En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Sevgili Beşiktaş Ailem,
Çıktığımız zorlu fakat bir o kadar onurlu yolda iki aylık süreci geride
bırakmak üzereyiz. İki ay bu uzun yolda kısa bir süre gibi görünse de ben ve
yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarım her bir anımızı Beşiktaşımızın
mevcut sorunların çözümü ile ilgili olmak üzere dolu dolu geçirdik.

¡

Taraftarlarımızın başlattığı ve birlik, beraberliğe duyduğumuz ihtiyacın bir
göstergesi niteliğindeki #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Kampanya boyunca desteğini
esirgemeyen taraftarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İki katına çıkan satışlarımız
adına yakışır şekilde omuz omuza yürüyeceğimiz
uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi.

¡

Beşiktaş’ı daha iyi günlere taşımayı hedeflediğimiz bu süreçte Kasım ayında düzenlediğimiz
yönetim kurulu toplantısı ile kurulda yer alan ekip
arkadaşlarımın görev ve sorumluluklarını belirledik. Her biri kendi alanında başarılı ekip arkadaşlarımın görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine
ve Beşiktaş’ı bir adım daha yukarıya taşımak
için elinden gelen gayreti göstereceğine inancım
tamdır.

¡

Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Kıymetli camiamızın Beşiktaş ile ilgili bizden
beklediklerini biliyor ve tüm çalışmalarımızı bu
doğrultuda titizlikle yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en
ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da
bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece
gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz
verdiğimiz Beşiktaş’a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz.

¡

2019 yılını olumlu gelişmelerin devamını sağlayarak tamamlamayı, 2020 yılında ise bu başarının
her alanda artarak devam etmesini ve daha güçlü
Beşiktaş’a kavuşmayı temenni ederim.
Sevgi ve Saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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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?

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: rahman sağıroğlu

UMUT NAYİR:

“FUTBOL KARİYERİMİN SONUNDA

SPOR HUKUKU ALANINDA
UZMANLAŞMAK İSTİYORUM”
6

Umut Nayir ile röportaj yapmak için bir araya geldiğimizde bambaşka bir futbolcu
profili ile karşılaştık. Futbol ile beraber hayatının merkezine öğrenmeyi, araştırmayı
koyan bir isim kendisi. Genç yaşında sahip olduğu entelektüel birikimine rağmen tevazu
sahibi. Umut Nayir’in çocukluğundan futbolculuk kariyerine, hukuk öğreniminden
gelecek hayallerine kadar konuştuğumuz her detay sizleri bekliyor.

K

onuya hemen
derbide attığın
gol ile başlayalım. O günü, o
anı anlatabilir
misin bize?
Anlatması
zor bir duygu.
Çocukluğumdan, futbolu takip
etmeye başladığım zamandan
bu yana, babamdan ötürü Beşiktaş’a karşı bir sevgim var. Özellikle derbi günleri hep özel olmuştur; sabah televizyonu açar,
gelişmeleri öğrenmeye çalışırdım
ve bir taraftar olarak dışarıdaki
herkesin heyecanını duyardım,
ama artık sahada oynayan biri
olarak bu heyecanı yaşamak çok
özel. Ayrıca ilk derbi maçımda
galibiyeti getiren golü atmış
olmam, maç öncesi puan cetvelindeki konumumuz gibi birçok
farklı etken vardı. Bu sebeple çok
değerli bir goldü benim için.

En başa dönelim. Kendinden
bahseder misin?
Lisanslı olarak bir yere kayıtlı
değildim ama çocukluğumdan
beri hemen hemen tüm spor
dallarına ilgim vardı. Elimden
geldiğince mahalle ve okuldan
arkadaşlarımla beraber spor yapmaya çalıştım. Akşam hava kararana kadar eve girmeyen mahalle çocukları gibi top peşinde
büyüdüm ve elbette her çocuk
gibi benim de tuttuğum takımın
formasını giyme hayalim vardı
ama altyapı takımlarında lisanslı
olarak forma giymediğimden
futbolcu olmak ilk hedefim değildi. Geç denilebilecek bir yaşta,

Ertesi gün uyandığında nasıl
hissettin? Hep merak etmişimdir, derbi maçın galibiyet golünü
atan kişi kendini süper kahraman gibi hisseder mi?
Süper kahraman gibi demeyelim ama hissi farklı oluyor. Çünkü
çocukluğunda hayal ettiğin bu
anları yaşadığında algılamakta
zorlanıyorsun. Özellikle ertesi gün çevrendeki insanların
yaşadığı mutluluğun kaynağı
olduğunu bilmek, onların pozitif
enerjisinin sana dönmesi harika
bir his olmasına rağmen idrakı da
bir o kadar zor. Kısacası gol attın,
mutlusun ama kelimelere dökülecek olan his nedir, tam olarak
ifade edemiyorum hala.
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üniversite zamanında, profesyonel kariyerim başladı esasen.
Üniversiteden sonra profesyonel olma fikri nasıl gelişti?
Üniversiteyi kazandığımda
amatör kümede oynuyordum ve
profesyonelliğe geçmeyi de istiyordum ama hem ailemin hem
de benim önceliğim eğitimim
olmuştu. Ankaragücü’nün zor
dönemleriydi ve onlarla antrenmana çıkmaya başladıktan
sonra lisans çıkartmayı teklif
ettiler. O sene A2 takımında gol
kralı olunca işler ciddileşmeye
başladı; A takıma çıktım, profesyonel oldum ve özellikle ikinci

