildi, sayıldı...

Y

ugoslav futbolu, 1950’li
yılların başında kendine
münhasır
futbol yıldızları ve defans
ağırlıklı oyun
sistemi ile Avrupa’da önde gelen
ekollerden biriydi. Stankoviç,
Spayiç, Bobek, Mitiç, Çaykovski,
Militinoviç gibi çok üstün yetenekli yıldızları ile büyük bir çıkış
yakalamış ve Avrupa futbolunda
kendinden söz ettirir konuma gelmişti. Şüphesiz ki, Slav
futbolunun o dönemdeki lokomatif iki armadası “Partizan”
ile “Kızılyıldız” takımları idi.
Yugoslav futbolunun bu derecede ünlendiği yıllarda Türkiye’ye
Yugoslav futbolcu akını başladı.
Ama ne hikmettir ki, bu ülkenin
en yetenekli futbolcuları, Avrupa’nın diğer ülkelerinde top koştururlarken, dönemleri bitmiş,
yaşlanmış Yugoslav futbolcular,
soluğu Türkiye’de alıyorlardı.
Şüphe yok ki; seyrek de olsa bu

ekolden yetişmiş kumaşı iyi futbolcular, Türk futboluna katkıda
bulunuyorlardı. İşte 80’li yılların
ortasında Beşiktaş’a gelerek, Siyah-Beyazlı formayı tercih eden
Cevdet Şekerbegoviç de futbolumuza katılmış çok önemli bir
futbolcuydu.
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Arsalardan
top sahasına
Bu Boşnak asıllı müthiş kanat
oyuncusu, 15 Temmuz 1955
tarihinde Yugoslavya’nın Tuzla
kentinde dünyaya geldi. Futbola, doğduğu şehrin kulübü olan

Tuzla-Sloboda’da başladı. Küçük
yaşta arsalarda top koştururken
hemen dikkat çekti ve söz konusu kulübün alt yapısına kabul
edildi. Genç takımdan Tuzla-Sloboda A Takımı’na terfi etmesi
uzun sürmedi ve kısa zamanda
burada boy gösterdiği maçlardaki performansıyla Yugoslavya
A Milli Takımı’na da seçildi. Tam
dokuz kez Yugoslav A Milli Futbol Takımı’nda yer alarak enternasyonal kimlik sahibi de oldu.
Tito’nun birçok azınlığı ve ırkı
bir araya getirerek vücuda getirdiği Yugoslavya Devleti’ni temsil
eden üst düzey futbolcular,
sadece Sırp asıllı olanlar değildi.
Hırvat, Makedon, Arnavut ve
Boşnak kökenli futbolcuların
da ayırt edilmeden bu devletin
ulusal takımlarında görev aldığı
böyle bir dönemde, Şekerbegoviç’in ulusal takımdaki varlığı
çok önemli bir ayrıcalıktı.

Futbolu
Şükrü Gülesin’i
hatırlatıyordu
1940’lı yıllardan itibaren
Beşiktaş’ın en önemli işlerini
yapmış, tarihte izler bırakmış
hücum hatlarını çok yakından
takip etmiş bir gazeteciyim.
Türk Futbolu’nun gelmiş geçmiş
en mükemmel kanat oyuncularından biri olan Beşiktaşlı
Şükrü’nün, futbolseverlerin
hatıraları arasında birçok güzellikler bırakması aradan çok uzun
yıllar geçmesine rağmen tadına
doyulamamış bir futbol olayıydı.
Kaliteli iyi bir kanat oyuncusu
futbol sahalarında görüldüğü
zaman söz konusu oyuncu için,
“Tamam güzel verimli bir futbol
stili var ama Şükrü Gülesin’in
yanında yine de sönük kalıyor”
değerlendirmesi yapılırdı futbolseverler arasında...
İşte 1983-84 sezonunda

Beşiktaş’ın yeniden inşa edilmiş
futbol takımında Şekerbegoviç
ile tanışan Siyah-Beyazlı taraftarlar, hatta bitaraf olanlar dahil
herkes, “İşte Şükrü Gülesin’i
anımsatan bir sol kanat oyuncusu nihayet Beşiktaş’a geldi”
diyordu stadyumlarda...
Gerçekten müthiş bir oyun
stili vardı. Her fırsatta sol
kanattan akarak, önüne çıkan
rakip oyuncuları kendine has
driplingler ile geçiyor ve ceza
alanına kestiği “muz” diye tabir
edilen ortalar mükemmel derecede isabetli oluyordu.

Hem süratini
hem de tekniğini
konuştururdu
Süratli olduğu kadar tekniği
de üst düzeyde idi. Rakip kaleye fırtına gibi giderek kestiği
toplar, ayrıca duran toplardan da
yaptığı ortalar, adeta nokta vuruşlar olarak takım arkadaşları-
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nın kafalarından rakip kalede gol
olarak netice veriyor ve Beşiktaş
tribünlerini ayağa kaldırıyordu...
Kısa zamanda Siyah-Beyaz
forma ile özdeşleşince soyadının
başlangıcı gibi futbolu daha da
tatlanıyordu. Yani adı gibi futbolu da “şeker” gibiydi...
O dönemin Beşiktaş kadrosunda Arnavutoviç gibi bir
vatandaşı da ona destek verdiği
için, takıma uyumu daha da
kolay olmuştu.
Boşnak asıllı Yugoslav Cevdet
Şekerbegoviç, Beşiktaş formasıyla 1983-1985 yılları arasında
89 maç oynadı ve rakip kalelere
15 gol attı. Siyah-Beyaz forma
ile bir şampiyonluk yaşamadı.
Ama ortaya koyduğu mükemmel futboluyla ve gerek özel hayatında gerekse yeşil sahalarda
her zaman centilmence hareket
etmesiyle sadece Beşiktaş
taraftarları değil, tüm futbolseverler üzerinde çok olumlu bir
intiba bıraktı, sevildi, sayıldı...

KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

şiır: vedat özdemiroğlu

SAĞ SOL PENALTI GOL
kaya köstepen açar
coşkun ehlidir akar
ahmet şahin çakar
müzik sol anahtarıyla açılır
oyun sağ kanattan
necdet ergün eser
şekerbegoviç keser
kovaçeviç plaseler
ağır vasıtalar sağdan gider
ağır abiler soldan
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röportaj: fatma arsan

“Beşiktaş’a benden daha
yakın olan her kim varsa onu
her zaman kıskanırım”
Analı-kızlı yaptığımız röportajlarda bu ayki konuklarımız Nurdan Coşkun Sucu
ve güzeller güzeli kızı Elif Yaren Sucu... Her sohbetimiz ayrı bir yürek,
her konuğumuz ayrı bir güzellik bize... Nurdan’ın ve Elif Yaren’in yüreğinden
hikayelerle sözü onlara bırakıyoruz...

