En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Sevgili Beşiktaş Ailem,
20 Ekim Pazar günü şanlı tarihimizde tertemiz bir sayfa açtık. Rekor katılımla gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da, Beşiktaş’a sahip çıkan
genel kurul üyelerinin teveccühü ile ve hep birlikte yepyeni bir yola çıkıyoruz.
Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kollarımızı sıvadık. Bir aydan kısa sürede
hazırlandığımız seçimde, mümkün olduğunca açık ve
net bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışırken bir
yandan da içinde bulunduğumuz durumu tespit edip
çalışmalarımızı tamamlamıştık.

¡

Tüm konuşmalarımda ısrarla altını çizdiğim
gibi 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir
dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul
ettiği çağdaş ve katılmcı yönetim anlayışını hakim
kılacak ve Beşiktaş’ı en yukarılara taşıyacağız.

¡

Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız.
Seçimden sadece yirmi dört saat sonra taraftarımızın başlattığı #omuzomuzakartalyuvasına
kampanyası, birlik ve beraberliğe duyulan özlemin dışa vurumuydu. 22-27 Ekim 2019 tarihleri
arasındaki kampanya ile bu özlemimizi bir nebze
olsun gidermiş olduk. Tüm taraftarımıza bir kez
de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

¡

Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda
hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim
kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş’a
kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız.

¡

Beşiktaş’ın bu yeni döneminin tüm camiamıza
hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

Ahmet Nur Çebi
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?
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Beşiktaşımız, yeni
başkanını seçmek için
sandık başına gitti.
Rekor katılımın olduğu
Olağanüstü Seçimli Genel
Kurul Toplantısı’nda
5.009 oy alan Ahmet
Nur Çebi, Beşiktaşımız'ın
34. Başkanı seçildi. Çebi,
Beşiktaş’ta değişimin
başladığını belirterek,
“Önümüz aydınlık...
Yönetici arkadaşlarımla
birlikte söz veriyoruz ki
Beşiktaş’ın her bir kuruşu
bize emanet. Bundan sonra
herkesin birbirine sarıldığı
bir Beşiktaş yaratmak için
çalışacağız” dedi.
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“Hedef her zaman
Beşiktaş'ı yukarı
taşımak”

K

ulübümüzün
yönetim kurulu yeni başkanını ve üyelerini seçmek
için 20 Ekim
2019’da sandık
başına gidildi.
Kongre üyelerimiz, Olağanüstü
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 11.10-17.00 saatleri arasında
oylarını kullandılar. Toplantı
Divan Başkanı Uluç Gürkan, oy
sayımının ardından Olağanüstü
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BAŞKAN

AHMET NUR ÇEBİ
(8870)

1959 yılında Trabzon’da
doğdu. 1978’de TED Karabük
Koleji’nden, 1983’te ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kaptan
Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur
Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş
Liman Tesisleri Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kaptan Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda; Ahmet Nur Çebi’nin 5.009,
Hürser Tekinoktay’ın 537 ve
Serdal Adalı’nın 2.983 oy aldığını
açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar
Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel
Kurul Toplantısı’nda 5.009 oy
alarak Beşiktaşımız'ın 34. Başkanı seçildi.
Çebi, sonuçların ilan edilmesinden sonra yaptığı teşekkür

“Yeni bir döneme
giriyoruz. Bugün
değişim başladı.
Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan,
hedefi her zaman
Beşiktaş’ı yukarı
taşımak olan bir
ekip olmaya gayret
edeceğiz. Önümüz
aydınlık... Yönetici arkadaşlarımla
birlikte söz veriyoruz ki Beşiktaş’ın
her bir kuruşu bize
emanet.”

konuşmasında şunları söyledi:
“Bu toplantıda görev yapan
Divan Kurulu ve çalışanlar ile
benden desteğini esirgemeyen
aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme giriyoruz. Bugün değişim
başladı. Katılımcı, paylaşımcı,
dürüst, çalışkan, hedefi her
zaman Beşiktaş’ı yukarı taşımak olan bir ekip olmaya gayret
edeceğiz. Önümüz aydınlık...
Yönetici arkadaşlarımla birlikte
söz veriyoruz ki Beşiktaş’ın her
bir kuruşu bize emanet. Beşiktaş kongre üyeleri, bindirilmiş
kıtaların olmadığını olamayacağını kanıtlamıştır. Bana oy veren-vermeyen herkese teşekkür
ediyorum. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş
yaratmak için çalışacağız.”

ADNAN DALGAKIRAN
(18569)

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü mezunudur. Sanayici olan Dalgakıran,
evli ve iki çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.

EMRE KOCADAĞ
(18512)

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü mezunudur. İş insanı
Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

FATİH HAKAN AVŞAR
(31940)

1974 yılında Sivas’ta doğdu.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat
Bölümü mezunudur. İş insanı
Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

AHMET MESUT
URGANCILAR
(14246)

1967 yılında Bursa’da doğdu.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli
ve iki çocuk babasıdır. İngilizce
bilmektedir.
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“Mazbata almak
büyük bir onur ve
gururdur”

A

hmet Nur
Çebi ile yeni
yönetim
kurulumuz,
21 Ekim’de
Vodafone
Park Moda
Merkezi’nde
düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkanımız Ahmet Nur
Çebi, mazbata töreninde yaptığı
konuşmada şunları söyledi:
“Kongremizi idare eden Uluç
Gürkan Bey ve Kongre Divan
Kurulu üyeleri ile Divan Kurulu
Başkanımız Tevfik Yamantürk
ve Divan Başkanlık Kurulu üyelerimize bu sürece katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.
Sağlıklı ve nezih bir kongre geçirdik. Camiamızı en iyi şekilde
temsil eden Tevfik Yamantürk
ve arkadaşlarına özellikle bir kez
daha teşekkür etmek istiyorum.

Bu mazbatalar, âşık olduğumuz camiamızın bize verdiği
yetki belgesidir. Mazbata almak büyük bir onur ve gururdur
ancak sürelidir. Ne kadar çok iş
yaparsak o kadar çok Beşiktaş’a
hayırlı katkılar sağlayacağımızın
farkındayız. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için en kısa
sürede çalışmalara başlayacağız.
Bu, aldığım dördüncü mazbataydı. Allah bana son mazbatamı

başkan olarak almayı nasip etti.
Kongre üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Camiamız için
hayırlı olsun.”
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye mazbatasını Kongre Divan
Başkanı Uluç Gürkan ile Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk takdim etti. Ardından
sırayla yönetim kurulu üyelerimizin mazbataları takdim edildi.
Adnan Dalgakıran’a mazbatasını

“Sağlıklı ve nezih bir kongre geçirdik. Bu mazbatalar, âşık olduğumuz camiamızın bize verdiği yetki
belgesidir. Mazbata almak büyük bir onur ve gururdur ancak sürelidir. Ne kadar çok iş yaparsak o kadar çok Beşiktaş’a hayırlı katkılar sağlayacağımızın
farkındayız. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız.”
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Divan Başkanlık Kurulu İkinci
Başkanımız Fethi Hinginar takdim etti. Emre Kocadağ mazbatasını Divan Başkanlık Kurulu
üyemiz Fikret Kuzucu’dan aldı.
Fatih Hakan Avşar’a mazbatasını Kongre Divan Kurulu üyesi
Özgür Mert Baltacı verdi. Ahmet
Mesut Urgancılar mazbatasını
Kongre Divan Kurulu üyesi İlhan
Gölvan’dan aldı. Berkan Gocay
mazbatasını Divan Başkanlık Kurulu Genel Sekreterimiz
Turgay Pirinç ve Yönetim Kurulu
eski üyemiz Hasan Gocay’dan
aldı. Kemal Erdoğan’a mazbatasını Divan Başkanlık Kurulu
üyemiz Korkut Soydan takdim

etti. Enis Ulusoy mazbatasını Kongre Divan Kurulu üyesi
Faruk Öztürk’ten aldı. Erdal
Torunoğulları’na mazbatasını
Divan Başkanlık Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç
verdi. Umut Şenol’a mazbatasını Kongre Divan Kurulu üyesi
Ahmet Ünal Ceval takdim etti.
Bilgihan Sürmen mazbatasını
Divan Başkanlık Kurulu üyemiz
Haluk Özgerçek’ten aldı. Hakan
Daltaban’a mazbatasını Kongre
Divan Kurulu üyesi Özcan Kesim
verdi. Fırat Fidan mazbatasını
Denetim Kurulu Başkanımız
Feyyaz Tuncel’den aldı. Ali Efe
Bezci’ye mazbatasını Seçme ve
Sicil Kurulu Başkanımız Haluk
Mete takdim etti.

KEMAL ERDOĞAN
(20531)

1970 yılında Şanlıurfa’da
doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi
Bölümü mezunudur. İş insanı
Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ENİS ULUSOY
(18720)

1981 yılında Kayseri’de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.

ERDAL TORUNOĞULLARI
(9797)

1964 yılında Kars’ta doğdu.
İş insanı Torunoğulları, evli ve
üç çocuk babasıdır. Hollandaca
ve İngilizce bilmektedir.

BERKAN GOCAY
(3566)

1962 yılında İstanbul’da
doğdu. Marmara Üniversitesi
Ekonomi Bölümü mezunudur.
İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk
babasıdır. İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU
YEDEK ÜYELERİ

UMUT ŞENOL
(20932)

1978 yılında Sakarya’da
doğdu. Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunudur.
İş insanı Şenol, evli ve iki çocuk
babasıdır. İngilizce bilmektedir.

BİLGİHAN SÜRMEN
(20936)

1969 yılında Zonguldak’ta
doğdu. İş insanı Sürmen, evli
ve beş çocuk babasıdır. İngilizce
bilmektedir.
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“Biz iyi bir ekibiz”

B

aşkanımız
Ahmet Nur
Çebi, mazbataları aldıktan
bir gün sonra
da BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde Teknik
Direktörümüz Abdullah Avcı ile
bir araya geldi. Yönetim Kurulu

üyelerimiz Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal
Torunoğulları da buluşmada yer
aldı.
Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerimiz, sonrasında da öğle
yemeğinde Teknik Direktörümüz
Abdullah Avcı, teknik ekibimiz
ve futbolcularımız ile bir araya
geldi. Başkanımız Ahmet Nur
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Çebi, futbol takımımıza hitaben yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
“Yeniden bir araya gelmek
bugüne nasipmiş. Bu sefer başkanlık göreviyle buraya geldim.
Seçim dönemi geride kaldı.
Doğrusu ben zor olanı kongrede
hallettim. Artık işimizin başındayız. Burada yaklaşık dört-beş

HAKAN DALTABAN
(17695)

“Biliyorsunuz ki camialar ve taraftarlar sportif
başarı isterler. İyi bir ekip olacağız. Sizler de çok
iyi bir takımsınız. Şundan emin olabilirsiniz; bana
ne zaman ihtiyaç duyarsanız koşarak geleceğim.
Size hiçbir konuda yalan söylemeyecek, sizi hiçbir
konuda yalnız bırakmayacağım.”

1967 yılında İskenderun’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunudur.
İş insanı Daltaban, evli ve iki
çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

FIRAT FİDAN
(20928)

yıl görev yaptım. Diyebilirim ki
Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz ki camialar ve
taraftarlar sportif başarı isterler.
Bunu sağlamak adına huzurlu olmanızı, bana ve yönetim kurulu
üyesi arkadaşlarıma güvenmenizi istiyorum. İyi bir ekip olacağız.
Sizler de çok iyi bir takımsınız.
Geçen birkaç ay içindeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Sorunların farkındayım. Ancak birçok
sorununuzun kısa süre içerisinde
çözüleceğini hissedeceksiniz.
Değerli Teknik Direktörümüz

Abdullah Avcı ile çok eskiden
tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Kendisinin arkasındayız. Sonuna kadar onunla
ve sizlerle beraberiz. Siz bize
yardım edeceksiniz, biz de size
yardım edeceğiz. Biz yapmamız
gerekenleri biliyoruz, sizler de
yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Ancak şundan emin olabilirsiniz; bana ne zaman ihtiyaç
duyarsanız koşarak geleceğim.
Size hiçbir konuda yalan söylemeyecek, sizi hiçbir konuda
yalnız bırakmayacağım.”
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1979 yılında Diyarbakır’da
doğdu. Virginia Tech Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezundur. İş
insanı Fidan, bekâr ve bir çocuk
babasıdır. İngilizce ve Almanca
bilmektedir.

ALİ EFE BEZCİ
(24527)

1990 yılında Ankara’da doğdu. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü mezunudur. İş insanı Bezci, evlidir.
İngilizce bilmektedir.

İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

yazı: serpil kurtay

Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaşımızın başkanlığına seçilmesiyle, hayatı sadece
Beşiktaşlılar'ın değil, tüm sporseverlerin merak konusu haline geldi.
Peki kimdi Ahmet Nur Çebi? Karabük’te küçük bir çocukken yıllarca âşık olacağı Beşiktaş
hayatına nasıl girmişti? On dört yıl sonra gelen şampiyonluğun onun için önemi neydi?
Sırf ismi yüzünden hangi kulübe yöneticilik yapmıştı? Ulaşılması zor bir hayal olan
yöneticilik serüveni nasıl başlamıştı? İşte tüm ayrıntılarıyla yeni başkanımızın hiçbir yerde
bulamayacağınız hayat hikâyesi...

A

Ahmet Nur
Çebi, 1959
yılında Trabzon’da demir
ticaretiyle
uğraşan bir
ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelir. Ancak beş yaşındayken
babasının demir çelik sanayiindeki işi nedeniyle Karabük’e
göç ederler. Çebi, lise sona kadar
Karabük’te büyürken, ailesinin
işleri de aynı hızda büyüme
gösterir.
Çebi’nin Beşiktaşlılık macerası
da büyüdüğü Karabük’ün Kartaltepe Mahallesi’nde başlar. Hem
akrabası hem de mahallenin
abilerinden olan Recep Sami Yazıcı, bütün mahalleyi Beşiktaşlı
yapan isimdir. “Bu mahallede
herkes Beşiktaşlı olacak” diyerek
İstanbul’dan getirdiği siyah-beyaz formaları dağıtan böyle bir
abinin yaşadığı mahallede, doğal
olarak başka bir takımı sevme
şansınız da yoktur.
Kendisinden on yaş büyük
Recep Sami abisinin bu sözünü hiçbir zaman unutmayacak
olan Ahmet Nur Çebi’nin, aynı
zamanda Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’a ikinci başkanlık ve yöneticilik de yapan
Recep Sami Yazıcı ile aynı yoldan
yürümesi de kaderin bir cilvesi
olsa gerek.
Ahmet Nur Çebi, kulübümüzde ikinci başkanlık görevine
geldiğinde o günleri, “Rahmetli
şu anda sağ olsaydı da, Beşiktaşlı yaptığı çocuklardan birinin

büyüyüp onun yolundan ilerleyerek ikinci başkanlık yaptığını
görseydi” diye anacaktır.

On dört yıl sonra
gelen şampiyonluk
1978’de TED Karabük Koleji’ni bitiren Çebi’nin üniversiteyi
kazanmasıyla İstanbul macerası
başlar. İlk Beşiktaş maçına da
üniversitede okuduğu sıralarda
gider.
Yakın arkadaşı Ali Kemal
Denizci, siyah beyaz formamızı
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giymektedir. Öyle ki 1981-82 sezonu sonunda on dört yıl aradan
sonra gelen şampiyonluk coşkusunu Ahmet Nur Çebi bizzat
yaşayanlardandır.

Yüksek lisans
askerlik, evlilik
iş hayatı
1983’te de Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden
mezun olur ve ardından yurt dışına giderek, bir buçuk sene yine

bu alanda yüksek lisans yapar.
1985’te ülkesine döndüğünde kendisini bekleyen askerlik
görevini, Ağrı Eleşkirt 29. Piyade
Alayı’nda yedek subay olarak
gerçekleştirir. 1986 yılında ise
hayatını Berna Çebi ile birleştirir ve sırasıyla Elgiz Nur (1988),
Mina Nur (1993), Yaşar Kaptan
(1995) adlarında üç çocuğu dünyaya gelir.
Evlilik hayatıyla beraber Çebi
ailesi, Kaptan Demir Çelik olarak iş hayatında da süratli bir
çıkış yakalar. 1964’te Karabük’te
babası Yaşar Kaptan Çebi’nin
kurduğu haddehaneyi (demir çelik üretim tesisi), yine babası ve
kardeşi Tayfun Çebi ile beraber
demir çelik sanayiinde bir adım
daha öteye taşırlar. 1990’da
Çorlu’da haddehane, bundan üç
sene sonra da Marmara Ereğli’sinde bir liman yatırımı gerçekleştirirler. Onun hemen akabinde
bu limanın yapımına gerekçe
olan asıl büyük yatırımları olur.
2001’de bir buçuk milyon ton
kapasiteli demir çelik izabe
tesislerini, 2002’de izabe tesisi
ile beraber çalışan bir milyon

ton kapasiteli haddehaneyi ve
2005’te de kendi enerjilerini
üretebilecekleri bir elektrik santralini devreye alırlar. Görüldüğü
üzere Ahmet Nur Çebi yirmi beş
ile elli yaşı arasında yoğun bir iş
hayatının içindedir.