lige çıktığımızda kariyer sürecim
adım adım gelişti ve bu noktaya
geldik.
Ailenden bahsetmeni isteyebilir miyim? Özellikle senin gibi
futbolcu olan başka aile bireyleri var mı?
Çekirdek ailem içerisinde sporcu geçmişi olan birisi yok ama
teyzelerimin eşleri futbolcuydu,
dayım kalecilik yapmıştı ve hatta Ertuğrul Sağlam ile birlikte
kaleci antrenörü olarak çalışmıştı. Kısacası ailede birinci bağdan
olmasa da spor ile iç içeyiz. İçinde bulunmayanlar da birçok spor
dalını takip eder, o sebeple spor
ile haşır neşir bir ailede yetişmek futbolcu olmamda elbette
etkiliydi.
Eskilerden bir fotoğraf
dolaşıyor internette. 2009-10
sezonuna ait beyaz formamızla poz vermişsin. O fotoğrafın
hikayesini anlatır mısın?

Yanlış hatırlamıyorsam o
fotoğraf halı saha maçındandı.
Okulda, beden eğitimi derslerinde veya halı saha maçlarında
sürekli Beşiktaş forması ile
oynardım. Diğer formalarımız
ile de çok fotoğrafım var ama o
fotoğraf sanırım bir arkadaşımda kalmıştı ve onun paylaşmasıyla yayıldı. Bunlar ayrıca yakın
döneme ait, daha da eskiden,
çocukluk zamanımdan da,
Beşiktaş forması ile çekilenleri
mevcut. Zaten neredeyse Beşiktaş’ın eski dönem formalarının
hepsine sahiptim. Her sene bir
tane formam olması için babama yalvarırdım.
Çocukluk hayalin olan Beşiktaşımız'da oynamak nasıl bir
his/tecrübe peki?
Sadece çocukluk hayali olarak
bakmamak gerek. İnsanın önüne
koyduğu bir hedefe ulaşması
veya hayalini gerçekleştirmesinin hazzı başka oluyor. Geçmişte
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sadece desteklediğin bir camianın bu kez içerisinde olmak ve
insanların sevinmesine sebep
olmak çok güzel duygular. Bunun
da değerini bilmek gerek. Hayalini gerçekleştirdin, formayı sırtına giydin diye her şey bitmiyor.
Ulaştığın seviyeyle yetinmeyip,
bu başarıları katlayarak devam
edebilmek gerek.

“Çocukluk zamanımdan da, Beşiktaş forması ile fotoğraflarım
mevcut. Neredeyse
Beşiktaş’ın eski
dönem formalarının
hepsine sahiptim. Her
sene bir tane formam
olması için babama
yalvarırdım.”

“Özellikle ertesi gün
çevrendeki insanların
yaşadığı mutluluğun
kaynağı olduğunu
bilmek, onların pozitif
enerjisinin sana dönmesi harika bir his olmasına rağmen idrakı
da bir o kadar zor.”
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Hem saha içi hem de saha
dışı hedeflerinde neler var?
Kendime iyi bakıp, doğru
çalışırsam önümde uzun seneler
olduğunu düşünüyorum. Olabileceğim en iyi futbolcu olmak
istiyorum, bunun için de birinci
öncelik çalışmak. Hangi branştan olursa olsun, dünyanın en
iyilerine “nasıl yaptın?” diye sorduğunda “çok çalışmak” cevabını alıyorsun. Bulunduğum yere
şükredip, çalışarak mevcudun
üstüne koymam gerekli. Uzun,
kısa ve orta vadeli hedefler
koyup, bunların doğrultusunda
çalışmak lazım. Bu sezonki hedefim Beşiktaş forması altında
kendimi gösterebilmekti, bir
nebze de olsa bunu başarabildim. Şimdi takımda kalıcı olabilmek, Avrupa’daki başarılarda
pay sahibi olabilmek ve Milli Takım’da forma giyebilmek şu an
için kısa vadedeki hedeflerimden
bazıları. Saha dışında da kısa
vadeli hedefim eğitim hayatımı
tamamlayabilmek, çünkü devam
eden bir üniversite hayatım var.
Futbol ile iç içe gittiği için bazen
süreci tamamlamakta, sınavlara
girmekte zorlandığım oldu ve
okul uzadı, ama en kısa sürede
bitirebilmek, neticesinde özellikle spor hukuku alanında uzmanlaşabilmek ilk amaçlarımdan.
Geçen seneyi kiralık olarak
geçirdin ama epey süre aldın ve
goller attın. Bu süreç sence işe
yaradı mı? Yoksa geçen seneyi
de takımda geçirmek mi isterdin?
Osmanlıspor ile sözleşmemi feshettikten sonra bazı
hukuksal problemler çıktı ve
bu sebeple benim Beşiktaş’a
katılmam uzadı. Bu sürede
yurtdışındaki iki kamp çalışmasını kaçırdım, hatta Avrupa
Ligi maçları başladıktan sonra
takıma katılabildim. Tanımadığın büyük bir camiaya geldiğin-
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de sorumlulukların, üzerindeki
baskı, her şey başka oluyor ve
bu sebeple adaptasyonu hemen
sağlayamıyorsun. Şenol Güneş
ile bunu konuştuğumda beni
isteyen kulüplerin olduğunu,
anlaşmam halinde oynamamın faydalı olabileceğini, aynı
zamanda istersem takımda da
kalabileceğimi söylemişti. Forvet rotasyonu o dönemde fazla
olduğundan oynayabileceğim
bir takıma gitmek daha mantıklı
geldi. Bursaspor’un o dönemki
antrenörü Samet Aybaba beni
direkt arayarak iletişim kurdu.
Beni arayıp önemli olduğumu
hissettirmesi tercihim için artı
bir etkendi. Gerçek manada
Süper Lig deneyimi yaşamak
tecrübe kazanmama sebep oldu.
Bursaspor da şampiyon olmuş,
baskısı olan, köklü bir camia ve
Beşiktaş’a tekrar gelebilmek için
iyi bir deneyimdi.