S

En baştan
başlayarak
Nurdan ve Elif
Yaren’i tanıyalım mı önce?
Neler yaparsınız, nelerden
hoşlanırsınız?
Nurdan: Anne Nurdan kimdir,
neler yapardan önce ropörtajımıza, Beşiktaşlı birinin nasıl
olması gerektiğini tarif ettiğim
kendime ait sözümle başlamak

isterim. Ki bu sözüm tüm sosyal
medya hesaplarımın duvarında
yıllardır önsöz olarak yazılıdır:
“Beşiktaşlı siyah ve beyaz kadar
nettir, bizde gri olmaz”! Ben 1974
yılında Ankara’da doğdum, aslen
de Ankaralıyım. İlk, orta, lise ve
üniversite eğitimimi Ankara’da
tamamladım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü
mezunuyum ancak mesleğimi
yapmıyorum. Türkiye Cumhuri-
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yeti Devleti’nin değişik hizmet
kollarında yirmi üç yıldır devlet
memuru olarak görev yapıyorum.
İlkokuldan üniversite ikinci sınıfa
kadar okul ve üniversite takımlarında voleybol oynadım ve devamında da sporu hiç bırakmadım.
Gerek mesai çıkışlarında gerek
hafta sonları Ankara’da özel bir
spor kompleksinde fitness ve
yoga yaparım. Hatta iş seyahatlerimde de zaman buldukça
mutlaka spor yaparım. Benim

için spor yapmamanın mazereti
yoktur. Neredeyse otuz üç yıldır
spor yaşantımın bir parçası ve
yaşam felsefem. Bu nedenledir
ki; sporcu ve takım sporu ruhundan azda olsa anlıyorum. Spor,
bir arada olabilme, paylaşma,
yardımlaşma, birlikte sevinip,
birlikte üzülme, kadroya olmadığında yaşadığın psikolojik durum,
karşındakini anlayabilme gibi
hususlarda bana pek çok tecrübe
kazandırdı. Bunlara ilaveten spor
insan ruhuna ve bedenine en
iyi gelen aktivite. Ayrıca müzik
dinlemeyi ve söylemeyi, kendimce amatör ses kayıtları yapmayı
da seviyorum. Müzik de spor gibi
ruhun ayrı bir gıdası. Türk Kahvesi vazgeçilmez tutkularımdan
biridir ve her sabah Beşiktaş
armalı fincanımla düzenli olarak Türk Kahvesi içerim ve güne
Beşiktaşım ile başlarım.
Günümüzün bir başka gerçeği
de sosyal medya, gerek Instagram gerekse Twitter’a da zaman
ayırırım. İyi bir sosyal medya
kullanıcısıyım diyebilirim. Sosyal
medya takipçilerim, düşüncelerim, duruşum ve çizgimle gerek
genç taraftarlarımız gerekse

diğer spor kulüplerinin taraftarları nezdinde örnek bir Beşiktaşlı
taraftar profili çizdiğimi söylerler.
Büyük başkan rahmetli Süleyman Seba’nın da dediği gibi,
“İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı
olunmaz” düsturundan hareketle ve insana yakıştığı üzere ve
karakterime de uyduğu üzere;
oldukça merhametli, vicdanlı ve
yardımsever bir kişiliğim vardır.
Bu anlamda bireysel gayretlerim
ile başlattığım yardım organizasyonlarıyla kimi zaman okul yardımlarına kimi zaman hastalara
kimi zamanda desteğe ihtiyacı
olan insanların yanında olmaya
çalıştım. Bir seferinde Türkmen
bölgesindeki Türk balalarımıza
okul ve kırtasiye malzemesi
organizasyonu yaparak, ciddi
bir yardım toplayıp oraya ulaşmasını sağladım. Bu yolda üyesi
olduğum Anadolu Beşiktaşlılar
Derneği’nden arkadaşlarımın
da bu yardımda destekleri paha
biçilmez. O yıl Beşiktaşımın 114.
kuruluş yıldönümüydü ve bu nedenle 114 Türkmen yavrumuza,
114 okul çantasında Kartal Yuvası
okul malzemeleri gönderdik.
Kırıkkale’de bir okula kurulacak
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kütüphane için kitap bağışı organizasyonu yaptım. Yine iş arkadaşlarımın ve çevremin desteği
azımsanmayacak kadar çoktu.
Başka bir şey daha fotoğraflarda
göreceğiniz iki minik kardeşimiz
birinin adı Gülşah, diğeri de Cemre; onlarla sosyal medya aracılığı
ile bir yıl kadar önce tanıştık
onlar birer Kartaliçe... Gülşah
Kütahya’da, Cemre Ankara’da yaşıyor. Anneleriyle tanıştım kimi
zaman dertleştik kimi zaman
beraber ağladık kimi zaman da
beraber umutlandık. Kızlarımızın
her ikisi de Ankara’da tedavi görüyordu. Gülşah her ay Ankara’ya
tedaviye geldiğinde hem Gülşah’ı
hem de Cemre’yi hastanede ziyaret etmeye gittim. Bazen küçük
bir hediye ile bazen bir Beşiktaş
ürünü ile bazen imzalı bir Beşiktaş formasıyla gönüllerini almaya
çalıştım, Gülşah’ın Ankara’daki
tedavisi tamamlandıktan bir
süre sonra Kütahya’da yaşadığı şehirde onu ziyarete gittim.
Daha sonra Gülşah ailesiyle
birlikte Ankara’ya geldi. Ben de
onları evimde misafir ettim ve
biz kocaman bir aile olduk. Şimdi
biliyorum ki Kütahya’da yeni bir
ailem daha var ve Gülşah’a bir
sözüm var o tamamen iyileştiğinde Vodafone Park’ta onunla
omuz omuza maç izleyeceğiz. Bu
süreçte beni yalnız bırakmayan,
kendilerinden hiçbir şey talep
etmeden bana destek olan gerek
Beşiktaşlı gerek diğer takımlara
gönül veren sosyal medya takipçilerime, gerek iş arkadaşlarıma
gerekse de aileme buradan bir
kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bunları anlattım çünkü
insanlara yardımcı olmak, insanların zor zamanlarında gücümüz
yettiğince maddi ve manevi
destek olmak insan olduğumuzu
ve varoluş gayelerimizi hatırlamak adına son derece önemlidir
ve insana insanlık katar. Belki bu
satırları okuyanlar feyz alır, belki

olmasının, evde hemen her gün
Beşiktaş konuşulmasının katkısı
tartışılmaz.

bir farkındalık oluşur ve belki de
onlarda etrafına baktığında başı
okşanacak bir çocuk, desteğe
ihtiyacı olan bir insan görür ve
onlar için bir şeyler yaparlar.
Elif: Ben ilk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım,
halen eğitimime Gazi Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği
Bölümü’de devam ediyorum
ve ikinci sınıftayım. Gelecekte
mesleğimi icra ederken, Beşiktaş
değerlerini asla aklımdan çıkarmayacağım ve dürüstlük benim
her zaman rehberim olacak.
Elif Yaren doğuştan Beşiktaş’lıdır muhtemelen ama yine
de sorayım nasıl Beşiktaşlı
oldunuz?
Nurdan: İşte bu soru benim
için çok önemli. Çünkü yıl 1982,
1983’ler ilkokula bile gitmiyorum. Aklımız şimdiki zaman
çocuklar kadar ermiyor tabii.
Bilmediğiniz ve hiç görmediğiniz,
belki de gördüyseniz de bugün
geriye döndüğünüzde futbolculardan gördüğünüz kesitleri
hatırlayamadığınız, televizyonun
siyah-beyaz yayın yaptığı tek
kanallı yıllarda; idolüm, kendisiyle her anlamda gurur duyduğum aynı zamanda üst düzey
bir bürokrat olan sevgili amcam,
benden üç yaş küçük olan erkek