Spor her zaman
hayatının bir
parçası oldu
Aynı zamada çok iyi bir futbolcu olan baba Yaşar Kaptan
Çebi, Trabzon Doğanspor’da top
oynamış; Trabzonspor’da da
büyük emekleri olan bir isimdir.
Aynı zamanda Karabükspor’un
kurucusu ve başkanlarından
olan baba Çebi’yle beraber çocuklarının da yaşamı hep spor,
özellikle de futbolla iç içedir.
Ofislerine sürekli antrenörler,
futbolcular gelir. Ahmet Nur
Çebi, babasının futbolcularla
yaptığı sohbetleri kapı aralığından dinler. Babasını her adımda
takip eden Ahmet Nur Çebi,
futbolu ve yöneticiliği de ondan
öğrenir. Ancak hiçbir zaman bir
futbolcu olma hayali kurmaz.
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Eskiden bir taşra kasabası olan
Karabük’te, özellikle annesi
tarafından kendisine okuması ve
çok çalışması aşılanır. Babası da
sürekli sadece bir sporcu olarak
değil, yönetici ve taraftar olarak
da, “Sporla uğraşmak her yaş
için çok sağlıklıdır,” nasihatinde
bulunur.

Gerçek bir “Kartal”
Üniversite okurken vaktini
boşa geçirmemesi için babası
Perşembe Pazarı’nda oğluna bir
ofis açmıştır. Saat 13.00’te okuldan çıkıp ofise gelir ve demir
ticareti yapar. Perşembe Pazarı,
Galata’nın bir parçasıdır. Oradaki
demir tüccarı abilerin isteğiyle
Galata Spor Kulübü’nde yöneticiliğe başlar. Galataspor ve
Kartalspor kulüplerinde başkan
ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütür, Karabükspor’a
yönetim danışmanlığı yapar.
Bu görevlerinde en duygusal
bağı Kartalspor’la kurar, çünkü
ismi Kartal’dır bir kere. Ancak
o zamanlar Beşiktaş’a yönetici
olmak onun için ulaşılması güç
bir hayaldir.

Hayaller
gerçek oluyor
Ancak Ahmet Nur Çebi, taraftarı olduğu kulübe yönetici
olmak gibi ulaşılması güç bu
hayalini, kulübümüzün çok zor
dönemlerden geçtiği 2012 yılında
gerçekleştirme fırsatını yakalar.
Tek sorun aile şirketindeki işlerinin çok yoğun olmasıdır. Ama
birlikte iş yaptığı ailesi bu haberi
çok olumlu karşılar. Baba zaten
spor sevgisiyle dolu bir insandır.
İyi bir Beşiktaşlı olan kardeşi
Tayfun Çebi de, “Beşiktaş çok
zor durumda. Abi sen zor durumda olan pek çok yerde görev
yaptın ve faydalı oldun. Burayı
düşünme, ben senin eksikliklerini kapatırım” diyerek abisine
tam destek verir. Kız kardeşi
Arzu Efe, yeni olduğu işlerde bile
abisinin eksikliğini hissettirmemek için büyük gayret sarf eder.
Artık Ahmet Nur Çebi için iş
hayatı neredeyse biter ve tüm
vaktini Beşiktaş’a ayırır. Ailesinin şirkette yükü artarken, Ahmet Nur Çebi’nin de Beşiktaş’ta
sorumluluğu artmıştır.
Babasının spor yöneticiliği
zamanında ona çok küskün ve
kırgın davranan, “İşin gücün var,
bırak sporu” diyen annesi Ayten
Çebi, oğlunun göreve gelmesiyle
tam bir Beşiktaş ve futbol âşığına dönüşür. Sürekli Beşiktaş
maçlarını takip eder. Öyle ki maç
olduğunu kendisine haber vermediğinde oğlunu arayıp kızacak
noktaya gelmiştir. Topla, futbolla alakası olmayan, hatta bunu
yaptığı için eşine kızan kadın
artık koyu Beşiktaşlı olmuştur.
Hatta bütün apartmandakilere Beşiktaş’ı anlatacak, hatta
maç izlerken zil çalıyorsa kapıyı
açmayacak derecede...
Eşi Berna Hanım da, her
zaman iş odaklı olan eşinin,
farklı bir şeyle ilgilenmesinden
mutludur. Çocuklarına gelince...

Onlar da iyi birer Beşiktaşlıdır. Bu
karardan elbette çok mutludurlar
ama iş yüzünden bugüne kadar
ailesini çok ihmal eden Ahmet
Nur Çebi’nin tam kendilerine
vakit ayırmaya başlayabileceği
bir süreçte tüm zamanını Beşiktaş’ın alacağını tahmin etmemiş
olsalar gerek. Ancak yöneticilik
döneminde kızının düğününe
başkasının düğününe katılır gibi
gitse de, hiçbir zaman ailesinden
olumsuz tepki almaz Ahmet
Nur Çebi. Ailesi onun en büyük
destekçisi ve şansıdır.

O artık
Beşiktaşımız'ın
başkanı
Çocukluğundan beri renklerine
âşık olduğu Beşiktaş gibi büyük
bir camiada yöneticilik yapan Ahmet Nur Çebi, bunu “müthiş bir
onur” olarak tanımlıyor. Her ne
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kadar yorucu ve stresli günler yaşasa da çok mutlu olan Çebi’nin
hedeflerinin başında, gelir-gider
bütçelerinin dışına çıkmayan bir
Beşiktaş vardır. İlk göreve geldiğinde yaşanan sıkıntıları, “Büyümek istiyorsanız gelirlerinizi
de büyütmek zorundasınız. Gelir
on, gider yirmi olduğunda aslında
Beşiktaş’ı büyütmüyor; bir balon
şişiriyorsunuz. Bu balon da bir
gün patlıyor” diye tanımlayan
Çebi, iş hayatındaki canla başla
çalışma düsturunu kulübümüzdeki altı buçuk yıllık görevinde de
hayata geçirmeye çalışır. Ancak
hayallerinden uzaklaşıldığını
düşündüğü dönemde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul sürecinde yolu Beşiktaş’la geçici olarak
ayrılır. Ta ki 20 Ekim 2019’da
tekrar kesişinceye kadar...
Ve kendisi artık Beşiktaşımızın 34. Başkanı... Şüphesiz hem
onun hem de Beşiktaşımız adına
yeni bir hikâye başlıyor.

En Büyük Beşiktaşlı

RAHAT UYU

E

n büyük Beşiktaşlı Mustafa
Kemal Atatürk, 10 Kasım
1938 sabahı saat dokuzu
beş geçe aramızdan ayrıldı.
Onu ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde
hepimize düşen en büyük
görevin, Atatürk’ü ve en
büyük eseri Cumhuriyet’i anlamak, değerlerini
her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi
benimsemek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara
taşımak olduğunun bilincindeyiz. Atatürk’ün sevgi ve ilgi duyduğu, kader birliği
ettiği ilk spor cemiyeti olma onurunu
taşıyan Beşiktaşlılar olarak da, bir kez
daha vurguluyoruz: “Atam rahat uyu!
İzindeyiz!”

röportaj: andrew sımes

MARKUS MUNCH:

“Çocuklarıma
Beşiktaşlılığı
öğretmek için
ant içtim”
Beşiktaşımız’ın formasını 1999-2001
yılları arasında giyen Markus Münch,
çok kısa sürede tribünlerin sevgilisi
olmuş ve gidişiyle de herkesi
üzmüştü. Yıllar sonrasında
ülkesinde yarış atı antrenörlüğü
yaparken bulduğumuz eski
Alman futbolcu ile geçmişe
muhteşem bir yolculuk
yaptık.
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B

ayern Münih
geçmişi olan
bir futbolcuydunuz ve sol
bekten altmış
maçta altı
gol atmayı
başardınız.
Beşiktaş’ta taraftarların sevgilisi oldunuz. Herkesin merak
edeceği soru ile başlayalım,
neden ayrıldınız?
Kariyerim boyunca ayrılmak
zorunda kaldığım ve üzüldüğüm
tek takımdır Beşiktaş. Hani bir
sevgiliniz olur, siz ondan ayrılsanız çok koymaz ama o ayrılınca
biraz daha zordur. Onun gibi bir
şey işte. İstanbul’da sportif ve
özel hayatım çok güzeldi. Kemer
Country’de oturuyordum. Yıllarca kalırdım eğer izin verilse. Ama
o zamanlarda takımın ekonomik anlamda sorunları vardı ve
sözleşmem bitmeden bonservis
ücreti getirebileceğim için satıldım. Yoksa jübile sonrası bile
Beşiktaş’a hizmet etmek isterdim. Ayrılırken havalimanında
omuzlarımda Beşiktaş atkısıyla
uçağımı beklerken çok duygulanmıştım.

altı yaşımdayken Bundesliga’da
ilk maçıma çıktım. Avrupa kupalarında ilk maçım Şampiyonlar
Ligi çeyrek final maçında Porto’ya karşı oldu. Jupp Heynkes
beni ikinci yarıda oyuna aldı ve
maçı aldık. Öylesine genç bir çocuk için inanılmaz bir duyduydu.

Beşiktaş’a gelişini anlatır
mısınız?
Beşiktaş benim için çok büyük
bir deneyim oldu. En çok bu
kulüpte zevk aldım. Takımdan
ve takım harici kişilerden o kadar
çok yardım gördüm ki... Ailemin ve benim bu kadar kolay bir

“Beşiktaş benim için çok büyük bir deneyim oldu.
En çok bu kulüpte zevk aldım. Takımdan ve takım harici kişilerden o kadar çok yardım gördüm
ki... Ailemin ve benim bu kadar kolay bir ortama
alışmak kaçınılmazdı. Daha ilk dakikadan evimde
hissetmiştim kendimi.”

Markus Münch’ün kim olduğunu kendi ağzından duymak
isteriz?
Futbolcu bir babanın teşviğiyle dört yaşımda futbola
başladım. Beni antrenmanlara
hep o götürürdü. On iki yaşımda
köyüme sadece birkaç kilometre
uzaklıkta bulunan daha büyük
bir takım olan SV Sandhausen
takımına geçtim. Bugünlerde SV
Sandhausen 2. Bundesliga’da oynuyor. U-15’ten U-21’e kadar milli
takımların tüm yaş gruplarında
oynadım. Bu milli maçlarda Bayern Münih beni fark etti ve ben
henüz on beş yaşımdayken bana
teklif yaptılar. İlk başlarda genç
takımı olan A-Jungend’de oynadım. İkinci yılımda ise, henüz on
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“Süleyman Seba, tüm zamanların efsane başkanıydı o. Sanki dünmüş gibi hatırlarım onunla sohbetlerimizi. Sırf onunla tanışmış olmak bile büyük
bir onur. Bırakın aynı sofraya oturmuş olmamız,
sohbetlerimiz, sarılmamız... Çok saygılı biriydi.
Odaya girdiğinde hayranlıkla bakmaktan bazen ne
dediğini duyamıyorduk. Her şeyden önce gerçekten büyük bir insandı.”
ortama alışmamız kaçınılmazdı.
Daha ilk dakikadan evimde hissetmiştim kendimi.
Briegel ve Scala ile çalışmak
nasıldı?
İki antrenör de çok farklıydı
ama ikisiyle de çalışmak çok
güzeldi. İkisi farklı şekillerde çok
profesyoneldi. Onlardan çok şey
öğrenme imkanım oldu. Briegel
ile İstanbul’da başlayan dostluğumuz halen devam eder.
Zamanın başkanı Süleyman
Seba hakkında bize neler anlatabilirsiniz?
Zamanın değil, tüm zaman-

ların efsane başkanıydı o. Sanki
dünmüş gibi hatırlarım onunla sohbetlerimizi. Sırf onunla
tanışmış olmak bile büyük bir
onur. Bırakın aynı sofraya oturmuş olmamız, sohbetlerimiz,
sarılmamız... Çok saygılı biriydi.
Odaya girdiğinde hayranlıkla
bakmaktan bazen ne dediğini
duyamıyorduk. Her şeyden önce
gerçekten büyük bir insandı.
İnönü’yu anlatmanızı isteyebilir miyiz?
Pazar öğlenleri çoğu insan
evinin salonunda televizyon
seyreder, rahatlar. İnönü benim
için salonum gibiydi. Başka bir
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yer yoktu olmak istediğim. Taraftarlar harikaydı. Bazen motivasyona ihtiyacım varken halen
açarım internetten Beşiktaş
tezahüratlarını.
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsunuz?
Stattaki atmosferi özlüyorum.
Dünyada farklı taraftar profilleri
vardır. Birkaç taraftar vardır her
zaman destekler. Bazı taraftar
bazen destekler. Ama her taraftarın her zaman desteklediğine
ilk defa şahit oldum.
İstanbul’u tekrar ziyaret
ettiniz mi?
Maalesef, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul’a dönmedim
ama dönmeye kesin kararlıyım.
Çünkü çocuklarıma Beşiktaşlılığı
öğretmek için ant içtim. Beşiktaş’ta oynarken onlar Beşiktaş
değerlerini kavrayamayacak
kadar küçüktüler.
Görüştüğünüz takım arkadaşlarınız var mı?
İstanbul’da çok dost biriktirdim ve onlarla konuşurum.

torunlarım olduğunda onlara
İstanbul’da dedelerinin mütevazı bir takım ile dünya devi
Barcelona’yı 3-0 yendiği maçı
anlatacağım. Belki bunadığımı
sanacaklar ama o günü yaşadım,
ötesi yok.
Beşiktaş’ı takip ediyor musunuz?
Sadece Avrupa Kupası maçlarını izliyorum ama mutlaka her
maçını takip etmeye çalışıyorum. Beşiktaş’ın üst üste şampiyon olduğu iki sezon da evimde
şampanya patlattım.

Bugünlerde ABD’de yaşayan
Rahim Zafer ile görüşüyorum.
Sıkça yazışırız. Ayrıca Tayfur
Havutçu ile telefonda görüştük.
Onunla çok iyi arkadaştık ve
oda arkadaşıydık. Almanya’da
yetişmişti zaten ve ailelerimiz
de birbirlerini çok severdi. Ama
en çok deli arkadaşımı, Pascal
Nouma’yı, özlüyorum. Beraber
takıldığımız zamanları anlatsam
kitap olur, sonra o kitap yasaklanır. Leeds United maçında Danny
Mills boğazımı sıkınca ben daha
ona vuramadan Pascal adamı
paketlemişti!

Beşiktaş formanız duruyor
mu?
Oynadığım tüm takımların
formalarını saklarım ama 11
numaralı Siyah-Beyaz formam
baş köşededir evimde ve bana
sadece güzel anılar hatırlatır.

rim olsun!
Gelmiş geçmiş beğendiğiniz
futbolcular kimlerdir?
Henüz küçükken Ruud Gullit’i
çok beğenirdim ama Lothar Matthäus ile aynı takımda oynadım
ve onu yakından görme imkanım
oldu.
Unutamadığınız bir maç var
mı?
Bir gün yaşlandığımda ve

Bugünlerde ne yapıyorsunuz?
On beş sene evliydim ama
sonra boşandım. On yedi ve
yirmi yaşlarında iki oğlum var.
Küçük oğlum çok iyi bir futbolcu
olma yolunda. Paris’e yakın oturuyorum. Son on senedir yarış
atları yetiştiriyorum. Yani bir
nevi antrenör oldum. Çok zevk
alıyorum ve uluslararası başarılarımız var. Spectre adındaki
atımın birçok ülkede başarıları
var. Sergen’e haber verin misafi-
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Son olarak taraftarlarımıza
bir şey söylemek ister misiniz?
Onlar için terimi akıtmak bir
onurdu. Onlara söyleyebileceğim
bir şey olamaz, zaten iyi günde
kötü günde takımlarını destekliyorlar. Bir gün kol kola bir üçlü
çekmek isterim onlarla. Geleceğim zamanı “muench.markus”
adlı Instagram hesabımdan
bildireceğim.

(50x70 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2016. Kemal Osman Soydemir Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman

Köyiçi'nde
Sonbahar

G

eçtiğimiz yıllarda dergimiz
için resmettiğim "Beşiktaş Köyiçi"
tablosunun
ardından uzun
zaman sonra
"Köyiçi'nde Sonbahar" adlı tablom için tuvalin başına geçmiştim.