kardeşim ve bana; “Metin ile
Ulvi arkadaşlarım, bu hafta sonu
Ankara’ya geldiler, size selamları
var. Haftaya size imzalı futbol
topu ve forma getirecekler”
derdi. Kardeşim ve ben de amcama inanırdık. Hemen her hafta
forma ve topun ne zaman geleceğini sorardık. O da her hafta,
“Bu hafta unutmuşlar, haftaya
getireceklermiş” derdi. Ancak
o top ve forma hiçbir zaman
gelmedi, bizi oyalamıştı belki
de! Oysa yıllar sonra anladım ki,
amcam tüm bunları, gelmeyecek
bir umuda tutunmamızı sağlayarak, bizi Beşiktaş’a bağlamak
için yapmıştı. Diyebilirim ki; ben
Beşiktaş’ı görmeden bir umuda
tutunarak sevdim. Kendisine bizi
Beşiktaşlı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki Beşiktaşlıyım, iyi ki Beşiktaş var.
Elif: Aslına bakarsanız doğuştan Beşiktaşlı olduğumu düşünmüyorum. Zamanla insanın
karakteri oturdukça, kendini bir
şeye ait hissedip onu benimsiyor. Beşiktaş’ı benimsemem bir
süreçti. Önümde farklı seçenekler de vardı ama benim yolum
Beşiktaş’a çıktı. Biraz taraftar
profilinin etkisi, biraz da maçlara
ve takıma olan ilgimin artmasıyla
bu yola girmiş oldum. Elbette
anne ve babamın Beşiktaşlı
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Anlaşılan evde herkes Beşiktaşlı... Maçları ailece mi izliyorsunuz?
Nurdan: Eşim, kızım ve ben üç
kişilik küçük bir aileyiz. Eşim de
Beşiktaşlı ayrıca annem, babam,
kardeşim, yeğenim, amcam, dayım, kuzenlerim, eşimin de anne,
baba ve kız kardeşi Beşiktaşlı. Bu
hayatın bana sunduğu en büyük
lütuf. Eşim Beşiktaşlı olmasaydı
-tövbe haşa diğer futbol takımlarından birinin taraftarı olsaydıhayat daha da zor olabilirdi. Kaldı
ki Beşiktaşlı olmasına rağmen
maç günleri eğer maçı evimizde
veya üyesi olduğum Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği’nde izliyorsak, eşim santra ile beraber maç
hakkında konuşmaya ve yorum
yapmaya başlar. Bu da maç sırasında var olan stresimi, tansiyonumu ve kalp atışlarımın hızını
ikiye üçe katlar. Bu nedenle bir
arada maç seyredemeyiz. Genel
olarak kızımla ben ayrı bir odada,
eşim ayrı bir odada maç izler.
Maç kaybettiğimizde veya
puan kaybettiğimizde evde kimsenin ağzını bıçak açmaz. Ev taziye evi gididir. Herkes yeterince
üzgündür. Hatta ben ertesi gün
mesaiye gittiğimde iş arkadaşlarımla konuşmam, pek günaydınlaşmam. Bünyemin durumu kabullenmesi ve normale dönmem
bir iki gün sürer. Arkadaşlarım
“Neden böylesin” diye sormazlar.
Çünkü bilirler ki Beşiktaş hafta
sonu puan kaybetmiştir ve benim canım sıkkındır.
Maçlara gidiyor musunuz?
Nurdan: 2000’li yıllardan
itibaren Beşiktaşımız Ankara
deplasmanına her geldiğinde ve
daha sonra stadımızın olmadığı
yıllarda Beşiktaşımız Ankara’ya
her gelişinde onu ailecek hiç

yalnız bırakmadık ve hemen her
maçına gittik. Mabedimiz açıldıktan sonra da bazen ailecek
bazen kızımla ben bazen ben
tek başıma veya eşim tek başına İstanbul’a mabedimize maç
izlemeye gideriz. İstanbul’a bu
hafta maç izlemeye gideceğim
dediğimde evde bu hiçbir zaman
sorun teşkil etmez. Çünkü biliriz
ki orası bizim evimiz, yuvamız ve
orda bir sürü kardeşimiz var ve
kimsenin gözü arkada kalmaz.
Eşim başka bir takım taraftarı
olsaydı -ki olamazdı- sanırım
evde bunlar sorun olabilirdi.
Örneğin, 2016-17 sezonu şampiyonluk kutlamalarına, tekne
turuna ailecek katıldık. Aynı

duyguyla çarpan üç kalbin, aynı
duyguyla çarpan milyonlarca
Beşiktaş taraftarıyla İstanbul’da
bir arada atması, ayrı bir keyifti.
Farklı takımlara gönül versek,
bu duygu yoğunluğunu yaşayamazdık. O nedenle çok şükür ki,
“iyi günde, kötü günde” ailecek
Beşiktaşlıyız. Beşiktaş iyiyse biz
de iyiyiz, Beşiktaş kötüyse biz de
kötüyüzdür.
Elif: Bazen annem ile bazen de
ailecek İstanbul’a maçlara gideriz. Ankara’da ise çoğu zaman
babamlae Anadolu Beşiktaşlılar
Derneğimiz’de maç izlemeye
giderim. Ben maçları ve gündemi
uzaktan takip etmektense olay-
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ların içinde olmayı daha çok seviyorum. İstanbul’a maç izlemeye
gittiğim anlar için asla pişman
olmam. Her ne kadar Ankara’dan
kalkıp gitmek, yorucu da olsa her
seferinde değiyor buna. Semtte
başlayıp statta biten bir günden
daha güzel ne olabilir ki...
Unutamadığınız anılarınız
vardır mutlaka...
Nurdan: Hangi anımdan
başlasam bilemiyorum ancak
ömür boyu unutmayacağım ve
her hatırladığımda içimi acıtacak
bir anımdan bahsedeyim. Tarih
11 Nisan 2016... Mabedimizin
Bursaspor’la yaptığımız karşılaşma ile açıldığı gün. O gün
ben stat açılışına gidemedim.
Kendisine ayrı bir sevgi ve saygı
duyduğum Başkanımız Sayın
Fikret Orman’ın, taraftarlarımızın ayakları altına serdiği ağaçlı
yoldaki kırmızı halıdan yürürlerken, Köyiçi’nden, Kazan’dan,
Kartal heykelinin çevresinden,
stattan taraftarımızın marşlarla
eğlenirlerken attığı sosyal medya
görüntülerini seyredemedim.
Kendimce gidememe gerekçelerim vardı ancak gerekçelerim her
ne olursa olsun açılış günü orada
olmalıydım. Hangi gerekçe benim
orda olmama engeldi ki; orada
olmamak için ölmem gerekiyordu. Kalbim duracak gibiydi, nefes
alamıyordum. Evde yüksek sesle
marşlarımızı dinliyor, bir taraftan
da tıpkı bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Maç başlamıştı
ancak ben maçı ağlamaktan
seyredemedim. O gün kahrolmuştum ve o gün oraya gidenleri
çok kıskanmıştım. Çünkü her
zaman şunu derim, Beşiktaş’a
benden daha yakın olan her kim
varsa onu her zaman kıskanırım.
Kıskançlığım, stat temizlikçisinden kapıdaki güvenliğe, takımın
malzemecisinden maça gidebilen
taraftara kadar herkesi kapsar.
Nihayetinde insan kimi kıskanır;