Kimi zaman resmettiğimiz
figür, mekan ve temanın büyüsüne kapılıp onu defalarca
betimlemek isteriz. Köyiçi de benim için bu kategoride yer alan
mekanların başında gelir.
Konunun ikinci versiyonu
olmasına rağmen en az ilki kadar
heyecanlıydım. İlk tablodaki performansın üstüne çıkabilme kaygısı ve o sorumluluk duygusuyla
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pozitif heyecanın verdiği enerjiyle paletimi elime almıştım.
Tablonun ön çalışmaları için
sabahın ilk ışıklarında Köyiçi'nde
sehpamı kurarak, meydandaki
Kartal heykelini ve sokakların
açılarını sabahın ilk ışıklarına
kadar inceledim. Gözlemlerim
sonucunda şu kanaate vardım.
Köyiçi sanki Boğaziçi'nin duvarlarla örülmüş hali gibi son derece

gizemli bir mekan. Günün her
anı, gün ışığının her değişiminde ve her mevsim sanki kendini
tekrar tekrar yenileyip bambaşka
enerjiyle karşıma çıkıyor.
İstanbul'da bu saydığım
özelliklere sahip çok az mekan
bulunduğunu yirmi dört yıllık
mesleki tecrübeme dayanarak
söyleyebilirim...
Peki; Köyiçi'nin benim ve Beşiktaşımız için anlamına gelirsek:
Köyiçi doğumlu bir babanın
oğlu olmak, başka bir deyişle
Beşiktaş orijinli bir Beşiktaşlı
olarak dünyaya gelmek, benim
için büyük bir şanstı.
1910’lu yıllara dayanan Beşiktaşlılık kültürümüzün başlangıç
noktası Beşiktaş Köyiçi’dir. Yüz
yılı aşkın bir aile kültürü olan
Beşiktaşlılık, taraftarı olduğum
kulüpten öte, benim için bir kimliktir. Geçmişten gelen bu kimliği
taşımak bir ayrıcalık, bu kültürü
gelecek nesillere aktarmak da
büyük bir sorumluluktur. Yalnızca Derman Ailesi’nin kökeni
değil, tüm Beşiktaş Camiası’nın
kalbi bu küçük mahallede atar.
“Beşiktaş’ın mabedi” denildiğinde akla ilk ve tek gelen
yer, ismi defalarca değişse de
Dolmabahçe’deki stadyumdur.
Ancak Dolmabahçe’de kalpler
Beşiktaş için on beş günde bir
atarken, Köyiçi’nde haftanın her
günü ve her saat maç heyecanı
yaşanmaktadır. Takımın ligdeki
durumunu, yaşanılan sevinçleri, üzüntüleri, taraftarın moral
durumunu, toplumsal mesajlarını ve daha birçok detayı Köyiçi’ndeki duvarlar ve sokakta asılı
pankartlar size anlatmaktadır.
Köyiçi’nde birçok tarihi bina
revizyona uğrasa da, eski Rum
evleri ve nostaljik dükkanlar
bugün yerini kentsel dönüşüm
adı altında yeni binalara ve renkli
tabelalara bıraksa da; tek değişmeyen Beşiktaş ruhu ve kültürüdür.

Köyiçi’nin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için ne ifade ettiğini, en
güzel çocukluk anılarını orada
yaşamış babamın bu sözleriyle
daha iyi anlamıştım: “Beşiktaş
Köyiçi’nde eski bir Rum evinin
üçüncü katı olan çatı katında nohut kadar odaları ve çok
büyük balkonu olan, Loşbahçe
Sokak ile Abbasağa Yokuşu'nun
kesiştiği köşe başındaki evde
oturuyorduk. Ben dört ya da beş
yaşımdayken (1950'ler) sokaktan uğultular, bağırışmalar,
kahkahalar gelince camdan aşağıya baktığımızda omuzlarda bir
tabut taşıyan kalabalığın coşkusuyla karşılaştım. Ne olduğunu
anlayamadım. Ablam Beşiktaş'ın Fenerbahçe’yi yendiğini ve
Beşiktaşlılar’ın bunu kutladıklarını söylemesiyle bunun bir şaka
olduğunu anladım. Meğerse
Beşiktaş ezeli rakiplerini her
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yendiğinde bu geleneği yerine
getiriyorlarmış. Çocukluğumda o
sokaktan şarkılar eşliğinde çok
tabut geçti. Beşiktaş Köyiçi’nde
Loşbahçe Sokak’taki evimizden
beş yüz metre uzaktaki Ihlamur
Caddesi’nde, altında pasaj bulunan tek apartman olan Ihlamur
Apartmanı beşinci kattaki yeni
evimize taşındığımızda, kendimizi Beşiktaş’tan göç etmiş gibi
hissetmiştik. Sonra oradan da
taşınıp çok daha uzaklaştığımızda bir de baktım ki Köyiçi’nin
hayali nereye gitsek bizimleydi.”
Hayata gözlerimi açtığım bu
güzel sonbahar ayının renkleri
ve taraftarlarımızın enerjisiyle
harmanlanmış çalışmam tüm
sanatsever dostalara armağanımdır. Köyiçi’nin ve eşsiz güzelliklerinin sonsuza dek yaşaması
dileğiyle...

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?

röportaj: bilgehan aras • fotoğraf: hasan avcı

Beşiktaş Sompo Sigorta’nın
güçlü ve azimli forveti Burak
Can Yıldızlı, takımdaki ikinci
sezonunu, arkadaşlarını ve bu
sezona dair tüm düşüncelerini
bizlerle paylaştı.
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B

eşiktaş’ta
ikinci sezonun. Ama öncelikle Kariyer
serüveninle
başlayalım
istersen. Basketbola nasıl

başladın?
Basketbola on iki yaşımda
okul takımında başladım. Aslında o yaşlarda pek de basketbolla
bir alakam yoktu. Hatta hiç
ilgilenmezdim bile. Ancak hızla
değişen fiziğim beni basketbola
doğru itti. Ailem de bu konuda
bana son derece yardımcı oldu
diyebilirim. İlk önce Anadolu
Efes’in alt yapısına yönlendirildim. Basketbola dair tüm bildiklerimi tamamen Efes’te kazandım. Bu süreç tam olarak on yıl
sürdü. Hemen sonrasında da ilk
profesyonel takımım Büyükçekmece oldu.

Ailenin basketbola başlamanda katkısı var mı?
Söylediğim gibi ailem, fiziğimin gelişmeye başladığını fark
ettiğinde beni basketbola yönlendirdi ve hep arkamda durdu.
Pertevniyal, Anadolu Efes ve
sonrasında Büyükçekmece Basketbol... Özellikle Büyükçekmece’de gösterdiğin performansın
Beşiktaş’a gelmende önemli
bir etkisi var sanırım. Sen nasıl
değerlendiriyorsun bu geçişi?
Büyükçekmece benim için
bir basamaktı. Çok önemli bir
şanstı. Sanırım ben de bu şansı
çok iyi kullandım. Gerek Özhan

“Kardeşimle
Play Station
oynamayı
seviyorum”
Oyunlarla aran nasıl?
Sıklıkla oynadığın oyunlar
var mı?
Play Station... Genelde
kardeşimle oynarım ve
daha çok futbol oyunları
oynamayı ve kardeşimle
rakabeti severim. Beklendiği gibi basketbol oyunlarına çok bulaşmayız. Her
zaman futbol oyunları
daha çok ilgimizi çekmiştir.
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Çıvgın’ın olsun gerekse de Emre
Ekim’in olsun gelişimimde çok
önemli katkıları var. Zaten hayalim bu seviyedeki takımlardan
birinde oynamaktı. Sağ olsun
onlar da bana inandı ve gerekli
şansı verdiler. Son sezonumda
Özhan abi bana kaptanlık vererek ne kadar güvendiğini de göstermiş oldu. Ben de bu güveni
boşa çıkarmamak adına elimden
gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu sürecin sonunda sanıyorum başarılı oldum ve Beşiktaş’a
transferim gerçekleşti. Bundan
sonraki hedefim ise EuroLeague
oyanayabilmek. Umarım bir gün
bunu da başarırım.

“Dusko Ivanoviç herkese eşit sorumluluk vermeye
özen gösteren, bu açıdan da gençlerin çok sevebileceği bir koç. Sadece sahada değil, sosyal hayatınız veya gelecekte iş hayatınız hakkında da güzel
öğütleri olan, çok dolu bir insan. Koç Ivanoviç ile
çalışmam babamı çok mutlu etti.”

“Yemek yemeyi
ve yeni lezzetler
tatmayı çok
seviyorum”
Sosyal hayatta nasıl
birisin? Neler yaparsın?
Daha çok yakın arkadaşlarımla vakit geçirmeyi
seviyorum. Aslında en yakın arkadaşlarım basketbol
camiasından değil. Camiadan da çok arkadaşım var
ama vakit geçirdiklerim
daha çok yakın arkadaşlarım oluyor. Bunun dışında
arabalara çok fazla ilgim
var. Yemek yemeyi ve yeni
lezzetler tatmayı da çok
seviyorum. Bu camialardan
çok arkadaşım ve tanıdığım var. Onlarla bir araya
gelmeyi çok seviyorum.

Pertevniyal ve Anadolu Efes
gibi altyapıya çok büyük önem
veren iki sistemden geliyorsun. Bu sürecin basketbol oyun
tarzına ve felsefesine nasıl bir
etkisi oldu?
Pertevniyal ve Anadolu Efes
sadece birer basketbol takımı
değil, ayrıca birer okul. Ligden
tanıdığımız birçok oyuncunun da
yetiştiği yerler. Burada aldığımız
eğitimlerin seviye atlamamızda
çok önemli bir payı var. Bunu
asla yadsıyamayız. Henüz 16-17
yaşımdayken bu takımlarla
liglerde mücadele etme şansını
yakaladım. Bunun elbette çok
faydasını gördüm. Her iki kulübün, özellikle altyapı milli takımlarında yer almamda büyük
etkisi oldu. Profesyonel oyuncu
olduğumda da hiç zorlanmadım.
Hep hazır oldum ve kendimi en
zorlu mücadelelere karşı ha-

zır tuttum. Büyükçekmece’ye
transfer olduğumda kilometre
yapmam gerektiğini biliyordum.
Tecrübe kazanmalıydım. Bu
nedenle Pertevniyal ve Anadolu
Efes felsefesi bizim her zaman
itici gücümüz olmuştur.
Anadolu Efes’teyken, yanılmıyorsam Kerem Gönlüm’ün
ciddi bir sakatlığı sonrasında
onun yerine A takıma alındın.
O süreçte bu durum üzerinde
baskı yaratmış mıydı? A takım
seviyesine adapte olmakta
zorlandın mı?
O dönemde on yedi yaşımdaydım. Açıkçası böylesi bir tercih
ilk başta beni ürküttü. Oktay
Mahmuti takımın başındaydı
ve birden bire böyle bir tercih
yaptı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Çünkü çok iyi ve derin bir
kadroya sahiptik. O pozisyonda
hem Kerem abi hem de Dusko
Savanovic vardı. Benim o ikilinin
arasına girmem zordu. Adaptasyonumsa hiç zor olmadı aslında.
Zaten 15-16 yaşımdan beri her
yazım A takım ile geçiyordu.
Onlarla antrenmanlarda vakit
geçiriyordum.
Buraya gelinceye kadar seni
en çok etkileyen ve oyununu
geliştiren koç ve ya koçlar kimlerdi?
O kadar çok isim var ki...
Hepsinden çok faydalandım ve
çok şey öğrendim. Ancak kişisel
gelişimim açısından benimle en
çok birebir ilgilenen Bilal Han
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Duru oldu. Onun hepsinden çok
emeği vardır üzerimde. Altyapılarda onu söyleyebilirim. Ancak
üst yapılarda Özhan Çıvgın ve
Emre Ekim’in yeri çok ayrıdır. Benim profesyonel hayata adapte
olmamda çok yardımları oldu.
Hayranlık duyduğun oyuncular kimler? En çok kimi kendine
örnek aldın?
Elbette çok var.
Ancak oynarken
büyük keyif

aldığım isimleri daha çok anmak
isterim. Örneğin Dusko Savanovic, birlikte oynaması en keyifli
oyuncuydu. Aslında tembel bir
yapısı vardı. Ancak oyun aklı ve
keskin zekası beni hep şaşırtmıştır. Onu her zaman ayrı bir
yere koyarım.
NBA ve Avrupa’da seni en
çok etkileyen oyuncular kimler? NBA olsaydın en çok hangi
takımda ve kimlerle oynamak
isterdin?
NBA’de hep oynamak istediğim tek bir takım vardı; o da Orlando Magic. Oranın atmosferini
hepsinden daha fazla seviyorum
galiba. Birlikte oynamayı en çok
isteyeceğim oyuncu ise Kobe
Bryant olurdu. Büyük hayranıyım. Avrupa’da ise beni en
çok etkileyen isim, Dimitris
Diamandidis.
Koç Dusko Ivanoviç hakkında neler söyleyebilirsin? İki
sezondur onun takımında çok
önemli sorumluluklar aldın.
Dusko Ivanoviç herkese
eşit sorumluluk vermeye özen
gösteren, bu açıdan da gençlerin
çok sevebileceği bir koç. Sadece
sahada değil, sosyal hayatınız
veya gelecekte iş hayatınız
hakkında da güzel öğütleri olan,
çok dolu bir insan. Koç Ivanoviç
ile çalışmam babamı çok mutlu
etti. Çünkü hem saha içinde hem
de saha dışında çok özenli biri.
Sizinle her zaman ilgileniyor.
Bu açıdan babamın çok mutlu
olduğuna eminim.
Geçen sezondan çok daha
farklı bir takımımız var.
Neredeyse takımın tamamı değişti. Yeni gelenlerin
takıma adaptasyonunu nasıl
buluyorsun?
Henüz sezonun çok başındayız. Bu nedenle tam olarak
hazır sayılmayız. Ama Koç
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“Dizilerde Ezel
filmlerde
Piyanist
favorim”
Sinema ve dizilerle ilgili
misin? En son hangi filme
gittin? Neleri izlersin?
Ezel’in tüm sezonlarını
üç kere izlemişimdir. Çok
severim. Piyanist filmini
de herhalde üç kere izlemişimdir. Haftada bir filme
gitmeye özen gösteririm.
Sinemayı çok severim.

“Kulağıma hoş
gelen her müziği
dinleyebilirim”
Müzikle aran nasıl?
Kimleri dinlersin? Konserlere gidiyor musun?
Klasik olacak ama kulağıma hoş gelen her müziği
dinleyebilirim. Özellikle
bir tür söyleyemem. İyi bir
konser izleyicisi olduğum
da söylenemez. Genelde
arkadaşlarımın bilet aldığı
konserlere iştirak ederim.
En son hangi konsere
gittiğimi hatırlamıyorum
açıkcası.

Sosyal medya ile aran
nasıl?
Sosyal medyayla aram
pek yok. Çok iyi bildiğim
söylenemez. Genelde bu
konularda bana medya
sorumlumuz Hasan Avcı
yardımcı olur.

“Bu sezon hiç de kolay olmayacak. Çünkü çok ciddi bütçelere takımlar kuruldu.
Rakiplerimiz bu
açıdan çok güçlüler.
Ancak biz de Beşiktaş’ız. Formanın
hakkını verecek bir
takım kuruldu diye
düşünüyorum.”