elbette en çok sevdiğini. Beşiktaş da bizim en sevdiğimiz, en
değerlimiz olduğuna göre bu
durum sanırım normal karşılanabilir.
Totemleriniz, birlikte söylediğiniz sevilen marşlar nelerdir?
Beşiktaş bu eğlence tarafıyla
hayatınızda ne kadar yer bulur?
Nurdan: Benim en belirgin
totemlerim ve Beşiktaş maçlarının stresiyle başedebilme
yöntemlerim, maçına ve durma
göre değişkenlik gösterebiliyor.
Örneğin; derbi veya Avrupa kupa
maçlarının olduğu gün, maç
saatine kadar o gün hiç maç
yok muş gibi davranır, sosyal
medyaya pek girmez, maçtan
bahsetmez, saate bakmaz ve
tüm gün ölü taklidi yaparım.
Çünkü maç başladığında zaten
yeterince stres yaşacağımız için
en azından tüm günümü stresle
geçirmemiş olur, stres katsayımı
artırmam. Herhangi bir maçımız
penaltı atışlarına kaldı ise gol
veya penaltıyı kaçırma anlarını
görmemek ve duymamak için
bulunduğum ortamdan uzaklaşırım, kulaklarımı kapatırım
veya maçın kalan dakikalarını
hiç izlemem. Maç bitiminde skor
öğrenir, maç özetlerini izlerim.
Görüldüğü üzere, totemlerim duruma göre değişebiliyor. Beşiktaş insana stresle başedebilme
yöntemi geliştirtiyor.
Elif: Beşiktaşlıysan totemsiz
olmaz. Evde maç izliyorsam
mutlaka bir forma giyer Beşiktaş
atkımı boynuma alırım. Üniversiteye hazırlandığım yıllarda dahi
bu totemimden vazgeçmedim
bir taraftan matematik soruları
çözerken diğer taraftan da formam ve atkımla maçı izlediğim
doğrudur.
Nurdan: Bizim camianın farklarından biri de hiç şüphesiz ki

marşlarımızdır. Her birinde farklı
ve gerçek duygular hissedebiliyorsunuz. Neden bilmiyorum
ama maç çıkışlarında “Gururlan”
marşını her duyduğumda sanki
şehrimi ya da evimi terk ediyormuşum gibi hissederim. İnsanın
mabedinden semtinden Ankara’ya dönmesi biraz zor oluyor,
aklının da kalbinin de bir yarısını
orada bırakıyorsun. Dolayısıyla söylemeyi de, dinlemeyi de
en sevdiğim marşlardan biridir
Gururlan.
Hissederek ve yaşayarak aşk
ile yazılmış yüzlerce Beşiktaş
marşı var ve her biri Beşiktaşım’ı
anlatırken ben içlerinden birini
veya birkaçını seçmeyi, seçmediğim marşlara ihanet gibi görürüm, ayırt edemem. Çünkü her
birinde ayrı bir anlam, her birinde ayrı bir hikaye var. Bununla
birlikte cep telefonu zil sesim
Gururlan marşı... Telefonum her
çaldığında etrafımdaki insanların
“Aa Beşiktaşlıymış” diye bakışlarını görmek bana ayrı bir gurur
verir. Diğer taraftan “Sen benim
her gece efkarım” marşının giriş
müziği bana rahmetli Süleyman
Seba’yı hatırlatır ve ağlarım.
“Gündoğdu” marşı içimdeki
isyanı anlatır. “Haydi kalk ayağa,
yürü güneşe” marşımız kendimi ne zaman güçsüz ve çaresiz
hissetsem yıkılmamam gerektiğini hatırlatır. En zor zamanların
üstesinden beraber gelmektir,
büyük aşkın, gururun, onurun,
şerefin, çıkarsız teslimiyetin ve
fedakarlığın adıdır Vodafone
Park’ın açılış marşı ve der ki;
“Biz ne baharlar gördük senle ne
kışlar”! Şimdi siz söyleyin bana
hangi birini seçeyim!
İşte aşkla yapılan marşlarımızdan, tribün bestelerimizden
en az birkaçını mesai saatlerim
dahil hemen her gün dinlerim.
Ailecek şanlı ve kutsal formalarımızı giyerek gittiğimiz maç
seyahatlerinde, arabamızda
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mutlaka marşları hep beraber
söyleyerek yolculuk yaparız. Maç
günleri dışında da haftasonu
ailecek gezmeye çıktığımızda
mutlaka arabamızda birkaç marş
dinleriz. Beraber söylediğimiz,
beraber hüzünlendiğimiz, beraber aynı duygularda bizi bir araya
getiren ve aileyi ortak duyguların
paydasında birleştiren marşların
aile bağlarına da katkısı tartışılmaz.
İlaveten Beşiktaş’ın B’sinin
küçük yazılmasına da ayrı bir
takıntım vardır. İster diğer takım
taraftarları isterse kendi taraftarlarımız olsun sosyal medyada B harfini küçük yazarlar ise
direkt uyarırım “B, büyük B”
diye... Kimse görmese de kendim
Google’da bir şey ararken veya
bir şeyler not alırken B harfini
hasbel kader küçük yazmışsam
bile hemen siler büyük harf yaparım. O orda küçük harf olunca
sanki Beşiktaş’a ihanet etmiş
gibi hissederim kendimi.
Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılığı nasıl
tanımlarsınız?
Nurdan: Beşiktaş, yare yazılmış mektup gibidir! Mektuba;
“Sevgilim” diye başlarsınız araya
pek çok aşk, özlem, sevgi cümlesi yazar, mektubun sonunu da
“Seni çok seviyorum Beşiktaşım” diye bitirebilirsiniz. Çünkü
bir sevgiliye söylenebilecek tüm
sözleri ona söyleyebilirsiniz.
Beşiktaşlı olmayan biri o mektubu okusa ve sonunu görmese,
mektubu gerçekten sevgilimize yazdığımızı zannedebilir
ama bilmez ki bizim için gerçek
sevgili Beşiktaş’tır. Diğer takım
taraftarları veya çevremdeki
Beşiktaşlı olmayan arkadaşlarım, “Nurdan hanım bu nasıl bir
aşk” diye sorarlar... Onlara, “Bu
aşkı ben kendime bile anlatamıyorken, sen Beşiktaşlı değilsin
ki sana nasıl anlatayım” derim.
Gerçekten Beşiktaş anlatılmaz

yaşanır!
İlaveten, Beşiktaş, rahmetli
Süleyman Seba’nın da dediği
gibi, bir değerler manzumesidir.
Beşiktaşlı olmak, her zaman
ayrıcalıktır. Beşiktaş, kime yapılırsa yapılsın daima haksızlığın
karşısında, haklının yanındadır.
Beşiktaş tıpkı bir insan gibi,
gurur, onur, şeref, hak, hukuk,
adalet, vicdan ve merhamet
duygularından oluşmuş bir
ruhtur. İşte tam da bu nokta da
bizler direkt adrese teslim olarak bu ruha doğmuşuz. Benim
ve taraftarımızın karakteri ve
kişiliği Beşiktaş ruhu ile örtüşür.
Örtüşmese Beşiktaşlı olmazdık
zaten. Keza ben de bir Beşiktaşlı
olarak, Beşiktaş’a ve onun değerlerine layık, örnek bir taraftar
olmaya, Beşiktaşlı’ya yakışan
davranışlar içerisinde yaşamaya
özen gösteriyorum. Beşiktaşım’ı
küçük düşürecek davranış, hal ve
hareketlerden uzak dururum. Hiç
kimseye “Bu nasıl bir Beşiktaşlı”
dedirtmem. Hal böyle olunca
çevrem de güvenilirliği, yardımseverliği, vicdanı ile bilinen, kendini ezdirmeyen, daima doğruları
söyleyen, sözüne itibar edilen,
kimden gelirse gelsin haksızlığın
karşısında duruş sergileyen biri
olarak tanınırım. Bu anlamda,
Beşiktaşlı olmak artı bir özgüven demektir. Beşiktaşlı olmak,
her zaman ayrıcalıktır. Herkes
Beşiktaşlı olmasın, o ayrıcalık da
bizde kalsın.
Beşiktaşlılık, doğuştan kan
bağı olmayan akrabalıktır. Bu
anlamda kocaman bir aileye sahibim. Dünyanın veya ülkemizin
neresine gidersem gideyim, bir
Beşiktaşlı gördüğümde sarılasım gelir, onların oradaki varlığı
bana güç verir. Bilirim ki bir şeye
ihtiyacım olsa, başıma bir şey
gelse, ailem gibi yanımda olurlar
ve yardımlarını esirgemezler. Bu
büyük bir güç ve büyük bir özgüven hissi...

Elif Yaren’i geleceğin bir Beşiktaşlısı olarak nasıl ve nerede
görmek isterdiniz?
Nurdan: Kızımı da tıpkı benim
gibi görmek isterim. Çocuklar
ebeveynlerinin aynasıdır. Dolayısıyla bende ne görürse, kızımda
da onlar olacaktır. Zaten kızım
da hali hazırda, tıpkı bir Kartal
gibi güçlü bir duruşa sahiptir, son
derece asildir. Çalışkan ve mücadelecidir. Asla pes etmez. Bunların yanı sıra şerefli ve onurlu bir
yaşam mücadelesi veren, dürüst,
merhametli, vicdanlı, iyi çok iyi
bir insandır. Dilerim ki o da kendi
gibi Beşiktaş değerlerine bağlı,
Beşiktaş’a yakışan evlatlar yetiştirsin. Bu kez de Beşiktaşlılık
anneden çocuklarına geçsin...
Bir kadın olarak bu gücü
Beşiktaş’la nasıl harmanlıyorsunuz? Geleceği hazırlayan kadındır. Bu gözle Beşiktaşlı bir anne
ve kız olarak, kendinize nasıl bir
gelecek çiziyorsunuz?
Nurdan: Bu sorunuzu cevaplamaya geçmeden önce biraz
kartalların karakteristik özelliklerinden bahsetmek isterim.
Kartallar, gökyüzünün kralı

olarak bilinir. Oldukça güçlü bir
kuştur. Hatta kendilerinden daha
ağır olan hayvanları kaldırarak
taşıyabilirler. Müthiş bir görme
yetenekleri vardır, avlarını kilometrelerce öteden görebilirler.
Aslında bu özellikleri bir insan
karakterinde arayacak olursak o
benim diyebilirim. Güçlü ve sağlam bir karakterim vardır. Olaylar
karşısında sızlanmam, çaresizlik
nedir bilmem, çözüm üretirim.
Elimden gelen her şeyi yapmadan asla pes etmem. Kızımla, iş
hayatımla, evimle ve ailemle ilgili
pek çok sorumluluğu bir arada
taşıyabilir, hayatımızı dizayn
ederim. Hayata proaktif bakış
açısı ile bakarım, olumsuzluklar
karşısında söylenmez, kalkar ve
harekete geçerim. Önsezilerim
güçlüdür. Mantığımı kullanarak
ileriyi görür olabilecek şeyleri
önceden tahmin ederek, hayatımı ona göre planlarım. Haksızlığa
karşı asla susmam ve haksızlığa
uğradığımda mutlaka hakkımı
arar, haksızlık yapan kişinin karşısında dururum. Bunların toplamı zaten Beşiktaş demektir.
Çünkü “Beşiktaş hayattır, hayat
da Beşiktaş”.

yazı: e. burak izmirlioğlu

bisiklet sporcusu - mühendis

2019 DAĞ BİSİKLETİ MARATON
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

U

lkemizde tepe
inişi (DH),
olimpik cross
country (XCO)
ve maraton
(XCM) klasmanlarında
dağ bisikleti
yarışları açılmaktadır. Tepe inişi (down hill)
isminden de anlaşılacağı gibi
içeriğinde sadece iniş barındıran
bir türdür. Olimpik cross country,
teknik dik iniş ve çıkışlar içeren,
2-5 kilometrelik bir parkurda tur
atılan ve genelde bir buçuk saatte tamamlanan yarış türüdür.
Sıklıkla yarıştığımız XCO 2019
Türkiye Şampiyonası’na federasyonun son anda yaptığı tarih

değişikliği yüzünden katılamadım. Maraton (XCM) ise diğer
türlere göre daha uzun süren
dayanıklılık gerektiren minimum
3-4 saat süren, içerisinde teknik
iniş/çıkışlar barındırmayan bir
yarış türüdür.
8 Eylül 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirilecek yarış için
bir ay öncesinden hazırlıklara
başladım. Katılacağım +40 yaş
kategorisinde bu yıl çok fazla favori sporcu bulunmasına rağmen
yıl içerisinde katıldığım üç yarışı
da birincilikle bitirmem beni
fazlasıyla favori yapıyordu. Her
şey planladığım gibi gidiyordu,
ta ki pazar günkü yarıştan önce
perşembe akşamı hasta olana
kadar. İlaç, terleme seansları, ter
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idmanları bir nebze işe yaramıştı, en azından ayağa kalkabiliyordum. Hedefe kitlenmişliğim
sayesinde cumartesi Konya yoluna düştük.
Cumartesi akşam üstü parkurun ucundan tadına bakıp, kaydımı olduktan sonra dinlenmeye
çekildim. Hala ateşim olsa da,
sabah ola hayrola mottosuyla
uykuya daldım. Sabah bir nebze
daha iyi hissediyordum. Tüm hazırlıkları tamamlayıp start noktasına gittim. Konya’nın 1000
metre civarında rakımı olduğunu
bilmiyordum. Gerek rakım, gerek
hastalık nabzımı normalden çok
artırmıştı. 60 kilometre ve 1800
metre yükselme içeren parkurda ilk defa yarış düzenlendiği

için yarışın ne kadar süreceği
konusunda hiç kimsenin bir fikri
yoktu. Federasyon yetkilileri
zeminin çok oynak, bazı inişlerin
oldukça zor ve tehlikeli olduğu
uyarısında bulunuyorlardı.
Verilen yarış profiline göre 34.
kilometreye kadar tırmanışların
yüzde sekseni tamamlanıyordu.
Yarışın ikinci kısmı iniş ağırlıklı
olduğundan ilk kısımda patlamayacağım bir performans ile
gidip, ikinci kısımda Allah ne
verdiyse inme stratejisiyle start
için beklemeye koyulduk. Saat
10:00’da verilen start ile birlikte
rakiplerimi kaçırmamak adına
hedeflediğim nabızların üzerinde
bir ortalama ile gitmek zorunda
kaldım. Daha yarışın başında çok
yüksek eğimlerde tırmanışlara
başlamak herkesi bayılttı. İki
rakibin atağına karşılık vererek
yokuşta gereksiz nabız artışı
yaşadım. Üçüncü rakibi bırakmamak için de zorladım ve önde
ikili şekilde kaldık. Tırmanışın
sonunda diğer klasmanlardan
üç sporcu ile birleşip beşli olarak
düz kısımda hızla ilerledik. Bir
saati bu ekip ile tamamladık. İlk
beslenme noktasından geçerken
bir yudum su alıp devam ettim.
Birlikte çevirdiğimiz rakibim
zorlanmaya başladı. Ben önde-