Senin oyununa dair ligin ilk
haftalarında dikkatimi çeken
en önemli şeylerden biri de,
Shaquielle McKissic ile olan
uyumun. Özellikle hızlı hücumlardan sanki yıllarca beraber
oynuyormuşsunuz gibi bir his
uyandı bende. Elbette takımın
direksiyonunda yer alan Jordan
Theodore ile uyumunda çok
önemli ama sanki McKissic ile
birbirinizi daha iyi tamamlıyorsunuz, yanılıyor muyum?
Antrenmanlarda özellikle
çalıştığımız bir şey değil. Shaq
hızlı oynamayı seven, seri bir
oyuncu. Penetre özelliğide çok
üst düzeyde. Ne zaman potaya
yönelse bunu sezerek ben de
içeriye doğru kat ediyorum. Bana
da fırsat yaratabiliyor. O yüzden
oyunlarımız birbirine çok yakın.
Onunla oynamak benim açımdan
çok konforlu.
Geçen sezon bazı aksaklıklar
ve sakatlıklar yüzünden takım

Ivanoviç’in sistemine ve basketbol felsefesine uygun bir takım
kurulduğuna inanıyorum. Çünkü
hızlı ve sert oynamayı seviyoruz.
Bu da koç Ivanoviç’in bizden tam
olarak istediği şey.
Takımda en çok anlaştığın
isimler kimler?
Hepsiyle çok iyi anlaştığımı
düşünüyorum. Ama özellikle
söylemem gerekirse Samet, Birkan ve Shaq’la daha uyumluyum
sanırım. Ama takım olarak da
çok iyi bir uyum içindeyiz. Sezon
ilerledikçe birbirimizi sahada
da çok iyi tamamlayacağımıza
inanıyorum.
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biraz yalpaladı. Bu sezon için ön
görülerin neler? Yeni bir takımız
ve bu takımın şu anda, yeni
gelmene rağmen en tecrübeli
iki-üç isminden birisin. Sence
sezon nasıl geçer?
Bu sezon hiç de kolay olmayacak. Çünkü çok ciddi bütçelere
takımlar kuruldu. Rakiplerimiz
bu açıdan çok güçlüler. Ancak biz
de Beşiktaş’ız. Formanın hakkını
verecek bir takım kuruldu diye
düşünüyorum. Geçen sezona
baktığımızda da fena bir yıl
geçirmedik. Yine de bir tık daha
ileriye gidebilirdik. Bu sezon hem
Avrupa kupalarında hem de ligde
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz ligde ilk dört
olacaktır. Play-off’lara ilk dörtte
girebilirsek çok büyük bir avantajla ileriye gitmemiz daha kolay
olur. Avrupa’da da ilk sekizde
bitirmeliyiz. Sonrasında hedef
daha da büyür. İşimiz hiç kolay
olmasa da yapamayacağımız bir
şey değil.
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Beşiktaş Futbol Takımımız, geçtiğimiz ay hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper
Lig’de mücadele etti. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda yer alan ve kendi sahasında
maçlara çıkan Beşiktaşımız, Wolverhampton’a 1-0 mağlup olurken, penaltı
vuruşundan yararlanamadığı Braga karşılaşmasından 1-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig’de ise Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenen takımımız, MKE Ankaragücü
ile 0-0 berabere kaldı. Ekim ayının son maçı olan Galatasaray derbisinde ise
gülen taraf Beşiktaşımız oldu. Büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan Siyah
Beyazlılarımız, bu sezon Süper Lig’de ilk kez bir mücadeleye ilk on birde başlayan
Umut’un golüyle 1-0 galip geldi.
KASIM AYI MAÇLARIMIZ
02 Kasım 2019
Cumartesi
07 Kasım 2019
Perşembe
10 Kasım 2019
Pazar
23 Kasım 2019
Cumartesi
28 Kasım 2019
Perşembe
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20.00

Antalyaspor - BEŞİKTAŞ

Süper Lig

23.00

Braga - BEŞİKTAŞ

Avrupa Ligi

19.00

BEŞİKTAŞ - Y. Denizlispor

Süper Lig

20.00 İ.H. Konyaspor - BEŞİKTAŞ

Süper Lig

20.55

BEŞİKTAŞ - S. Bratislava

Avrupa Ligi

U

EFA Avrupa
Ligi K Grubu’nda yer alan
Beşiktaşımız,
Wolverhampton’u konuk
etti. Wolverhampton,
90+3’te Boly’in attığı golle 1-0
öne geçti ve karşılaşma 1-0 sona
erdi.
18. dakikada Caner Erkin, sol
kanattan pasını Güven Yalçın’a
verdi. Orta sahada topla buluşan
ve ceza sahasına hareketle-

BEŞiKTAŞ
Wolverhampton

0-1

UEFA AVRUPA LİGİ / 2. MAÇ / 03.10.2019
Hakemler: Harald Lechner
Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Dorukhan (Dk.31), Castro (Dk.67)
Gol: Boly (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DOUGLAS, VIDA, NECİP, REBOCHO, ELNENY
DORUKHAN (Dk.79 OĞUZHAN), LJAJIC, LENS (Dk.84 GÖKHAN)
CANER, GÜVEN (Dk.27 UMUT)
Yedekler: Utku, Roco, Boyd, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
WOLVERHAMPTON:
PATRICIO, BOLY, COADY, SAISS, DOHERTY, NEVES
MOUTINHO, JONNY, GIBBS-WHITE (Dk.62 DENDONCKER)
NETO (Dk.46 TRAORE), JIMENEZ (Dk.79 CUTRONE)
Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Cutrone, Vinagre,
Dendoncker, Traore
Teknik Direktör: Nuno Espirito Santo

İSTATİSTİKLER
%62

Topla Oynama

%38

11

Toplam Şut

8

1

İsabetli Şut

3

539

Pas

301

%85

Pas İsabeti (%)

%79

6

Korner

3

19

Orta

15

8

Faul

15

3

Ofsayt

1
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nen Güven’in uzak mesafeden
şutunda, meşin yuvarlak üstten
auta çıktı.
29. dakikada Rebocho, sol
kanattan ceza sahasına ortaladı.
Umut Nayir’in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic’in
bekletmeden yaptığı vuruşta,
meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra
son çizgiden ortasını yaptı.
Caner Erkin’in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top
üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Caner Erkin’in sol
kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken
top direkten döndü. Ardından
Dorukhan Toköz’ün ceza alanında
yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
55. dakikada Moutinho’un sağ
çaprazdan kullandığı serbest
vuruşta, ceza sahasında yükselen Jimenez’in kafasında meşin
yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada Moutinho’un sağ

kanattan kullandığı kornerde
Boly’nin arka direkte yaptığı kafa
vuruşunda, top üstten dışarı
gitti.
67. dakikada Saiss’in uzak mesafeden sert şutunda kalecimiz
Karius, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
68. dakikada Ljajic, ceza sahası
dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına
ortaladı. Vida’nın altıpas çizgisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin
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yuvarlak az farkla auta çıktı.
83. dakikada Cutrone’nin ceza
sahası içinde sol ayağıyla uzak
köşeye yaptığı vuruşta, meşin
yuvarlak uzak direğin yanından
az farkla dışarı gitti.
90 3. dakikada Wolverhampton Wanderers öne geçti. Ruben
Neves’in ceza sahasına ortasında Boly’nin müsait pozisyonda
yerden yaptığı vuruşta, meşin
yuvarlak kalecimiz Karius’un
sağından filelerle buluştu. 0-1

S

BEŞiKTAŞ
A. Alanyaspor

2-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 7. HAFTA / 06.10.2019
Hakemler:
Arda Kardeşler
Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Burak (Dk.19), Lens (Dk.28), Ruiz (Dk.39)
Bakasetas (Dk.53), Ceyhun (Dk.65), Cisse (Dk.66)
Tzavellas (Dk.86)
Gol: Oğulcan (Dk.37), Vida (Dk.53)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DORUKHAN (Dk.73 DOUGLAS), VIDA, RUIZ, CANER
ATIBA, OĞUZHAN, LENS (Dk.85 NECİP), LJAJIC (Dk.46 DIABY)
N'KOUDOU, BURAK
Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Diaby, Güven, Boyd,
Necip, Muhayer, Rebocho
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
A. ALANYASPOR:
MARAFONA, CEYHUN (Dk.66 CAMPOS), EFECAN
CISSE, TZAVELLAS, BAKASETAS, NSAKALA, SILVA
SOUZA (Dk.75 MUSA), SIOPIS, BAMMOU (DK.57 FERNANDES)
Yedekler: HaydarVeysel, Kaan, Onur, Umut, Campos, Vitoria,
Musa, Tayfur Bingöl, Caulker
Teknik Direktör: Erol Bulut

üper Lig’in 7.
haftasında
Alanyaspor
ile karşılaşan
Beşiktaşımız,
52. dakikada
Burak Yılmaz
ve 69. dakikada Diaby’nin kaydettiği gollerle
2-0 galip geldi.
7. dakikada gelişen atağımızda
Caner Erkin’in havadan uzun pası
ile sol çaprazda Georges-Kevin
N’Koudou kaleci ile karşı karşıya
kaldı ancak yan hakem ofsayt
kararı verdi.
14. dakikada Papiss Cisse sol
çaprazda topla buluştu ve pasını
altıpas sol çaprazına hareketlenen Yacine Bammou’ya gönderdi
ancak savunmamız son anda
araya girerek tehlikeyi önledi.
35. dakikada hılzı gelişen
Alanyaspor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve
Karius ile karşı karşıya kalan
Cisse’nin şutu yandan auta çıktı.
36. dakikada sağ kanattan
kullanılan köşe vuruşunda Adem
Ljajic ortasını ön direğe doğru
gönderdi. Gelen topa yükselen
Atiba Hutchinson kafa vuruşunu
yaptı ancak meşin yuvarlak kale-
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nin sağ tarafından dışarı gitti.
38. dakikada gole çok yaklaştık. Topa birlikte sol çaprazdan
ceza sahasına sokulan Georges-Kevin N’Koudou ara pasını
ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlenen Atiba Hutchinson’a gönderdi. Tecrübeli oyuncu
altıpas sol çaprazında kaleciden
önce topa vurmayı başardı ancak
meşin yuvarlak kalenin sol tarafından yerden dışarı gitti.
49.dakikada N’Koudou’nun
yerde kalmasıyla penaltı kazandık. Topun başına geçen Burak
Yılmaz, penaltıyı gole çevirdi. 1-0
58. dakikada sağ kanattan
kullanılan köşe vuruşunda Efecan Karaca ortasını ceza sahası
içi sol tarafına doğru gönderdi.
Bu noktada bulunan Welinton
Silva kafa ile meşin yuvarlağı
penaltı noktasının sağ tarafına
doğru indirdi. Topu kontrol eden
Junior Fernandes bekletmeden
yerden vuruşunu yaptı ancak
savunmada Vida son anda çizgi
üzerinden meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
69.dakikada gelişen atağımızda sağ kanatta topla buluşan
Burak Yılmaz çizgiye indi ve topu
ceza sahasına yerden ortaladı.

HAFTANIN MAÇLARI
Y. Malatyaspor 5-1 Y. Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-4 İ.H. Konyaspor
Göztepe 4-0 İ.M. Kayserispor
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
D.G. Sivasspor 3-1 MKE Ankaragücü
Gaziantep 1-2 M. Başakşehir
Ç. Rizespor 1-2 Trabzonspor

İkinci yarıda oyuna giren Diaby
meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
78. dakikada kaleci Marafona
ceza sahası dışı sol çaprazında
ağır hareket edince Abdoulay Diaby topu Georges-Kevin
N’Koudou’ya kazandırdı. Georges-Kevin N’Koudou’nun kaleye gönderdiği top kalenin sağ
tarafından dışarı gitti.
79. dakikada topla birlikte

ceza sahası sol çaprazına sokulan Papiss Cisse ceza sahasına
girer girmez çok sert vurdu
ancak kalecimiz Loris Karius
topu yumrukları ile çıkartmayı
başardı.
86. dakikada orta alanın sol
bölümünde Atiba Hutchinson’ın
ara pası ile topla buluşan Georges-Kevin N’Koudou uzun bir depar yaparak sol çaprazdan ceza
sahasına girdi ve vuruşunu yaptı
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ancak kaleci Marafona ayakları
ile müdahale ederek gole izin
vermedi.
90. dakikada sağ çaprazda
topla buluşan Djalma Campos havadan pasını penaltı
noktasına doğru gönderdi. Bu
noktada bulunan Papiss Cisse
topu kontrol etmek istedi ancak
savunmamız son anda araya
girerek meşin yuvarlağı Karius’a
kazandırdı.

MKE Ankaragücü
BEŞiKTAŞ

0-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 8. HAFTA / 19.10.2019
Hakemler: Ali Şanaslan
Kemal Yılmaz, İsmail Şencan
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Pinto (Dk.23), Caner (Dk.28), Güven (Dk.57)
Sedat (Dk.74), Orkan (Dk.83), Atiba (Dk.87)
Kırmızı Kart: Sedat (Dk.74)
MKE ANKARAGÜCÜ:
KORCAN, KITSIOU, PINTO, KULUSIC, PAZDAN, ABRO, SEDAT
HASAN (Dk.86 SADAEV), İLHAN (Dk.78 MEHMET), FATY
ORGILL (Dk.90 AYDIN)
Yedekler: Furkan, Alihan, Yalçın, Mehmet, Ahmet, Alper,
Aydın, Sadaev, Mahmut Akan, Mahmut Altınkaya
Teknik Direktör: Metin Diyadin
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DOUGLAS, VIDA, NECİP, CANER
ELNENY (Dk.82 ORKAN), ATIBA, LENS (Dk.58 LJAJIC)
DIABY, GÜVEN, BURAK (Dk.67 UMUT)
Yedekler: Utku, Roco, Umut, Boyd, Erdoğan, Orkan
Muhayer, Ljajic, Rebocho, Kartal
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
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B

eşiktaşımız,
Süper Lig’in
8.hafta karşılaştığı Ankaragücü ile 0-0
berabere kaldı.
11. dakikada
sol kanattan
Pinto’nun açtığı orta sonucu Orgill pozisyona girdi. Kaleye teyit
geçen ortada Orgill’in dokanamadığı top auta gitti.
15. dakikada omuz omuza bir
pozisyonda ceza sahasına giren
Lens’in yerden verdiği pasa MKE
Ankaragücü kalecisi Korcan
ayağıyla uzanarak topu kornere
attı.
18. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında kazandığımız
serbest vuruşu Caner Erkin
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paslaşarak kullandı. Atiba’yla verkaç yapan Caner’in ceza
sahasına yaptığı ortayı Burak
Yılmaz göğsüyle kontrol ederek
gol pozisyonuna girdi. Burak’ın
etkisiz şutu sonucu, kaleci Korcan, topu bloke etti.
24. dakikada Ankaragücü yarı
sahasının sağ kanadında yaşanan ikili mücadele sırasında Tiago Pinto, Douglas’a kontrolsüz
bir müdahalede bulundu. Kazanılan serbest vuruşu kullanan
Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte
topla buluşan Güven Yalçın’ın
şutu kaleci Korcan’da kaldı.
28. dakikada orta alandan
topu seri bir şekilde süren Diaby,
kendi çabasıyla ceza sahasına
girerek şutunu çekti. Kaleci Kor-

can, şutu bloke etti.
32. dakikada Vida’yla başlayan pas trafiğinde organize bir
pozisyon geliştirdik. Ceza sahası
içine gelen pasta iyi bir şekilde
hareketlenen Elneny, topa hamle yaptığı sırada kaleci Korcan’la
çarpıştı.
54. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Hasan Kaya hızla
ceza sahamıza girdi. Rakibini
karşısına alan Hasan Kaya’nın
yaptığı vuruş uzak direğin yakınından auta çıktı.
62. dakikada topla buluşan
Güven Yalçın, rakip kaleyi cepheden gören bir yerden plase
şutunu çekti, ancak top uzak
direğin yakınından auta çıktı.
70. dakikada Elneny penaltı
noktası üzerinde kontrol ettiği
topu Ljajic’e geri verdi. Ceza
sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çeken Ljajic’in şutu savunmadan geri döndü.
87. dakikada hızlı gelişen
atakta Güven Yalçın’ın sol
kanattan içeri gönderdiği topu
Korcan Çelikay zorlukla çeldi. Topun kısa düşmesi sonucu pozisyona giren Abdoulay Diaby’nin
vuruşunda Ante Kulusic kaleye
yönelen topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

HAFTANIN MAÇLARI
Galatasaray 3-2 D.G. Sivasspor
Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği
Trabzonspor 4-1 G. Gaziantep
M. Başakşehir 2-1 Göztepe
İ.M. Kayserispor

1-1

Kasımpaşa

A. Alanyaspor 5-2 Ç. Rizespor
Y. Denizlispor 1-2 Fenerbahçe
İ.H. Konyaspor 0-2 Y. Malatyaspor
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U

BEŞiKTAŞ
SC Braga

1-2

UEFA AVRUPA LİGİ / 3. MAÇ / 24.10.2019
Hakemler: Alejandro Hernandez
Teodoro Sobrino, Raul Cabanero
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Sequeira (Dk.19), Roco (Dk.30), Andre (Dk.56)
Palhinha (Dk.73), Esgaio (Dk.78), Boyd (Dk.83)
Uche (Dk.88), Lima (Dk.88)

EFA Avrupa
Ligi K Grubu
üçüncü maçında Beşiktaşımız, Vodafone
Park’ta Braga’yı konuk
etti. Penaltı
vuruşundan yararlanamayan Siyah Beyazlılarımız, karşılaşmayı
1-2 kaybetti.
5. dakikada sol kanattan
Caner’in ortasında ceza sahası
içinde Güven’in kafa vuruşunda top savunmadan Boyd’un
önüne sekti. Boyd’un aşırtma
vuruşu direkten oyun alanı içine

Gol: Horta (Dk.38), Umut (Dk.71), Eduardo (Dk.80)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, NECİP (Dk.67 UMUT), VIDA, ROCO, REBOCHO
OĞUZHAN (Dk.61 KARTAL), ELNENY, LJAJIC
BOYD (Dk.84 ERDEM), CANER, GÜVEN
Yedekler: Utku, Erdoğan, Erdem, Kartal, Atiba, Lens, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
SC BRAGA:
LIMA, SEQUEIRA, SANTOS, VIANA, ESGAIO
ANDRE HORTA (Dk.75 EDUARDO), NOVAIS (Dk.75 UCHE)
PALHINHA, GALENO, PAULINHO (Dk.83 FONTE), HORTA
Yedekler: Eduardo, Wallace, Uche, Eduardo, Diogo, Fonte, Trincao
Teknik Direktör: Nuno Espirito Santo
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döndü.
9. dakikada Güven’in ceza
sahası içine girip çevirdiği topla
buluşan Rebocho’nun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Galeno’nun
yerden ortasında ceza sahası
içinde Ricardo Horta’nın gelişine
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak
direğin yanından auta gitti.
38. dakikada Paulinho’nun
ceza sahası içine bıraktığı topla
buluşan Galeno’nun şutunu
Karius kurtardı. Kalecimizden
dönen topu Horta maalesef
ağlarımıza gönderdi. 0-1

44. dakikada Ljajic’in sol
çaprazdan kullandığı serbest
vuruşta doğrudan kaleye giden
top direğe çarpıp auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasına
atılan uzun topta buluşan Galeno’nun şutu direkten oyun alanı
içine döndü.
53. dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Novais’in
şutunu Karius kornere çeldi.
70. dakikada Caner’in sol taraftan ortasında ceza sahasında
Umut’un kafa vuruşunda ağlarla
buluştu. 1-1
72. dakikada Caner’in pasında
ceza sahası içinde topla buluşan
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Ljajic, Palhinha’nın müdahalesi
sonucu yerde kalınca hakem Jose
Hernandez penaltı noktasını
gösterdi.
74. dakikada beyaz noktanın
başına Ljajic’in şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada Paulinho’nun pasında kalecimiz ile karşı karşıya
kalan Wilson Eduardo’nun şutunu Karius oyun alanı içine çeldi.
80. dakikada sağ kanatta hızlı
atağa çıkan Galeno’nun ceza
sahası içine yerden verdiği pasta
topla buluşan Wilson Eduardo’nun şutunda meşin yuvarlak
ağlarımıza gitti. 1-2

BEŞiKTAŞ
Galatasaray

1-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 9. HAFTA / 27.10.2019
Hakemler:
Mete Kalkavan
Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Babel (Dk.54), Marcao (Dk.59), Mariano (Dk.62)
Caner (Dk.77), Necip (Dk.89)
Gol: Umut (Dk.69)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN (Dk.87 NECİP), VIDA, ROCO, REBOCHO
ATIBA, ELNENY, LENS (Dk.64 LJAJIC), DIABY, CANER
UMUT (Dk.82 GÜVEN)
Yedekler: Utku, Erdoğan, Necip, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic
Kartal, Erdem, Boyd, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
GALATASARAY:
MUSLERA, BELHANDA (Dk.68 EMRE), BABEL
MARIANO (Dk.78 ADEM), ANDONE, LUYINDAMA, TEIXEIRA
NAGATOMO, FİGHOULI, NZONZI, LEMINA (Dk.78 SERI)
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem,
Selçuk, Jakup, Taylan, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
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üper Lig’in 9.
hafta karşılaşmasında
Beşiktaşımız,
Galatasaray
ile karşılaştı.
Büyük taraftar desteğiyle
sahaya çıkan Siyah Beyazlılarımız, bu sezon Süper Lig’de ilk
kez bir mücadeleye ilk on birde
başlayan Umut’un golüyle 1-0
galip geldi ve derbide gülen taraf
oldu.
1. dakikada Diaby’nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazda
topla buluşan Umut’un şutunu
kaleci Muslera uzanarak kontrol
etti.
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26. dakikada ceza sahası sağ
tarafında topla buluşan Feghouli’nin içeri çevirdiği topa
kale önünde Andone’nin yaptığı
vuruşta meşin yuvarlak üstten
auta gitti.
31. dakikada Lemina’nın pasında Beşiktaşımız yarı sahasının ortalarında topla buluşan
Feghouli’nin ceza sahası önü
sağ çaprazdan yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak uzak direğin
dibinden auta gitti.
47. dakikada Caner’in pasında
ceza yayı üzerinde topla buluşan
Diaby’nin bekletmeden yaptığı
vuruşta meşin yuvarlağı kaleci
Muslera kornere çeldi.
57. dakikada sol taraftan Ca-

HAFTANIN MAÇLARI
Ç. Rizespor 2-0 MKE Ankaragücü
D.G. Sivasspor 2-1 Antalyaspor
G. Gaziantep

1-1

A. Alanyaspor

Fenerbahçe 5-1 İ.H. Konyaspor
Y. Malatyaspor 4-0 İ.M. Kayserispor
Gençlerbirliği 0-2 Y. Denizlispor
Göztepe 1-4 Kasımpaşa
M. Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Derbi galibiyetinin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giden
takımımızı burada taraftarlarımız karşıladı. Taraftarlarımız, meşaleler
yakıp sevgi tezahüratlarında bulunarak derbi galibiyetini kutladı.

ner’in kullandığı köşe vuruşunda
arka direkte Roco’nun yaptığı
kafa vuruşunda meşin yuvarlak
kaleci Muslera’da kaldı.
69. dakikada sol taraftan Caner’in yerden ortaladığı topla ön
direkte buluşan Umut’un yaptığı
kafa vuruşunda meşin yuvarlak
Galatasaray’ın ağlarına gitti. 1-0
81. dakikada sol taraftan
Babel’in içeri çevirdiği topa arka
direkte iki kişinin arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda
meşin yuvarlak kaleci Karius’ta

kaldı.
90+1. dakikada Nagatomo’nun
sol taraftan yaptığı ortada kale
önünde Adem’in kafa vuruşunda
kaleci Karius meşin yuvarlağı
kontrol etti.
2016 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar Galatasaray’ı dört kez konuk eden
futbol takımımız, bu maçların
ilkinden 2-2’lik beraberlikle
ayrılırken kalan üç maçta rakibini gol yemeden mağlup etmeyi
başardı.
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ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

SEN
NEREDE
PASSO
ORADA!
Passo’nun
kolaylıkları
statları aşıyor.

QR’la 7/24 ücretsiz
para transferi ve alışveriş
imkanı artık Passo’da!

Hemen
indir!
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Baba Hakkı’yı bir dostu Başkent Ankara’dan telefonla aramış ve
“İstediğin futbolcu burada, Ankaragücü’nde oynuyor. Hemen gerekeni yap ve onu
Beşiktaş’a kazandır” demişti... İşte Beşiktaş’ın tarihindeki ikinci “efsane kaptanı”
Recep Adanır’ın keşfedilmesi böyle olmuştu 1940’lı yılların sonuna doğru...

T

ürk futbolunda
1939 ile 1949
yılları arasında kırılmadık
rekor bırakmayan ve böylece
Kara Kartallar’a gönül verenlerin sayısını çığ gibi büyüten
Beşiktaş’ın; Hakkılı, Şerefli ve
Şükrülü fırtına kadrosu 1940’lı
yılların sonlarına doğru artık
yorgun düşmüştü. Kara Kartal’ın
yenilenmesi, gençleştirilmesi
gerekiyordu süratle...
Yıl 1947... İstanbul futbolu,
modern İnönü Stadı’nın hizmete girmesiyle birlikte toprak
sahalardan kurtulmak üzereydi... Bu münasebetle Beşiktaş
kazasının bir parçası olan Kara
Kartallar, açılış maçını oynama
emrini almışlardı Futbol Federasyonu’ndan... İnönü Stadı’nın

açılışı münasebetiyle yapılan
Beşiktaş-AIK (İsveç) maçında,
doksan dakika tamamlandığında skor Beşiktaş’ın aleyhine
bir tablo oluşturmuştu. Tüm
Siyah-Beyazlı taraftarlar, büyük
bir üzüntü içinde terk etmişlerdi bu futbol mabedini o gün...
Onları yıkan, teessüre sevk eden
hadise; Beşiktaş’ın 3-2 kaybetmesinden kaynaklanmıyordu.
Maç sonunda topluca stadı terk
ederlerken fısıltı gazetesinin
jet hızıyla yaydığı habere göre,
efsane kaptan, gelmiş geçmiş
en büyük Türk futbolcusu Hakkı
Yeten’in aniden futbolu bırakma
kararı aldığını öğrenmişlerdi.
Baba Hakkı, ilk yarı molasında
soyunma odasında takım elemanlarını etrafına toplamış ve
“Arkadaşlar, artık bana bacak
arası yapabiliyorlar. Anladım
ki, futbolu rezil olmadan bırak-

53

ma zamanı gelmiş. Bu maçtan
sonra kaptanınız olarak değil, bir
ağabeyiniz olarak sizlere her zaman destek olacağım. Şüpheniz
olmasın” demişti. Bomba haber,
ikinci yarıda tüm tribünlere yayılıvermiş ve Beşiktaş taraftarlarını bir hüzün kaplamıştı. Baba
Hakkı’yı bir daha izleyemeyeceklerdi çünkü...

Büyük Kaptan’ın
yeni kimliği
1948’den sonra Hakkı Yeten’i
Beşiktaş yönetimlerinde “yönetici” ya da “genel kaptan” olarak
görüyoruz. Harıl harıl Beşiktaş’ta
boş bıraktığı yerine, kendisi gibi
bir lider futbolcu arayışına girmişti ara vermeden. Çünkü 40’lı
yıllarda üst üste 8 yılda kazanılan 7 lig şampiyonluğundan sonra 1947 ve 48 lig şampiyonlukla-

rı, kendisi gibi takımını sevk ve
idare edecek bir “lider futbolcu”
yokluğundan olsa gerek, ezeli rakiplere kaptırılmıştı maalesef...
Nitekim, 8 yıla 7’si Lig olmak
üzere, 14 şampiyonluk sığdıran
“harika takım” ya da başka bir
deyimle “Hakkı Yeten ve mangası” Dr.Vedii, Eşref, Ali İhsan, Nusret, Fahrettin, Şevket, Bülent
ve Süleyman (Seba) ile kısmen
de olsa gençleştirilmişti ama
bu takımın her şeyi olan “kaptanlık” titrine apayrı bir kimlik
kazandıran Hakkı Yeten futbolu
bırakırsa, yerini kim dolduracaktı
geleceğin Beşiktaş’ında...
1950’li yılların başında yine
her biri, birer star olan Süleyman, Bülent, Şevket, Fahrettin
ve Şükrü’den kurulu Beşiktaş
hücum hattı, 8 yılda 144 lig
maçında rakip kalelere 599 gol
atan Sabri, Hakkı, Kemal, Şeref
ve Şükrü beşlisi kadar olmasa da
yine de rakip müdafaalarının tozunu atıyordu. Bu yeni kadronun
defansını Dr.Vedii Tosuncuk, orta
sahasını Çengel Hüseyin, hücum
hattını da Şükrü Gülesin derleyip
toparlıyorlardı ama Baba Hakkı’nın yokluğu her kritik maçta
fazlasıyla hissediliyordu. Büyük
Kaptan, bu duruma çok üzülüyordu. Bu yüzden arayışlarını

daha da yoğunlaştırmıştı.
Ankara, İzmir, Anadolu illeri derken bir dostu, Başkent
Ankara’dan telefonla aramış ve
“İstediğin futbolcu burada, Ankaragücü’nde oynuyor. Hemen
gerekeni yap ve onu Beşiktaş’a
kazandır” demişti Baba Hakkı’ya...
İşte Beşiktaş’ın tarihindeki
ikinci “efsane kaptanı” Recep
Adanır’ın keşfedilmesi böyle
olmuştu 1940’lı yılların sonuna
doğru...

En büyük
futbol teknisyeni
17 Haziran 1951 günü, Berlin
Olimpiyat Stadı’nı tıklım tıklım doldurmuş 100 bin kişinin
korkunç tezahüratla desteklediği geleceğin “Dünya Kupası
Şampiyonu” Batı Alman takımı,
Fritz Walter, Rahn gibi aslarına
rağmen Türkiye Milli Takımı’na
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2-1 yenilmekten kurtulamamıştı.
Ertesi günün Alman gazeteleri
galibiyet golünü atan Beşiktaşlı
Recep için; “Tabanca mermisi
gibi şut atan oyuncu” tabirini
kullanmışlardı manşetlerinde.
Her iki ayağından füze çabukluğu ile çıkan çok sert şutları, top
hakimiyetini süsleyen driplingleri
ve meşin topu ayakları arasında
saklayarak rakip sahada yaptığı
kısa deparlarla Recep Adanır,
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en
büyük futbol teknisyenlerinden
biridir... Bir zamanlar taraflı-tarafsız tüm sporseverlere; “Attığı
her iki frikikten biri goldür” dedirtecek kadar netice futbolcusu
olmuştur o!..

Rakibin hain tuzağı
1950’li yıllarda Siyah-Beyazlı
takımın hücum hattı, Recep’in
gelişi ile birlikte artık “Süleyman, Recep, Şevket, Fahrettin,
Bülent” beşlisi ile çıkıyordu tüm
maçlarına... Kısa bir zaman sonra Şükrü Gülesin ile Bülent Esel,
İtalya’ya gittikleri için sol kanadı
kaleci hariç her mevkide

oynayabilen joker kimlikli Faruk
Sağnak doldurmaya başlamıştı
mecburen.
Böylece 1949-50, 1950-51
ve 1951-52 lig şampiyonlukları
(üç yıl üst üste, sonuncusu ilk
Profesyonel İstanbul Ligi) yeni
bir zafer serisi olarak yeniden
Kara Kartal’ın olmuştu futbol
tarihimizde. Recep’i normal
yollarla durdurmak olası değildi.
Bu yüzden olsa gerek, ezeli rakip
yöneticilerinden biri, çok fena bir
tuzak kurmuştu ona. Önemli bir
derbi maçında rakip santrhaf vasıtasıyla eşine küfür ettirildi ve
doğal olarak tepkisi sert olunca
da sahadan attırılması sağlandı
illegal bir yolla. Aldığı ceza, beş
artı iki olmak üzere yedi aydı.
Büyük bir yıldız uzunca bir dönem çirkin bir taktikle futboldan
men edilmişti, ne yazık ki...

“Baba” Recep devri
Recep Adanır, 1929 yılında
Ankara’da doğdu. Çok küçük
yaşta Başkent arsalarında bez
top arkasından koşarken büyük
kabiliyeti sayesinde Ankaragücü Takımı’na transfer olmakta
gecikmedi. Kısa zamanda (A)
kadroya yerleşerek yeteneklerini
ortaya koydu ve attığı birbirinden güzel gollerle Ankaragücü’nü Türkiye şampiyonluğuna
kadar yükseltti. Bir yıl içinde
şöhreti Ankara sahalarını aşmış
ve yurdun futbol merkezlerine
kadar yayılıvermişti. Nihayet
1950 yılı transfer ayında, çocukluğundan beri düşlerinde
yer alan Siyah-Beyaz renklere
intisap etti ve böylece Türk futbolunda bir “Baba Recep” devri
başlamış oldu.
Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, iyi bir kaptan
da olduğu için Türk futbolunda
“Baba” lakabı ile anılan birkaç
sporcudan biridir o!.. On yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında,

resmi 6 şampiyonluğa imzasını
atan, kadrolara kaptanlık yapan
ve bu arada 15 defa da milli formayı giyen Baba Recep’i büyük
futbol otoritesi Gündüz Kılıç
şöyle tarif eder:
“...Frkikleriyle maç neticelerini
değiştiren bir oyuncudur. Dripling esnasında vücudu ile topu
en iyi saklayan adamdır. Ağırlığı
rakiplerini her zaman aldatmıştır. Eşapelerde ve kısa mesafeler
içinde korkunç bir sürati vardır.
İki ayağı ile topa çok iyi vurur.
Yaratıcı tarafları fazladır. Bir
futbol takımının aradığı, muhtaç
olduğu oyun şeklini rahatlıkla
kurar. Büyük profesyoneldir. En
önemli yanı ise futbolda bir muvazene ve kontrol ustasıdır o!..”
Bu çapta büyük bir yıldız olduğu halde, millilik sayısı neden mi
az?.. Çünkü Beşiktaşlı’dır kendisi... Tüm Beşiktaşlı süper futbolcular gibi milli takım seçicilerince
hep istismar edilmiştir. Ama
futbolcu kimliğinin yanı sıra
efendi kişiliğiyle de, her zaman
genç futbolcuların önünde en iyi
örnektir Recep Adanır... Beşiktaş
futbol takımının asırlık tarihinde, 26 defa Centilmenlik Kupası
kazanması Recep Adanır karakterindeki oyuncular sayesinde
gerçekleşmiştir...
Türk futbol tarihinin “Baba”
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lakaplı yaşayan son futbolcusu
Recep Adanır, 20 Mayıs 2017
tarihinde aramızdan ayrıldı. Beşiktaşımız’a önemli hizmetlerde
bulunan ve “Baba” lakabı ile anılan üç efsanemizden birisi olma
onuruna sahip Recep Adanır’ı
hiçbir zaman unutmayacağız...

röportaj: andrew sımes

TOMAS JUN:
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Çek Cumhuriyeti’nin gol kralı olarak Türkiye’ye geldiğinde bütün gözler ona çevrilmişti.
Ancak Trabzonspor’da bekleneni veremeyen Tomas Jun, 2005-06 sezonunun devre
arasında Beşiktaşımız tarafından kiralandı. Bordo mavili forma giydiği süreçte
formunun düştüğünü ve çabuk toparlanamadığını söyleyen eski futbolcumuzun
taraftarlara bir mesajı var: “Türkiye’de milyonlarca Beşiktaşlı’ya borcum var ve bunu
ödeyemedim, gençtim. Beni affetsinler!”