ki grup ile devam ettim, rakip
koptu. 30-34. kilometreler arası
yarışın en dik pasajı geçilecekti.
Hedefim 34. kilometreye kadar klasmanımda kimseyi öne
geçirmemekti. Bir buçuk saat
sonunda 30. kilometreye geldim,
bende de yorgunluk belirtileri
vardı. Nasıl olmasın, hedeflediğim nabız ortalamasının on puan
üstündeydim.
Dört kilometrelik çıkış bir
ömür gibi geldi bana... Her ne kadar tırmanışım kuvvetli de olsa
yorgun bacak ile olmuyor. 34’e
geldiğimde arkamda hala kimseyi göremiyordum. Hasta hasta
bu kadar iyi gidiyor olamam diye
kendi kendime şaşırıyordum. İniş
başladı... Ama ne iniş... Oynak
taşlar, kayalar... Hızlı olmalıydım... Tabii olabildiğince... Ama
o da ne; yine çıkış! Yarıştan önce
yayınlanan profilde böyle demiyordu ama! İniş, iniş bir çıkış
ama ne çıkış! 40. kilometreye
zor geldim. 34’ten sonra hep ineceğiz sanan ben, çıkışları görünce şaşıra şaşıra çıkmaktaydım.
45’te aniden karşıma çıkan
istasyonu su almadan kaçırınca
50. kilometrede suyum, yemeğim, her şeyim bitti. Son 10 kilometreyi tükenmişlik sendromu
içerisinde geçerken, yaş grubum-
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da Türkiye Şampiyonluğu’nun
hayalini kurmaya başlamıştım.
Yıllardır çabaladığım kazanmak
için aşırı emek harcadığım ünvan
artık bana çok yakındı. Bu gaz
ile kalan son enerjimi pedallara
vermeye çalışırken 35 OC sıcağın altında susuzluğun etkisiyle
bacaklarımda kramplar inceden
kendini hissettiriyordu.
Kontrol saatimde son 5 kilometreyi gördüğümde, yarışı
55 kilometre önde götürüp son
düzlükte vermemem gerektiğini idrak edip hızımı artırmaya
çalıştım. Risk almadan, inişleri
ve dönüşleri alıp finiş takını
gördüğümde “Artık bu iş tamam” dedim. Finişi üç saat otuz
iki dakika ile geçerek 2019 Dağ
Bisikleti Maraton 40+ Türkiye
Şampiyonu ünvanını kazandım.
Darısı Beşiktaşımız’a...

yazı: kaan özşenler

fıat motorsporları copılot ileri sürüş teknikleri uzmanı

TÜRKİYE RALLİSİ'NDE ZAFER

SEBASTIAN OGIER'IN

F

IA Dünya Ralli
Şampiyonası
(WRC) 11. yarışı olan Türkiye
Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu
katılımıyla 1215 Eylül 2019
tarihlerinde
Muğla ili Marmaris ilçesinde
düzenlendi.

TOSFED tarafından Spor Toto,
Red Bull, Avis, Grand Yazıcı
Hotels Marmaris, TURSAB, Go
İpragaz, Türk Telekom, AutoMechanica, Pilotcar, PowerApp,
Socar, Autoclub, Turk Yatch,
Faselis ve Ahu Hospital katkılarıyla düzenlenen ralli, şampiyona
tarihinin en unutulmaz yarışlarından birine sahne oldu. Marmaris’in yemyeşil çam ormanları

ve masmavi denizi tüm güzelliği
ile 155 ülkedeki televizyon yayınlarıyla dünyaya ulaşırken, dört
gün boyunca 986 kilometrelik
parkurda 17 özel etapta dünyaca
ünlü pilotları ve binlerce turisti
misafir etti.
23 ülkeden toplam 192 yerli ve
yabancı medya mensubu takip
ettiği yarışı kazanan Fransız
Sebastien Ogier-Julien Ingrassia

ekibi oldu. Citroën Total WRT
takımı adına yarışan Red Bull
sporcusu Ogier, paha biçilemez
bir zafer elde etmesinin ardından
elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi
başardı. Altı kez Dünya Ralli
Şampiyonu olan Fransız sürücü,
toplamda 34.7 saniyelik farkla
birinciliğe ulaşırken, kariyerinin
47. WRC zaferini elde etmiş oldu.
Asrapan servis parkta düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül
töreninde Ogier- Ingrassia ekibine T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
ikinci olan Esapekka Lappi-Janne
Ferm ekibine FIA Başkanı Jean
Todt ve üçüncü sırada finişe ulaşmayı başaran Norveçli Andreas
Mikkelsen-Anders Jaeger ekibine
de Muğla Valisi Esengül Civelek
ödüllerini takdim ettiler. Markalar Kupası’nda birinciliği kazanan
Citroen Sport Takım Direktörü
Pierre Budar ise kupasını Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı verdi.

Yarışın ardından bir açıklama
yapan TOSFED Başkanı Eren
Üçlertoprağı, “Büyük ve başarılı
ekip çalışmasıyla 155 ülkede yapılan canlı yayınlarla milyonlarca
insan tarafından takip edilen
organizasyonumuz aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini tüm
Dünyaya tanıtmanın gururuyla;
katılan sporculara, yerli yabancı
medya mensuplarına, görev alan
ve organizasyonun kusursuz bir
şekilde gerçekleşmesinde büyük
emeği bulunan bin kadar gönüllülerimiz ile Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.
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Türkiye Rallisi kapsamında
koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışını ise
Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak
Çukurova-Vedat Bostancı ekibi
kazandı. Bora Manyera-Cem
Çerkez’in ikinci sırayı elde ettiği
ulusal klasmanın üçüncülüğünü
ise Murat Bostancı-Onur Vatansever elde etti.
2019 Türkiye Rallisi Genel Klasmanı
1. Sébastien Ogier (FRA)/Julien
Ingrassia (FRA) Citroën C3 WRC - 3h
50min 12.1sec
2. Esapekka Lappi (FIN)/Janne Ferm
(FIN) Citroën C3 WRC - 3h 50min
46.8sec
3. Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders
Jaeger (NOR) Hyundai i20 Coupe WRC
- 3h 51min 16.6sec
4. Teemu Suninen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Ford Fiesta WRC - 3h 51min
47.2sec
5. Dani Sordo (ESP)/Carlos del Barrio
(ESP) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h
52min 38.0sec
6. Jari-Matti Latvala (FIN)/Miikka
Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC - 3h
53min 11.2sec
7. Kris Meeke (GBR)/Sebastian
Marshall (GBR) Toyota Yaris WRC - 3h
54min 05.4sec
8. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas
Gilsoul (BEL) Hyundai i20 Coupe WRC
- 3h 56min 46.9sec
9. Pontus Tidemand (SWE)/Ola Fløene (NOR) Ford Fiesta WRC - 3h 57min
35.0sec
10. Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson (GBR) Ford Fiesta R5 (WRC
2 Pro) - 4h 05min 30.8sec
11. Jan Kopecký (CZE)Pavel Dresler
(CZE) Škoda Fabia R5 Evo (WRC 2 Pro)
- 4hr 06min 00.2sec
12. Kajetan Kajetanowicz (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) Škoda Fabia R5
(WRC 2) - 4hr 06min 00.4sec

hazırlayan: murat yıldız

iPhone 11

MODELLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

K

ısa bir süre
önce gerçekleştirilen Apple
yeni ürün
tanıtımı etkinliğinde akıllı
telefon ürün
grubundaki
yeni modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve
iPhone 11 Pro Max kullanıcının
beğenisine sunuldu.
Oldukça fazla özellik barındırdığını öğrendiğimiz bu üç üründen şimdilik sizin için iPhone
11 Pro modelinden kısaca söz
etmeye çalışacağız. Cihaz iOS 13
işletim sistemi yüklü halde geliyor ve şimdiye kadar geliştirilmiş
en iyi iOS versiyonu ile karşı karşıyayız. XDR Oled tipi bir ekrana
sahip olan iPhone 11 Pro'nun
görüntüleme genişliği 5.8 inç
boyutlarında ve 1125x2436 piksel
çözünürlük sağlanabiliyor. 4GB
Ram bellek sabit olmak üzere
64GB, 256GB ve 512GB dahili
hafıza tercihleri mevcut. Cihazı
asıl ön plana çıkaran özelliği ise
üçlü kamera sistemi bulunuyor
olmasıdır. Bu aşamada çok fazla
ayrıntı bulunuyor olması ve derinlere inmeden geçiyor olmamız
bizi üzecek ama kısaca değinmemiz gerekirse üç farklı lensin
bir arada çalışıyor olması ve her
birinin yazılım desteksiz gerçek
12mp çözünürlükte çekimler
yapmanızı sağlıyor olması zaten
bizim için yeterince iyi bir durum.