B

eşiktaş’ta çok
kısa bir süre
oynadınız,
sizinle röportaj yapmak
isteğimize
şaşırdınız mı?
İlk başta
bunu bir şaka sanmıştım ama
sonra Beşiktaş’taki günlerimi
hatırladım. Bir tek Beşiktaş’ta
bir armaya bu kadar önem verildiğini gördüm, sanki bir bayrakmış gibi. Sanki değil hatta,
bayrağın ta kendisi. Olur da yeni
bir futbolcu formasını yerde bıraksa, malzemeci Süreyya yerde
kalmasına izin vermezdi.
Futbola nasıl başladığınızdan
bahseder misiniz?
Dokuz yaşında çocukluk takımım Sparta Prag’da oynamaya
başladım. Beş sene boyunca
tüm yaş gruplarında gol kralı ol-

“Bir tek Beşiktaş’ta
bir armaya bu kadar
önem verildiğini
gördüm, sanki bir
bayrakmış gibi.
Sanki değil hatta,
bayrağın ta kendisi. Olur da yeni bir
futbolcu formasını
yerde bıraksa, malzemeci Süreyya
yerde kalmasına
izin vermezdi.”

dum. On beş yaşımdan beri milli
takımda oynuyorum ve U-21
Avrupa Şampiyonası’nı kazandığımızda yine turnuvanın gol kralı
olmuştum. Çocukluğumun idolü
Alan Shearer’in gollerini televizyonda izler, sonra bunların
taktik çalışmasını deftere yazar,
antrenmanda denerdim.
Türkiye’ye ve Beşiktaş’a geliş
sürecinizi anlatır mısınız?
Çok genç bir yaşta önemli
bir karar vermem gerekiyordu.
Avrupa liglerine gidip kendimi
geliştirebilirdim ya da gelen en
iyi teklifi değerlendirebilirdim.
Ben ikincisini seçtim ve dört milyon avro bonservis karşılığında
Trabzonspor’un yolunu tuttum.
Orada çok genç yaşta yapayalnız
kaldım. Açıkçası duygusal olarak
buna hazır değildim ve bu sebeple formum düştü. İstanbul gibi büyük bir şehirde
daha mutlu olabileceğimi düşünerek Beşiktaş’a transfer olmak
istedim. Beşiktaş da
daha önceki istastiklerimi biliyordu
ve bende bir risk
aldılar. İstanbul,
Beşiktaş ve insanları gerçekten
mükemmeller ama
maalesef olan olmuştu ve toparlanmam
için süre gerekiyordu.
Jean Tigana nasıl
biriydi? Onunla çalışmak
nasıldı?
Çok iyi bir insandı.
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Ondan öğrendiklerim de oldu
ama sanırım futbolculuğu ile
daha çok hatırlanacak biri olacak
kendisi.
İnönü Stadı’nı nasıl hatırlıyorsunuz?
Hiç unutmam, ilk maçımda
Tigana bize oyunu kanatlara
yaymamızı söylüyordu ama
taraftarlar üçlü çekerken ben
kanatlara ve dolayısıyla onların
yanına yaklaşmaktan

Türkiye’yi gezdim, tarihi yerleri
bir harikaydı. Türkiye’ye bir daha
dönmek kısmet olmadı henüz.
Unutamadığınız maç ve gol
hangisi?
Şampiyonlar Ligi maçlarını
unutamam çünkü havası çok
ayrı. Sparta Prag’dayken San
Siro’da oynadığımız maçta 70.
dakikada attığım gol ile durumu
1-1 yapmıştık. Sonra ne olduğunu söylemek istemiyorum ama!
Şimdilerde neler yapar Tomas Jun?
Evliyim, bir kızım var. Son
senelerimi Avusturya liginde
geçirdim. Bu sene jübilemi yaptım. Futbol okulu ve restoran
açtım. Okulumuz bu kadar kısa
zamanda büyük adımlar attı.
Değiş-tokuş programlarımız var
başka takımlarla, kamplara gidiyoruz ve turnuvalara katılıyoruz.
Hatta geçen sene Beşiktaş’ın
altyapı takımlarından biri ile
aynı turnuvadaydık. CEE kupasında finale yükselmişlerdi ama
Brezilya’nın Palmeiras takımına
yenildiler.

“Hiç unutmam, ilk maçımda Tigana bize oyunu
kanatlara yaymamızı söylüyordu ama taraftarlar
üçlü çekerken ben kanatlara ve dolayısıyla onların
yanına yaklaşmaktan korkmuştum. Olsun arada
bir dikene de oynamak lazım!”
korkmuştum. Olsun arada bir
dikine de oynamak lazım!
Türkiye’den en çok özlediğiniz nedir?
Gerçekten bir takım havası vardı Beşiktaş’ta, o yüzden
arkadaşlarımı özledim. Bilinenin
aksine futbolcular, çoğunlukla

eski takım arkadaşlarıyla temasta kalmaz ama arada bir konuşurum eski oyunclar ile. Hatta
hiç ev tahsisi istemedim, direkt
tesislerde kaldım bazı takım arkadaşlarımla. Oscar Cordoba ile
görüştüm, Almanya’da Ali Güneş
ile denk getirip yemek yedik.
Ayrıca Kapadokya’ya kadar tüm
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Beşiktaşımız’ı takip ediyor
musunuz?
Derbileri izlerim mutlaka ama
her türlü skorlara bir göz atarım.
Arkadaşım Filip Novak halen
Türkiye’de oynuyor, o yüzden
onu da takip ediyorum.
Beşiktaş formamızı saklıyor
musunuz?
Bir değil, o sezon çıkan üç formamı saklıyorum; beyaz, siyah
ve siyah-beyaz çubuklu. Üçünü
de giymek kısmet oldu.
Taraftarlara bir mesajınız var
mı?
Türkiye’de milyonlarca Beşiktaşlı’ya borcum var ve bunu
ödeyemedim, gençtim. Beni
affetsinler!

yazı: betül alakır • ısar cap, danışman astrolog • www.betulalakir.com

RTRE:

PO
ASTROLOJiK

D
E
M
M
MOHA

Y
N
E
N
EL
ohamed
Mohammed Elneny’nin doğElneny, 11
duğu gün gökyüzünde Güneş
Temmuz 1992
ve Venüs gezegenleri Yengeç
Cumartesi
burcunda yanyana ilerlemekteygünü Mısır’da,
miş. Astrolojik haritalarda Güneş
El Mahalla
kişiliği, genel karakteri, yaşam
El Kubra’da
enerjisini sembolize ederken;
hayata gözleri- Venüs keyifleri, zevkleri, sevgi
ni açmış. 1997 yılında henüz beş
ve bağ kurma şeklini temsil etyaşında iken Mısır’da Al Ahly’de
mektedir. Bir doğum haritasında
futbol öğrenmeye başlamış ve
Venüs hangi gezegen ile birleşim
2008’e kadar futbol altyapısı
içine girerse, onu daha sevgi
almış. Elneny 2008’de Mısır’ın
dolu, mutlu olmaya yönelik hale
Al Mokawloon takımına geçmiş;
getirir. Yengeç burcu da genel
2010-2013 yılları arasında proolarak duygusal, hassas, sezgisel
fesyonel lisanslı oyuncu olarak
ve koruma duygusu yüksek bir
A takımda yer almış. 2013’te
burçtur. Ay tarafından yönetildiİsviçre’nin Basel kulübüne önce
ği için aileye, sevdiklerine,
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ülkesine, yaşam yerine ve geleneklerine bağlılık yönü güçlüdür.
Venüs etkisiyle de kişi ailesine,
topraklarına, dostlarına ve değerlerine öncelik verme ihtiyacı
içinde olur.
Elneny verdiği röportajlarda
sık sık ailesi ve yakın arkadaşları
ile bağlarına vurgu yapıyor. Mohamed Salah’la futbol kariyerlerinin tüm aşamalarında beraber
olduklarını söyleyen Elneny,
“Salah için arkadaşım demeyi
sevmiyorum. Çünkü o benim arkadaşım değil, kardeşim” diyor.
Elneny, yakından tanıdığı eski
Beşiktaşlı Ahmed Hassan’ın Beşiktaş’a transferinde pay sahibi
olduğunu söylüyor. Hassan’ın,
Mısır’da çok büyük bir efsane
olduğunu ve Beşiktaş taraftarının onu ne kadar sevdiğini
çok iyi bildiğini vurgulayan
oyuncu, Beşiktaş’ta
sevgi anlamında onun
seviyesine gelebilmenin kendisini çok
mutlu edeceğiniz de
ifade ediyor.
Mohamed Elneny’nin haritasında
zekayı, iletişim kurma ve kendini ifade
etme şeklini gösteren
Merkür gezegeni; öz-

güvenli ve yaratıcı düşünmesini
sağlayan Aslan burcunda yer alıyor. Ateş elementinden olan Aslan’daki Merkür, Elneny’nin karar
verme tarzının güçlü, iyimser,
kararlı ve aşırı özgüvenli olduğunu gösteriyor. Bu Merkür etkisiyle, kendini canlı ve etkileyici bir
şekilde ifade edebilme yönlerinin
de güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii buradaki en önemli astrolojik ayrıntı, kişinin duygusal
Yengeç tarafıyla motive edilme
ihtiyacının beslenmesidir. Böylece kendini güvende hissederse,
güçlü aslan etkisiyle de takım
oyununa daha yaratıcı bir şekilde kendini verebilecektir. Yine
Elneny’nin kendi sözleri bize bu
karakteristik özellikleri hakkında
çok fikir veriyor: “Burada gerçekten ailede gibi hissediyorum
kendimi. İzlediğim ilk maçta
atmosfer harikaydı. Stat muazzam. Taraftarımız muhteşem.
Maçın başından sonuna kadar
hiç susmadılar. Mesela Premier
Lig’de Arsenal taraftarı da çok
iyidir ama genelde maçı oturarak
izlerler, tempo yükselince, hızlı
oyunda ayağa kalkarlar. Ancak
Türkiye, Mısır gibi ülkelerde,
taraftarlar ısınmada tezahürat
yaparlar. Oyuncuları desteklerler, takıma destekleri maç boyu
devam eder. Bende hedeflerime
ulaşarak hem kendi adıma, hem
takım adına iz bırakacak bir iş
yapmak istiyordum. Taraftarlar
önemli bir faktör bu konuda.”
Son olarak sporcu haritalarında önemli olan mücadele ve
güç gezegeni Mars’ın konumuna
bakalım. Mohamed Elneny’nin
doğum haritasında Mars kararlı,
sakin, temkinli özellikleriyle tanınan Boğa burcunda bulunuyor.
Toprak elementinden yer alan bir
gezegen olduğu için haritanın su
elementinden Yengeç’te olan gezegenlerle olumlu bir etkileşime
sahip. Elneny’nin mücadele şeklini savunmacı ama sert, kararlı

ve inatçı olarak tanımlayabiliriz.
Garantici bir burç olan Boğa çok
riske girmeyi sevmez, savunmaya daha fazla önem verir.
Hareketlerinin bir amaca yönelik
olması ona kendini güvende hissettirecektir. Ancak haritanın
içinde duyguları temsil
eden Ay’ın ateş elementinden Yay burcunda bulunduğunu
unutmamak lazım.
İletişim gezegeni
Merkür’de yine
ateş elementinden
Aslanda bulunuyordu. İşte genelde
sakin ve pozitif görünen bir oyuncu
olan Elneny, anlık
olaylarda güdüsel
davranışlarını ve
tepkisel ifadelerini
kontrol etmekte
zorlanabilir. Bu da
ateş enerjisinin
kontrol edilmesi
pek kolay olmayan
tarafını gösterir.
Mohamed Elneny,
duygusal yengeç özelliklerini ve futbola olan
tutkusunu şu sözleriyle
yine ön plana çıkarıyor:
“Kendime ‘Futbolcu
olmasaydım ne olurdum’
diye hiç sormadım. Çünkü
futbolun içinde olan bir
aileden geliyorum. Babam
futbolcuydu. Onun babası da
futbolcuydu. Ailem futbola
çok önem veriyor. Hatta kız
kardeşim bile futbol oynuyor. O
yüzden aklıma futbol harici bir
meslek gelmedi.”
Beşiktaşımız’a yeni gelen
futbolcularımız arasında kaliteli
bir futbol kariyeri olan futbolcumuz Mohamed Elneny’e seyirci
desteğini arkasına alarak kendi
yeteneklerini sahaya rahatça
aktarabileceği güzel bir sezon
diliyoruz.
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röportaj: barış uzel
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Tekerlekli sandalye basketboluna on yedi yıl önce başlayan ve o günden beri Siyah Beyazlı
formayı giyen Yasemin Güler, takımımızın şampiyonluklarında önemli katkı sağladı. Hem
Beşiktaş’ta hem de milli takımda kısa forvet pozisyonunda oynayan Yasemin, sorularımız
içtenlikle yanıtladı.

T

ekerlekli sandalye basketboluna nasıl
başladın?
2002 senesinde kuzenlerimle gittiğim
Beşiktaş’ın
futbol maçına girişte sordukları
kart sayesinde tekerlekli sandalye basketboluha başladım.
O gün maça girdim ama sonraki
maçlara girebilmek için karta
ihtiyacım vardı. Kuzenim, menajerimiz Erdem Göksel’i tanıyordu
ve kart konusunu görüşmek için
onun yanına gittik. Erdem abi
beni görünce spora başlamam
konusunda beni ve ailemi ikna
edince sporculuk hayatım başladı. Çok erken yaşta bu spora
başladım, hayatımın bu kadar
değişeceğini tahmin edemezdim.

“Beşiktaş Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı” senin için ne
ifade ediyor?
Tekerlekli sandalye basketbol
takımını ilk olarak bünyesine
alan büyük takımların başında Beşiktaş gelmekte. Burada
olmak benim için gurur verici.
Beşiktaş benim için ikinci ailedir.
Kadınların ve erkeklerin
beraber mücadele ettiği ender
spor branşlarından birindesin,
bu onu hakkında ne söylemek
istersin?
Dünyada kadın ve erkeklerin bir arada oynadığı tek spor
branşı... Erkeklerin çoğunlukta
olduğu, maalesef ülkemizde
kadınların destek bulamadığı, bu
yüzden sayımızın az olduğu bir
spor dalı... Umarım ileride daha
çok kadın bu branşla tanışır ve
biz de öncülük etmiş oluruz.
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12 numaralı formayı giyiyorsun, bunun senin için bir anlamı
ya da önemi var mı?
Başladığımdan beri 12 numaralı formayı giymekteyim. Artık
benim vazgeçilmez bir parçam
oldu.

“Tekerlekli sandalye
basketbol takımını
ilk olarak bünyesine
alan büyük takımların başında Beşiktaş
gelmekte. Burada
olmak benim için
gurur verici. Beşiktaş benim için ikinci
ailedir.”

Maça çıkmadan önce yaptığın
uğurun ya da ritüelin var mı?
Dua ederim.
Bunca yıldır yaptığın maçlar
içinde unutamadığın hangisi?
İzmir’de oynadığınız maçlar,
taraftarlar sayesinde başkadır.
Son saniye üçlüğü ile kazandığımız maç ve şampiyonluk, benim
için unutulmazdır ve yeri ayrıdır.
Birçok kez deplasman gittin,
en unutamadığın deplasman
hangisidir?
Kızımla bebekken onu götürdüğün ilk deplasmanın yeri
benim için ayrıdır.
İçeride olsun deplasmanda
olsun Beşiktaş taraftarı hep yanınızda, Beşiktaş taraftarı için
ne söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Desteklerini her zaman hissettiriyorlar. Bütün spor branşlarında olduğu gibi bizim için de
taraftarımız çok önemli. Deplasmanlarda kendi evimizde gibiyiz.

Hatta dışarıdaki maçlarımızda
daha fazla taraftarımız oluyor.
Maçlarımıza geldikleri için çok
teşekkür ediyorum. Spor onlar
sayesinde güzel. Her zaman
maçlarımıza bekliyoruz.
Bu sezonki takım hakkında
ve takımın hedefleri hakkında
ne söylemek istersin?
Takımımız, senelerdir birlikte oynayan, herkesin birbirini
iyi tanıdığı kişilerden oluşuyor.
Antrenörümüz Kaan Dalay, on
sekiz senedir tanıdığım, beraber
oynadığım, içimizden bir arkadaşımız. Yolu açık olsun... Tabii
ki bu sezon da şampiyonluk en
büyük hedefimiz.
Ailen maçlarını takip eder
mi?
Eşim ve kızım hem deplasman
hem kendi evimizdeki maçlarımda hep yanımdalar. Zaten kızım
doğduğundan beri sahalarda
büyüdü, beni tanıyan herkes
bilir. Eşim ve kızım en büyük
destekçimdir.

BAŞARILARI
2003-2004 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2004-2005 Sezonu
Türkiye Şampiyonluğu
2005-2006 Sezonu
Türkiye Şampiyonluğu
2006-2007 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2008-2009 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2008-2009 Sezonu
Andre Vergauwen Kupası
Üçünlüğü (İspanya)
2009-2010 Sezonu
Andre Vergauwen Kupası
İkinciliği (İspanya)
2010-2011 Sezonu
Andre Vergauwen Kupası
Şampiyonluğu (İstanbul)
2010-2011 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2011-2012 Sezonu
Willi Brikmann Kupası
Şampiyonluğu (İtalya)
2011-2012 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2012-2013 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2013-2014 Sezonu
Andre Vergauwen Kupası
İkinciliği (İspanya)
2013-2014 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2014-2015 Sezonu
Türkiye İkinciliği
2015-2016 Sezonu
Türkiye Şampiyonluğu
2016-2017 Sezonu
Federasyon Kupası
Şampiyonluğu
2016-2017 Sezonu
Türkiye Şampiyonluğu
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hazırlayan: gökhan karakaş

Sanma ki kalbimizde
bu sevda biter

Y

üreklerine
Siyah Beyaz
sevdasını
kazıyarak
yollara düşen Kartal
yürekliler,
bavullarında
taşıdıkları
Beşiktaş atkılarının barındırdığı renk armonisiyle konuk
oluyor sayfalarımıza. Zorluklara katlanmak Beşiktaş
taraftarının kaderidir. İmkansızı mümkün kılmak, tuttuğu
takımın ruhundan yansımıştır
kendisine. İstanbul’un en
uzak yerlerindeki statları
doldururken sağanak yağmurun hatta kar fırtınasının
durduramadığı Beşiktaşlı’yı
önüne çıkartılan engeller de
durduramaz. Hayata Kartal
pençesi gibi sarılarak meydan
okuyan Beşiktaşlılar, bu ay
da sayfalarımızda sevdalarını
anlattı.

Eşsiz manzarada Beşiktaşlılık
Hocasının lakabının Kartal olduğunu öğrenince kendisini
Beşiktaşlı olarak tanıttığını söyleyen Bülent Akgül, doğum
gününde “Her zaman, her yerde Beşiktaş” diyerek eşsiz
manzara eşliğinde atkımızı açmış.
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Beyaz gelinliğe çok yakıştı
Düğün günü Beşiktaş’ın asalet yansıtan siyahını, gelinliğin beyazına yakıştıran Betül ve Ali Naim
Şener, Kütahya’dan selam veriyor bizlere. Yeni evli
çift, “En güzel Beşiktaş’ın çocukları sever. Altı yıldır
bekliyorduk birbirimizi ve asla vazgeçmedik. Hiç
yorulmadık. Aynı Beşiktaş sevdamızdan vazgeçmediğimiz gibi” dediler.

Sevdamız tüm
kulelerden yüksek
Çin’in en yüksek binalarından Şanghay’daki
televizyon kulesi önünden fotoğraf gönderen
Gökhan Özütürk, “Çin’in en büyük mega şehri
Şangay kulesi belki 632 metre ama içimizdeki
bu sevda binlerce kilometre. Kimse bizim aşkımızla boy ölçüşemez” diyor.

Gurbette
Beşiktaşlı olmak
Hollanda’da yaşayan Gözde Korkmaz, gurbette olmanın verdiği hüzünle Beşiktaş atkımızı
paylaşıyor. 2013 yılında okul gezisi için gittikleri
Paris’te aklına ilk gelenin Beşiktaş olduğunu
söyleyen Gözde’ye sesleniyoruz.
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Hangi şehir daha güzel
Beşiktaş’tan
Emre Adıgüzel, “Merhaba renkdaşlarım, Mısır-Hurgada, Dominikana-Punta Cana ve Almanya-Mannheim’dan selam olsun
sizlere. Beşiktaşıım olmadan hiçbir yerin tadı yok. Siyah Beyaz
kalın” sözleriyle sesleniyor bizlere.

BEŞİKTAŞ 116. YIL MARŞI
Adını dağlara yazdım
Gökyüzüne armanı çaktım
Gemilere bayrağını astım
Gündüz ve geceye mührünü bastım
Şampiyon Beşiktaş
Şanımızsın Beşiktaş
Şanlı bayrağımızın altında
Tüm takımları destekleriz
Milli takım ruhuyla
Şampiyon Beşiktaş
Gururumuzsun Beşiktaş
1903’te seninle doğduk
Siyah Beyaz renklerinle coştuk
Asaletimiz geçmişten gelir
Geleceğimiz zaferimizdir
Şampiyon Beşiktaş
Şanımızsın Beşiktaş
116 yillik şanli tarihinle
Süleyman Seba, Baba Hakkı,
Metin, Ali, Feyyaz, tüm oyuncularınla
Gönüllerimize çakılan madalyonsun

Balayı Siyah Beyaz’la güzel
Muammer Odabaşı eşi Berna Tirişoğlu Odabaşı ile balayında balayına gittikleri Paris’in çeşitli yerlerinde Beşiktaş
atkısını gururla açmışlar. Paris’teki Muse de Louvre bahçesinden seslenen iki Kartal yürekli, “Sevdamız, Beşiktaş
kadar yüce” diyor.

Şampiyon Beşiktaş
Gururumuzsun Beşiktaş
Sahalarda seninle bir olduk
Tirbünlerde birlikte coştuk
Beşiktaş ruhuyla çoğalıp
Bir iken milyon olduk
Milyon iken bir ses olduk
Şampiyon Beşiktaş
Şanımızsın Beşiktaş
Centilmenliğin, asilliğinle
Doğruluğun, alçakgönüllüğünle
Gönüllerimize taht kurdun
Gururumuz oldun
Şampiyon Beşiktaş
Gururumuzsun Beşiktaş
Jale Nur Ece
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yazı: handan kaloğulları

spor ve pazarlama yöneticısı

Araştırmaya göre, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten futbolcu
Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya
çıkardı. Listenin ikinci sırasını Tomas Abraham ile Sebastian Haller paylaşırken, Merih
Demiral, 19 milyon euroluk değeri artışıyla üçüncü sırada yer aldı. Milli oyuncunun
piyasa değeri 35 milyon euroya yükseldi.

F

utbolda yeni
sezon heyecanı tüm hızıyla
devam ederken, KPMG
Football Benchmark ekibi,
1 Temmuz-1
Eylül arasında piyasa değerini
en fazla yükselten on oyuncuyu
analiz etti. Piyasa değerini en
fazla yükselten on oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde
yeni bir takıma imza atmazken,
diğer futbolcular başka kulüple-

re transfer oldu. Piyasa değerini
en çok yükselten oyuncu ise
Lille'den Arsenal'e giden Nicolas
Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75
milyon euroya çıkardı.

Haller-Abraham’dan
20 milyonluk artış
Listenin ikinci sırasında ise
Chelsea’de harika bir sezon başlangıcı yapan Tammy Abraham
ve Franfurt’tan West Ham United’a imza atan Sebastian Haller
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Piyasa değerini en çok artıran on oyuncu
OYUNCU

TAKIM

DEĞER ARTIŞI (€)

PİYASA DEĞERİ (€)

Nicolas Pepe

Arsenal

24 milyon

75 milyon

Tomas Abraham

Chelsea

20 milyon

43 milyon

Sebastian Haller

West Ham
United

20 milyon

51 milyon

Merih Demiral

Juventus

19 milyon

35 milyon

David de Gea

M.United

19 milyon

70 milyon

Harry Maguire

M.United

19 milyon

69 milyon

Moise Kean

Everton

17 milyon

41 milyon

Antonio
Griezmann

Barcelona

17 milyon

131 milyon

Mario Hermoso

A.Madrid

16 milyon

37 milyon

Ismaila Sarr

Watford

16 milyon

45 milyon

yer aldı. İki oyuncu da değerine
20 milyon euro eklerken, Sebastian Haller’in değeri 50, Tammy
Abraham’ın ise 43 milyon euroya çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Sassuolo’dan Juventus’a
imza atan milli oyuncu Merih
Demiral yer aldı. Piyasa değerine 19 milyon euro daha
ekleyen Merih’in bonservisi
35 milyon euroya yükseldi.

Barcelona’ya transfer olan
Griezmann'ın bonservis değeri
17 milyon euroluk artışla

131 milyon euroya çıktı. Yaz
döneminde transfer yapmayıp
Manchester United’taki kariyeriye devam eden David de Gea
ise 19 milyonluk değer artışıyla
piyasa değerini 70 milyon euroya yükseltti.

Her sezon değerini
daha da artıracak
Sektörün araştırma şirketi
olan KPMG’in, Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, futbol
endüstrisinin artık çok büyük bir
ekonomi haline geldiğini, milyon
euroluk transferler olurken, kulüplerin genç oyunculara yatırım
yapmaya başladığına değindi.
İlk on oyuncu arasında otuz
yaş üstü oyuncu olmaması da
bunun en büyük göstergesi.
Üçüncü sırada yer alan milli
oyuncumuz Merih Demiral,
şüphesiz değerini her sezon
daha da çok artıracaktır.

Griezmann’ın
değeri
131 milyon euro
İlk on oyuncu
arasında bonservis en yüksek
isim ise Antonio Griezmann…
Atletico
Madrid’den
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam
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Maximum Mobil’den
Yemeksepeti
siparişine
%20 MaxiPuan!
Yemeksepeti siparişlerinizi Maximum Mobil’den verin,
sipariş tutarnzn %20’si kadar MaxiPuan kazann.

maximum.com.tr

HEMEN İNDİR

MAXIMUM
MOBiL
Türkiye İş Bankas hizmetidir.

Türkiye İş Bankas A.Ş. tarafndan yalnzca
75 ödeme işlemine araclk edilmektedir.

röportaj: fatma arsan

“Üç nesil kadınlar
aynı heyecanla Beşiktaşlıyız”
Mevsimler değişiyor, dönemler değişiyor, gündem değişiyor... Öncelikle Atamızı, hem
sonsuz yolculuğunun yıldönümünde hem de Öğretmenler Günü vesilesiyle başöğretmen
olarak minnetle anıyoruz. Sonbaharda dökülen yapraklardan yeniden yeşerecek güzel
umutlara doğru içimizi ısıtacak yeni bir hikayeyle, Serpil Dündar (36) ve kızı Defne Deniz
Dündar (6) ile birlikteyiz.
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S

izleri kısaca
tanıyalım mı?
12 Mart 1983
doğumluyum,
evliyim ve
doğduğum,
büyüdüğüm
şehir İstanbul’da yaşamaktayım. İki çocuk
annesiyim. Altı yaşında Defne
Deniz adında bir kızım ve iki
yaşında Mert Ediz adında bir
oğlum var. Vaktimin büyük bir
kısmı çocuklarımla ilgilenmekle
geçiyor. Kızım bu yıl birinci sınıfa
başladı. Onun okulu ve Mert’in
ihtiyaçları arasında yoğun bir
tempoda günlerimiz geçiyor.

Beşiktaşlı olmamak büyük kayıp
olurdu. Ya Beşiktaşlı olup mutlu
olacaktım ya da olmayıp mutsuz
olacaktım. Evde erkek çoğunluğu ve hepsinin Beşiktaş sevdalısı
olması sebebiyle maç günleri
evimizin salonu kapalı tribün
tadında olurdu; coşkulu ve heyecanlı... Bu atmosferde kayıtsız
kalamaz, annem ve ben de aynı
heyecanla maçları seyrederdik.
Özetle babamızdan bize, bizden
çocuklarımıza kalan bir mirastır
Beşiktaş, Beşiktaşlılık. Annem Hayriye Sarıtaş’tan bana,
benden kızım Defne Deniz’e...

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Ben Beşiktaşlı olmadım, yani
sonradan Beşiktaşlı olmadım.
Beşiktaşlı doğdum. Fanatik
Beşiktaşlı bir ailenin en küçük
ferdiyim. Babamın Beşiktaşlı
olmamdaki etkisi tartışılmaz.
Doğduğum 12 Mart 1983 cumartesi günü babam hastaneye
gelip bir kızı olduğunu öğrenmiş,
üç erkekten sonra gelen kızın
sevincini en sevdigiyle kutlamak
için beni görmeden doğruca Beşiktaş-Boluspor maçına gitmiş.
Böyle başlayan bir hikayede

“Evimizdeki o
güzel coşkulu maç
günlerinde annemle
birlikte o heyecana
ortak olurduk ve
şimdi kızım da
bizimle birlikte,
üç nesil kadınlar
aynı heyecanla
Beşiktaşlıyız. Yani
doğuştandır, baba
ve ana ocağındandır
sevdamız.”
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Evimizdeki o güzel coşkulu maç
günlerinde annemle birlikte o
heyecana ortak olurduk ve şimdi
kızım da bizimle birlikte, üç nesil
kadınlar aynı heyecanla Beşiktaşlıyız. Yani doğuştandır, baba
ve ana ocağındandır sevdamız.
Beşiktaşlı olmak, üstelik de
anneler ve kızlar olarak üç nesil
birden Beşiktaşlı olmak nasıl
bir duygu ve gurur yaşatıyor
size?
Beşiktaşlı olmak bir ayrıcalıktır. Kızımın da bu ayrıcalığı
tatması ayrıca gurur verici.

sında 100. yıl şampiyonluğunda
maç bitti düdüğüyle sevinçten
ortadaki masanın havaya fırlatılmasıyla bizim evde kopan sevinç
çığlıkları, apartmadaki komşularımızı deprem oldu paniğiyle
dışarıya çıkartmıştı. Sonra sevinç
çığlıklarından Beşiktaş’ın şampiyon olduğunu anlayıp insanlar
rahat bir nefes almışlardı.

“Beşiktaşlı olmak, tabii ki ayrıcalıktır. Beşiktaşlı
tavrından, üslubundan, efendiliğinden anlaşılır, fark
edilir, çığırtkan değildir, yaygaracı değildir; asildir.
Defne’ye göre Beşiktaş güzellerin takimıdır.
Renkleri çok güzel ve özeldir.”
Beşiktaş, asaletin simgesidir.
Böyle asil bir takımın taraftarı
olmak, mutluluk verici. Kendi
çekirdek ailemde ben ve kızım
Beşiktaşlıyız, eşim Galatasaraylı.
Bazen tatlı çekişmelerimiz
iddialarımız olur; derbilerde birbirimize takılırız ama çocuklarımızın tercihlerine asla müdahele
etmeyiz. Kızım tamamen kendi
tercihiyle Beşiktaş’ı seçti. Evde
birbirimize baskı yapmayız. Defne tamamen asil renkelerinden
etkilenerek Beşiktaş’ı tercih etti.
Oğlum Mert henüz iki yaşında
olduğu için bir tercih durumu yok,
o da takımını kendi isteği doğrultusunda belirleyecek.
Maç izlemeyi sever misiniz?
Stada gidip maç izlemem
yasaktı. Çünkü ne zaman stada
gitsem mağlup oluyorduk Ben
de televizyondan seyrediyordum. Önceden maç izlemeyi çok
severdim, coşkulu ve heyecanlı
bir taraftar topluluğu olurdu
evimizde ama şu an buna çok

vaktim olmuyor. Sadece derbileri
ve önemli maçları takip etmeye
çalışıyorum. Maç seyrederken
çekirdek yemeyiz, yiyen
olursa uyarılır ve çekirdek ortadan kaldırılır
(gülüyor).
Güzel, unutulmayacak
bir Beşiktaş anınız var mıdır?
Beşiktaş, hayatımın önemli
günlerinde kader belirleyici nitelikte oldu hep.
Eşimin ailesi beni istemeye
geldiği gün Beşiktaş-Fenerbahçe
maçı vardı. Ağabeylerim sürekli kalkıp radyodan maçı takip
ediyorlardı. Takım mağlup oldu.
Geldikleri bir başka gün yine maç
vardı; Beşiktaş tekrar mağlup
oldu, eşimin uğursuz olduğuna
falan inandılar. Neyse ki ilerleyen zamanlarda kazandığımız
maçlara denk geldi eşimin gelişi
de aklandı. Fanatik Beşiktaşlı üç
ağabeyi olan biri olarak o kadar
çok maç anım var ki aslında.
Unutamayacağım anılar ara-
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Beşiktaşlı olmak, bir kadın
olarak Beşiktaşlı olmak nasıl bir
duygu?
Beşiktaşlı olmak, tabii ki
ayrıcalıktır. Beşiktaşlı tavrından, üslubundan, efendiliğinden
anlaşılır, fark edilir, çığırtkan
değildir, yaygaracı değildir; asildir.
Defne’ye göre Beşiktaş güzellerin
takimıdır. Renkleri çok güzel ve
özeldir.