Her bir lensin kendine ait farklı
odak uzaklığı, görüş alanı, diyafram ve görüntü stabilizatörü
bulunuyor. Bu da demek oluyor
ki Apple kendi adlandırdığı wide,
telephoto ve ultrawide lens tiplerini işlemcisi A13 Bionic çipten
aldığı güç ile birlikte çalıştırarak
size istemeden de olsa en iyi
fotoğrafı çekebilmenize imkan
sunuyor. 4K yani ultra HD
çözünürlükte videolar
çekip düzenleyebileceksiniz, ultrawide kamerası
ile dört kat daha geniş
kadraj alanı, çıplak gözle
gördüğünüz bir yerin
gece modunda çekeceğiniz fotoğraflarında
ortaya çıkan mükemmelliğe siz bile inanamayacaksınız. Portre modu
ise her zamankinden
çok daha fazlasını sığdırabileceğiniz, stüdyo
kalitesinde siyah-beyaz
kareler yakalamanıza
ve akıllı HDR özelliği
ile yüzünüzde parlayan
ışığın arka plandaki renklerin gerçekliğini asla yok
edemeyeceğini deneyimleyeceksiniz. Kameralardan söz etmişken selfi
yani ikincil kameranın
da 12mp çözünürlük ve
2160 piksele kadar HDR
özellikleri bulunuyor.
Standart olarak Bluetooth, Wi-Fi, NFC ve USB
102

2.0 bağlantı birimlerinin bulunduğunu, 3190mAh kapasiteli bir
bataryaya sahip olduğunu, Space Gray, Silver, Gold ve Midnight
Green olarak adlandırılan renk
tercihlerinin olduğunu belirterek
1150 Euro son kullanıcı fiyatı
ile teknoloji marketlerde satışa
sunulduğunu bildirmek isteriz.

LG NANOCELL TV İLE YENİ NESİL TELEVİZYON DENEYİMİ

D

ünyanın en başarılı teknoloji
üreticilerinden
biri olan LG
firması daima
yenilikçiliği
hedef edinmiş
vizyon sahibi
mühendislerle çalıştığı aşikar.
Son dönemde teknoloji marketlerde görmeye başlayacağımız
LG NanoCell Al ThinQ TV modelleri ile sanırım televizyona bakış
açımız biraz daha değişecek.
Her ürün grubunda olduğu gibi
televizyon burda da “Paneli üret
veya ürettir, çerçevesine değişik bir tasarım bul ver piyasaya
gitsin” şeklinde düşünmediğine inandığımız LG firmasının
bu ürün grubunda da başarılı
olmasını bekliyoruz. SM82 ve
SM90 modellerini gördüğümüz
NanoCell ailesinde 65 inç ekran

genişliği mevcut. Tercihe göre
4K Active HDR ve Cinema HDR
yüksek çözünürlükte görüntüleme imkanı ile adeta kendinizi
görüntünün içerisinde hissedeceğiniz bu modellerde yapay
zeka destekli Quad Core veya
ikinci nesil a7 akıllı işlemci ile
parlaklık, ses, görüntü optimizasyonu ve akustik ayar desteği
sayesinde her
zamankinden
çok daha güçlü
bir televizyonla görsel şölen
deneyimleyeceksiniz. Üzerinde
yer alan USB,
HDMI, Bluetooth, Wi-Fi ve Lan
portları sayesinde son derece
multimedya bir

kullanım gerçekleştirebileceksiniz. Nano renk, nano doğruluk ve
nano tasarım sloganı ile tanıtılan
LG NanoCell Al ThinQ TV ürünlerinden özellikle gerçek görüntü,
renk derinliği ve görsel zenginlik
arayanların son derece memnun
kalacağına inanıyoruz.

YENİ SONY KABLOSUZ KULAKLIK (WF-1000XM3)
MODELİ İLE DIŞ DÜNYAYI BEKLEMEYE ALIN

S

ony müzik dinlemeyi sevenlerin ve özellikle hareket
halinde olup
başka işlerle
de uğraşmak
durumunda
kalanlar için yeni kablosuz kulaklık modeli ile mükemmel bir
çözüm sunarak kaşımıza geliyor.
Tamamen kablosuz, kompakt ve
oldukça şık bir tasarımla başarılı
gürültü engelleme ve büyüleyici
ses deneyimini bir arada yaşatan Sony WF-1000XM3 modeli
ile muhteşem bir müzik şöleni
yaşatıyor. Özellikle gürültü engelleyicisi sayesinde bir dizi akıllı

parametre ile dinleme deneyiminizi geliştiriyor. Bu kulaklıkta
sezgisel dokunmatik kontrol
ayarları bulunuyor ve örneğin, sol
kulaklık başlığına dokunarak gürültü engellemeden ortam sesine
geçebilir veya sağ kulaklık başlığına iki kere dokunarak sonraki
parçaya geçebilirsiniz. Sony'nin
bu ürüne özel kulaklık bağlantısı
uygulamasıyla ortam sesi kontrolü ve arka plan sesinin seviyesini
ayarlamanızı sağlayarak sadece
insan seslerinin duyulmasına izin
veren bir seçenek sunar. Pil ömrü
kolay bitmeyen bu cihaz ile gün
boyu müzik keyfiniz devam edecek. Son derece modern ve klasik
bir tasarıma sahip cihazımızın
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minimal görünümlü, elde hissedilebilen şarj kutusu ve zarif yapısı
sizi cezbedecek. Son olarak, kutu
içerisinde çeşitli genişliklerde
kulaklık başlıkları ve USB C-tipi
şarj kablosu da birlikte gelen
ürünümüzün bluetooth kablosuz
bağlantı ile kullanıldığını ve 24
saatin üzerinde sürekli kullanımda kalabildiğini belirtelim.

Mustafa Eymen
Bir yaşındaki Mustafa Eymen,
Beşiktaş marşlarını duyunca
yerinde duramıyor.

Ali Taha Demirel
Sakarya’da yaşayan Taha,
üzerine Siyah-Beyaz
renklerden başka bir kıyafet
giymiyormuş. Favorisi,
tabii ki formamız...

Atlas Çağan Saracık
Babası gibi doğuştan Beşiktaşlı olan
Çağan, doğar doğmaz Kara Kartal
pozuyla ailesini selamlamış.
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Ali Arda Göçen
06.06.2016 doğumlu olan
Arda, forması, şortu ve
konçlarıyla maça çıkmaya
hazır gibi...

Doruk Efe
Yılmaz
Üç yaşındaki Efe, adeta
mankenlere taş çıkarırcasına bir pozunu
yollamış bize...