şiır: vedat özdemiroğlu

NECİP
UYSAL
Son dakika
Necip Uysal’ın
zaman yolcusu olduğu
Çıktı ortaya
Her topçunun kendi
formasını yıkadığı
Masum ruhlar çağından
Çıkıp gelivermiş işte Necip
Ne acaip
Temiz işçi karınca
Çağlayan dip dalga
Son delikanlı çıktı ortaya
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hazırlayan: murat yıldız

Logitech'ten Pro serisi
mekanik oyuncu klavyesi

L

ogitech oyuncular için ürettiği G serisi ve
Pro serisi gaming klavyeleri
ile kullanıcılar
için bu alanda
da alternatif
bulundurmaya
devam ediyor. G513 modeli de bu
alternatifler arasında mekanik
oyun klavyesi olarak yer alıyor.
Ürün zımparalanmış anodize
tipte alüminyum gövdesi üzerine
yerleştirilmiş RGB ledli tuşları ile
şık ve ilgi çekici bir görünüm elde
etmiş. Lightsync RGB özelliği sayesinde tüm içeriklerle senkronize
biçimde dinamik ve 16,8 milyon
renkte parlak ve özelleştirilebilir
aydınlatma imkanı sunuyor. Tuş
başına özel programlama yapabileceğiniz gibi, ekran örnekleyici
ile görüntünün renklerine uyum
sağlama, ses görselleştirme ile
hoparlör veya ses sisteminin

yanıp sönen ışıkları oyuna uyum
sağlamaya devam ettiğine şahit
olacaksınız.
Mekanik anahtar seçimi sayesinde üç ayrı mekanik anahtar
arasından seçim yapılabilmektedir. Bunlar; hissedebileceğiniz,
fark edilebilir bir işlem noktası
sunan orijinal Romer-G profili, Romer-G Lineer akıcı bir tuş
vuruşu sunan profil ve GX Blue
hissedebileceğiniz ve duyabileceğiniz canlı işleyişiyle dokunmatik
ve sesli geri bildirim sağlayan özel
birer tasarımdır. Tüm anahtarların
güvenilirlik ve dayanıklılık için yetmiş milyon tıklama ömrü için test
edilmiş ve onaylandığı belirtiliyor.
Bilekleriniz için konfor detayını da atlamayan Logitech bilek
dayama kısmını alt tarafa eklemiş. Hafızalı köpük bilek dayama
kısmının her defasında ilk kullanımdaki konforu yaşayabilmeniz
için, baskı uygulandıktan sonra
çabucak ve tamamen kendi şekli-

ni almasını sağlıyor. Silinebilir, kolaylıkla temizlenen su geçirmez ve
tere karşı dayanıklı malzemeden
üretilen yumuşak, güçlü ve uzun
ömürlü suni deriyle kaplanmıştır. Alt kısma monte edilmiş altı
kauçuk ayakçık ile sağlam şekilde
yerinde durmasını sağlayabiliyor.
Klavyemizin üzerinde bir USB
yönlendiricisi de mevcut ve isterseniz oyun oynarken bir yandan
da cep telefonunuzu şarja takabilirsiniz. Tam fonksiyon tuşları ile
medya ve aydınlatma denetimleri
parmaklarınızın hemen ucunda. Ses seviyesini denetlemek,
oynatmak ve duraklatmak, sesi
kapatmak, oyun moduna geçiş
yapmak, aydınlatma efektlerini değiştirmek için FN tuşunu
kullanabilirsiniz. Logitech Gaming
Software’deki (LGS) FN geçiş
özelliğini kullanabilir ve bu varsayılan Alt komutlarını uygulamak
üzere fonksiyon tuşlarınızı yapılandırabilirsiniz.

YÜKSEK DAYANIKLILIĞA SAHİP
YENİ LG AKILLI TELEFONLAR PİYASADA

L

G firmasının
askeri seviyede dayanıklılık
sunabilen yeni
akıllı telefon
modelleri
geçtiğimiz
ay içerisinde
kullanıcıların beğenisine sunuldu.
MIL-STD-810G tipi dayanıklılık
sertifikası da almış olan LG K50S
modeli amerikan ordusunun da
kullandığı yöntemlerden biri olan
bu test ile ekipman sınırlarının
ortam veya şoklarda kullanılacağı
çeşitli koşullarda test edilmesi
için tasarlanan bir dizi testten
geçebilmiştir. Sıcak, soğuk, şok,

darbe, sıvı teması ve daha birçok
test ile kontrol edilmiş olan bu
cihaz 6.5inç genişliğinde 750x1520
piksel çözünürlükte IPS tipi LCD
ekranı 16 milyon renk sunabiliyor.
Android 9.0 pie işletim sistemi
yüklü olarak gelen bu telefonun 3GB ram bellek, 32GB sabit
depolama birimi (microSD desteği
ile 1TB'a kadar yükseltilebilir) ve
2GHz işlem kapasiteli sekiz çekirdekli bir işlemcisi mevcut. 13mp +
5mp + 2mp birleşik birincil kamera
ve bir de 13mp selfie kamerası
bulunuyor. USB 2.0, OTG, bluetooth, wi-fi, parmak okuyucu ve aktif
gürültü engelleyicisini standart diğer özellikler olarak sıralayabiliriz.

BU İŞTE KİM BİR NUMARA?
PHILIPS GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

T

elevizyon denince eskiden
akla öncelikle
hep Philips
gelirdi. Şimdi
performans
serisi olarak
adlandırdıkları
The One 55PUS7304 modeli ile
Philips'in kullanıcılara mükemmel bir deneyim yaşatmak için
yola devam ettiğini görebiliyoruz. 4K Ultra HD Led tipi Android
TV klasmanında oldukça iyi bir
noktada konumlandığını düşündüğümüz bu televizyon Philips'in
amblight serisi yani görüntü akışına uyum sağlayan panel arkası
renklendirme ve ışıklandırma
özelliği, 55inç yani 139cm genişliğinde paneli 3840x2160 piksel
çözünürlük sunabiliyor. İşletim

sistemi olarak Android TV 9.0 pie
versiyonu tercih edilmiş. Philips
TV Remote uygulamalarına ek
olarak Android tarafında oldukça
geniş kullanım imkanı mevcut.
Dört çekirdekli bir işlemcisi, 16GB
bellek boyutu, 4 HDMI, 2 USB,
bluetooth, wi-fi ve 1 adet kom-
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ponent bağlantı noktası bulunuyor. Bilinen ve çok kullanılan
multimedya formatlarını sorunsuz oynatabiliyor. 2 tane 10 watt
tam aralıklı hoparlörü bulunan bu
ürünün açık gümüş renk ön tasarımı ise sade ama şık bir görüntü
vermesini sağlıyor.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın
%75.2’si Twitter üzerinden geldi.
%9'luk pay ile Facebook, en aktif
2. mecramız oldu.

%75.2
(1403167)

%9.0
(168536)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%5.9
(109269)
%5.2
(96356)

%2.8
(52163)

DORUKHAN TOKÖZ'E GELEN İLETİLER

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

HAZIRLAYAN:

yazı: kaan özşenler

fıat motorsporları copılot ileri sürüş teknikleri uzmanı

TOSFED’in
yıldızları belli oldu

F

iat ve Petlas
sponsorluğunda Türkiye Otomobil
Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yirmi sekiz
yaş altındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata
geçirilen TOSFED Yıldızını Arıyor
projesinin üçüncü sezonunun son
yarışları Kocaeli’de yapıldı.
TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde
üç farklı formatta gerçekleştirilen yarışlarda 604 kişi arasından

elemelerle belirlenen on erkek,
üç kadın sürücü TOSFED Yıldızını
Arıyor projesinin 2019 yılı birincisi
olabilmek için Fiat Egea yarış
otomobillerinin direksiyonunda
ter döktü.
Yıl içerisinde koşulan dört yarışlık seri sonucunda topladıkları
puanlarla, erkeklerde 2019 yılının
en iyisi Akın Can Kiper olurken,
Kadınlar klasmanında ise Halide
Su Yüksel birinci sırada yer aldı.
Kiper ve Yüksel bu başarıları
sonucunda, TOSFED desteğinde
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası
yarışlarında Fiat Egea 1.4 T-Jet ile
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yarışma hakkı elde etti.
2019 sezonuda Tosfed Yıldızını
Arıyor organizasyonu için son
bulmuş oldu ve yeni yıldızların
eğitim süreçleri başlayacak.
Kariyerim boyunca beni en
heyecanlandıran bu projede bin
üç yüz genç arkadaşımız spora
kazandırmanında haklı gururunu
yaşadık aileleriyle mekanikerlerimizle federasyonun çok kıymetli gözetmen ve yöneticileriyle
birlikte daha da iyilerini yapabilmek ve işi daha büyütmek içinde
çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Amaç yine

sporumuzu hak ettiği noktalara
ulaşmasına katkı sağlamak ve
sporu tabana yaymak.
Tabana yaymak kelimesini çok
kullanıyorum ve bazı kesimlerden sorular geliyor. Ne demek?
Kısa bir özetle sporumuzu
geniş kitlelerle buluşturmak ülke
genelinde sporla tanışmasını
sağlamak ve artık zengin sporu olmaktan çıkarmak... Buna
en güzel örnek sıkı bir Beşiktaş
taraftarı kardeşim Ayhan Can
Güven, kartingde bir projeyle

spor hayatına başladı ve bugün
bayrağımızı göndere çektirip
bütün dünyaya milli marşımızı
dinletiyor. Önümüzdeki sayılarımızda kendisini bu sayfamızdada konuk edeceğiz.
Biz geleceğin yıldızlarını aramaya devam ederken belki siz,
belki de bir yakınınız TOSFED
Yıldızını Arıyor projesinin yıldız
adayı olabilirsiniz. Bu yüzden
web sayfasını takip etmeyti
unutmayın.
www.tosfedyildiziniariyor.com
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Bu bir ilandır.

Leyla Ayyıldız
Güzeller güzeli Leyla, üzerinde
hem “babasının küçük bebeği”
hem de Beşiktaş yazılı kıyafetiyle ne kadar da sevimli
değil mi?

Muhammed Berat
Güran
Bir buçuk yaşındaki Muhammed
Berat Güran, her zaman gülen
yüzüyle musmutlu bir çocuk.
Berat’a ömür boyu gülücükler
diliyoruz.

Mustafa Emir
Dikici

Yasin Ayaz Cevizli
Bir oyuncak arabasını, bir de
Beşiktaş’ı çok seven Ayaz, evde sık
sık top oynuyormuş. Biz yine de kendisini uyaralım, evdeki vazolara dikkat!
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Doğuştan Beşiktaşlı ve babası gibi
koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak yetişen
Emir’in doğumu neredeyse 19.03.2017 tarihine denk gelecekmiş ama kendisi iki gün
geç gelmeyi seçmiş. “Kartal gol, gol, gol”
tezahüratını yapmayı çok seven Emir,
babası bu tezahüratı yaptığında
hemen formasındaki BJK
armasını öpüyormuş.

Doruk Koptagel

Ahmet Resul

Adana’da yaşayan Doruk,
arabasına binmiş, İstanbul’a
Beşiktaşımız’ın maçını izlemeye
geliyor. Yolun açık olsun Doruk,
seni sabırsızlıkla bekliyoruz.

Doğumgününü arkadaşlarıyla ve tabii ki Beşiktaş konseptiyle kutlayan
Ahmet’e biz de nice
yaşlar diliyoruz.

Lila Yıldırım

Kayra Emir Kaya

Henüz on aylık olan Lila’ya Yavru Kartal
tulumu ne de çok yakışmış. Eminiz
büyüdüğünde tribünlerimizde yerini
alacak Lila’ya Beşiktaş formasının
da çok yakışacağı kesin...

Afacan bakışlı arkadaşımız Emir,
yerinde duramayan çocuklardan... Kah dolabın üzerinde kah
koltuğun kenarında...
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Asel Yenice
Dört buçuk aylık Asel, Yavru Kartal pijamalarını giydi mi nefis
uykular uyuyormuş... Kim bilir,
rüyasında neler görüyor?

Kartal
Deniz Üncü
Doğuştan Beşiktaşlı Kartal
Deniz’in birbirinden güzel bir
sürü fotoğrafını yollamış ailesi...
Açıkçası seçmek de çok zorlandık, hepsi birbirinden
muhteşem...

Umay Asya Arslan
Berslan Batı

11.03.2019 tarihinde doğan
Asya, şıklığıyla saflarımıza renk
katıyor. “Gücüne güç katmaya
geldim” diyen Asya’ya bizler de
“Hoş geldin” diyoruz.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2017 yılında doğan Berslan, formasını giymiş,
maç izlemeye hazırlanıyor... Hadi hep
birlikte; Siyah, Beyaz, en büyük Beşiktaş!..
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Göktuğ
Poyraz Cilve

Göktürk Burak Kurt

Üç yaşındaki fanatik Beşiktaşlı
arkadaşımız Poyraz, üzerinden
formasını çıkarmayanlardan...
Poyraz, sokağa çıkarken, oyun
oynarken, hatta uyurken bile
formasını giymeyi çok
seviyormuş.

On bir aylık olan Burak, Beşiktaş marşlarını
dinlemeyi çok seviyormuş. Hemen
marşlara alkışlarıyla eşlik eden
Burak’a buradan öpücüklerimizi
yolluyoruz.

Yusuf Ömer
Tekinşemsi
Arven Derin Efe

Dergimiz için Kartal pozu
verererek fotoğrafını çektiren
Ömer, ne kadar da yakışıklı
çıkmış....

Daha şimdiden birbirinden
güzel Beşiktaş kıyafetleri olan
Derin’in yastığından yorganına
yer şeyi de Beşiktaşlı...
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AKT UE L

KİTAP

DEV ŞEFTALİ
Yazar: Roald Dahl
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Bu kitabında, dev gibi kocaman bir şeftalinin üzerinde yapılan serüven dolu bir yolculuğun öyküsünü
anlatıyor Roald Dahl. Bu öykünün baş kişisi James,
küçük yaşta öksüz ve yetim kalmış dünya tatlısı bir
çocuktur. Hayvanat bahçesinden kaçan bir gergedan,
bir gün James’in annesini de babasını da yer. Yapayalnız kalan zavallı küçük James, teyzelerinin yanına
sığınmak zorunda kalır. İki teyzenin içleri kötülük doludur; James’e yapmadıklarını bırakmazlar. Bir gün...
Hayır, öyküyü anlatmamızı beklemeyin. Okumaktan
başka çareniz yok. Bir başlayın, elinizden bırakamayacaksınız.

HAYVANLARI
TANIYALIM

ZÜRAFA
Oturduklarında kalkmaları zor olduğundan
ayakta uyuyan zürafalar saatte 50-69 km hızla koşabilirler.
Zürafalar, dünyadaki en
uzun memeli hayvanlardır.
Erkeklerin boyu beş metreyi
bulur. Dişiler biraz daha
kısadır. Boynuzları deri ile
kaplıdır. Erkeklerin boynuzları
dişilerden büyük olur. Boynuzlarını,
kendilerini korumak için kullanırlar. Uzun boyu
sayesinde diğer hayvanların erişemediği yüksek
dallardan kolaylıkla beslenen zürafa, akasya
yemeyi sever. Erkekler yüksek dallara uzanarak
beslenirken, dişiler daha çok omuz hizasından
beslenir. Yaprak, tohum, çiçek ve meyve ile
beslenirler.
Dilleri 45 cm dışarı uzanabilir. Dişleri ise bir
tarak gibidir. Akasya dallarını çiğnedikleri gibi mineral gereksinimleri için fosilli bölgelerde kemik
de çiğnerler. Zürafalar, uzun süre su içmeden
yaşayabilmelerine rağmen, en savunmasız
zamanları su içtikleri andır. Zürafalar normalde
sessizdirler ama iletişim amacı ile özellikle tehlike
anında genizlerinden ses çıkartırlar. Zürafalar
grup halinde yaşarlar ama grup kuralları çok
sert değildir. Erkek genellikle yalnız ve çiftleşme
döneminde dişi ile bir araya gelir. Genç erkekler
de ayrı bir grup oluştururlar.
Zürfaların hamilelik süreleri on altı aydır. Doğduktan hemen bir saat sonra yürüyebilirler. Yavru
1.8 metre uzunluğunda ve 48 kg ağırlığında
doğar. Yavrular çok çabuk büyür çünkü anne
sütü yüksek oranda yağ içerir. Anne yavrularına
on ay bakar.

FİLM

SEVİMLİ SİHİRBAZLAR
Sevimli Sihirbazlar, kasabalarını korumak için zorlu
bir mücadeleye girişen sevimli dostların hikayesini
konu ediyor. Mevsim Sihirbazı Dave, hava durumu ile
ilgili kehanette bulunmak için kulübesinden çıkar. Bucketville kasabasındaki değişimi görmek için etrafta
dolaşan Dave, çiçek açan çiçeklerde değişim olduğunu ve gökyüzünün bulutlarla kaplandığını fark eder.
Dave ve arkadaşları bu değişimin ardındaki korkunç
gerçekle karşı karşıyadır. Bir karıncayiyen olan Mr.
Whatnot, kasabayı satın almıştır ve büyük bir alışveriş
merkezine dönüştürmenin hazırlığındadır. Kasabayı
eski haline getirmeye kararlı olan Dave ve arkadaşları
zorlu bir mücadeleye girişir.
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S O N B A H A R

/

K I Ş

2019-2020

N E W
S E A S O N

BEŞİKTAŞ DERİ LOGO T-SHIRT
7920102 / 95,00¨

BEŞİKTAŞ ARM PRINT POCKET SWEATSHIRT
7920209 / 175,00¨

BEŞİKTAŞ ESKİTME LOGO KARTAL T-SHIRT
7920118 / 95,00¨

BEŞİKTAŞ NECK BAND SWEATSHIRT
7920226 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ ÇİVİ BASKI SWEATSHIRT
7920223 / 229,99¨

BEŞİKTAŞ COLOR ARMS SWEATSHIRT
7920224 / 215,00¨

N E W

S E A S O N

2019-2020
S O N B A H A R

/

K I Ş

BEŞİKTAŞ STATEMENT T-SHIRT
8920123 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ B&W KADİFE SWEATSHIRT
8920214 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ LOGO T-SHIRT
8920125 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ EAGLE SKETCH SWEATSHIRT
8920234 / 199,99¨

BEŞİKTAŞ WING T-SHIRT
8920126 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ WING ARMS SWEATSHIRT
8920237 / 199,99¨