Kerem Halisoğlu
26.06.2018 tarihinde İzmir’de doğan Kerem,
ailesiyle birlikte Şeref Turu’na katılmış
ve bu yaşında stadımızda gezmedik,
görmedik yer bırakmamış.
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Kartal Kağan
Değirmenbaşı
Ankara’da yaşayan, 18.10.2018
doğumlu Kartal’a “İsminle çok
yaşa” diyoruz ve sevglerimizi
yolluyoruz.

Kaan
Özden
Alanya’da yaşan Kaan, ellerini
birleştirmiş dilek tutuyor gibi...
Belki de içinden “Beşiktaşım
bu sezon şampiyon olsun”
diyordur, kim bilir?
Alparslan Ölçer
Bir yaşındaki Alparslan, Beşiktaş balonlarını gördü mü etrafa
gülücükler saçıyor...
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Ömer Utkan Yanar
Hatay/İskenderun’da 12.03.2016
tarihinde doğan Utkan,
Kartal kanatlarıyla adeta
uçuşa hazır...

Yağız ve
Yiğit Oğuz
İkiz kardeş olan Yağız ve
Yiğit, 05.02.2019 tarihinde
dünyaya gelmiş... Her şeyleri
gibi takımları da aynı,
onlar doğuştan
Beşiktaşlı...
Alparslan Yücel
Küçük yaşına rağmen futbol
maçlarını izlemeyi çok seven
Alparslan’ı en kısa zamanda
Vodafone Park’a bekliyoruz.
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AKT UE L

KİTAP

AÇ TIRTIL
Yazar: Eric Carle
Yayınevi: Mavi Bulut Yayıncılık

HAYVANLARI
TANIYALIM

KANGURU
Kangurular sadece Avustralya, Tasmania
ve Yeni Gine’de yaşarlar. Yeni doğan bebek
kanguru (joey), 2 cm boyunda ve bir gram ağırlığındadır. İlk anlarda bir fasulye tanesinden daha
büyük değildir ve bacakları henüz gelişmeye
başlamıştır. Ayrıca kanguru yavruları ilk doğduklarında kördürler. Çünkü memeli yavrularının
tümünün anne karnında geçirdikleri bir dönemde
dünyaya gelen yavrular tam olarak gelişmemiştir.
Bu nedenle yavru kangurular için annelerinin vücudunda hazırlanmış olan tüylü kese çok önemli
bir korunma yeridir. Bu kese yavru büyüdükçe
genişleyecektir. Kesenin girişinde yavrunun fırlamasını engelleyen özel kaslar vardır; bu kaslar,
anne kanguru suya girdiğinde de içeriye suyun
dolmasını engelleyecektir.
Kanguruların sütü de yavruların tam ihtiyacı
olan özelliklerdedir. Yavrunun büyümesiyle
birlikte sütün içindeki maddeler değişir. Sütün
bileşimindeki yağ ve diğer bileşikler yavrunun
büyümesine paralel olarak zamanla değişir.
İlk yavru bu besleyici sütü emmeye devam
ederken hemen ardından doğan ikinci yavru için,
hazmı kolay olan süt verilmeye başlanır. Üçüncü
yavru dünyaya geldiğinde ise, farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı üçe çıkar. Her yavru kendine
hazırlanan sütü kolaylıkla bulur, hiç karışıklık
olmaz.
Kangurular çok az bir suyla uzun süre yaşayabilen bir yapıya sahiptirler. Hatta hiç su içmeden
aylarca yasayabilirler. Su içmek istediklerinde
genelde kendileri kuyu kazarlar. Bu kazdıkları
kuyular aynı zamanda kanguruların etrafında
yaşayan başka hayvanların da su kaynağı olur.

1969 yılında ilk kez yayımlandığından beri pek çok
ödül alan, tüm dünyada 62 dile çevrilen ve 46 milyondan fazla satan Aç Tırtıl, çocukların sevgilisi olmaya
devam ediyor. Büyük boyutu, Eric Carle’ın capcanlı
resimleri ve sade diliyle bu kitap özellikle okul öncesi
çocuklarına eğlenceli okuma deneyimi yaşatarak
kitap sevgisi kazandırmaya yardımcı oluyor.
Aç Tırtıl pazartesi günleri bir elma, salıları iki kocaman armut, çarşambaları üç erik, perşembeleri dört
çilek, cumaları beş portakal tadında... Cumartesileri
ise birbirinden leziz on farklı yiyeceğe bedel... Pazarları mı? Pazarları güzel bir kitap okumanın tarif
edilmez mutluluğudur Aç Tırtıl.

FİLM

UZAY PARKI
Genç bir kız olan Suha’nın, annesiyle arası pek
iyi değildir. Karanlıktan korkan Suha, annesine yaz
tatilini geçirmesi için onu Suha Vadisi’ndeki sakin bir
köye getirdiği için kızmaktadır. Suha’nın kendini mutlu
hissettiği tek yer, yeni arkadaşı olduğu ve “Gece”
adını verdiği köpek yavrusunun yanıdır. Suha, bir gün
bulduğu siyah bir taşla, bir şekilde evrenin yıldızlarının
geceleri bakıldığı yer olan Uzay Parkı’na girer. Orada,
Uzay Bahçıvanı olan Omu ile tanışır. Pluto’nun adamları saldırıp, karanlığı çaldıklarında Suha, siyah taşı ve
Gece’nin gölgesini kaybeder.
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1- ADIDAS BJK 19-20 TIRO YAĞMURLUK D95937 / 449,00¨ 2- ADIDAS BJK 19-20 POLO T-SHIRT DT5412 / 225,00¨ 3- ADIDAS BJK 19-20 EŞOFMAN ALT DT5175 / 289,00¨ 4- ADIDAS
BJK 19-20 POLO T-SHIRT DT5411 / 225,00¨ 5- ADIDAS BJK 19-20 ANTRENMAN T-SHIRT D95944 / 209,00¨ 6- ADIDAS BJK 19-20 EŞOFMAN ALT D95958 / 289,00¨ 7- ADIDAS BJK 19-20
ANTRENMAN ÜST D95920 / 299,00¨ 8- ADIDAS BJK 19-20 ANTRENMAN T-SHIRT DT5288 / 209,00¨

S O N B A H A R

/

K I Ş

2019-2020
N E W
S E A S O N

BEŞİKTAŞ ÇİVİ BASKI T-SHIRT
7920104 / 99,99¨

BEŞİKTAŞ RAGLAN FEATHER
SWEATSHIRT 7920210 / 189,99¨

BEŞİKTAŞ GEO POCKET T-SHIRT
7920114 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ GOFRE MC SWEATSHIRT
7920205 / 185,00¨

BEŞİKTAŞ EAGLE ARM KAPÜŞONLU
SWEATSHIRT 7920228 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ TONAL LOGO SWEATSHIRT
7920201 / 175,00¨

S O N B A H A R

/

K I Ş

2019-2020
N E W
S E A S O N

BEŞİKTAŞ GOFRE LOGO T-SHIRT
8920122 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ SIDED HALF-ZIP
SWEATSHIRT 8920212 / 189,99¨

BEŞİKTAŞ VCTRY LOGO T-SHIRT
8920103 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ EAGLE SKETCH KAPÜŞONLU
SWEATSHIRT 8920234 / 199,99¨

BEŞİKTAŞ LOGO T-SHIRT
8920125 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ RAGLAN FEATHER
SWEATSHIRT 8920210 / 189,99¨