Hukuk fakültesinde okuyan
bir futbolcusun. Maf (Metin-Ali-Feyyaz) döneminden
mütevellit camiamızın alışkın olduğu bir konu, okumuş
futbolculara sahip olmamız.
İkisini birden yürütmek zorluyor mu?
Aslında zor oluyor çünkü
ülke şartlarında buna uygun
bir düzen yok. İnsanların ve
özellikle öğrenci kardeşlerimin
bu konudaki hassasiyetlerini anlayabiliyorum. Benim
futbolculuk kariyerim de lise
zamanlarımda amatör yerine
profesyonel olarak başlasaydı
belki de eğitim hayatım böyle
olmayacaktı. Bunun çözümünü
bulabilecek yetkili makamlarımız var ve sporcuların eğitimli
biçimde yetişebilmesi için
onların desteklerine ihtiyacımız var. Avrupa ve Amerika’da
burslu eğitim ile doğru sporcu
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yetiştirme programının burada da uygulanması en büyük
hayallerimden. Çünkü burada
ya sporu ya da eğitimi seçmek
zorunda kalıyorsun.
Peki, futbol ile beraber yürütmesi daha kolay bölümler
varken neden hukuk fakültesini seçtin?
Beklentinin büyük olduğu
bir öğrenciydim ama amatör
kümede futbolcu kariyerim
başlayınca notlarım düşmedi
değil. Çok planlı olmasa da
hukuk fakültesini kazandım.
Benim için avantajlı tarafı ise
hukuk fakültesinin devamlılık sorununun olmaması, aksi
takdirde futbolculuk kariyerimi iyice ikinci plana atabilirdim ama hayatla çok fazla
iç içe olduğu için iyi ki hukuk
fakültesini kazanmışım, diyorum.

Spor hukuku diyerek tüyoyu
verdin esasında. Futbol yaşantının ardından bu işle haşır
neşir olacaksın gibi.
Mezun olduktan sonra futbol
oynarken belki küçük sertifika programlarına katılabilirim.
Sadece aktif futbol yaşantımda
kendimi küçük küçük geliştirip
geleceğime yatırım yapabilirim.
Sonrasında ise iyice bu işe kanalize olmak istiyorum.
Son zamanlarda herkes saha
içerisindeki adaletsizlikten
bahsederken, hem bir futbolcu
hem de avukat adayı olarak sen
ne düşünüyorsun?
Genel olarak adaleti herkes
kendine istiyor, başkasının ihtiyacı olduğunda ses çıkartmıyorlar. Gerçekten adaletin olmasını
istiyorsak başkasının da canı
yandığında konuşmamız lazım.
Milli Takım Euro 2020'ye
gitmeyi garantiledi. Turnuva
öncesi bu sezonu iyi değerlendirip yazın Milli Takım ile boy
göstermek gibi bir hedefin var
mı?
Kesinlikle, bu çok çok büyük
bir hayal. Zaten her Türk futbolcusunun hayalidir Mili Takım’ın
formasını giyebilmek. Burada
da Burak ağabey ile oynayarak
ondan bir şeyler öğrenebiliyorum. Elimden gelen maksimum
katkıyı vererek yazınki turnuvada ben de olmak istiyorum.
Öyle bir şampiyonayı yaşamak, o
heyecanı ve atmosferi solumak
iyi bir deneyim olacaktır kariyerimde. Bütün ülkenin etrafında
birleştiği bir Milli Takım yaratıldı ve bunun içerisinde olmayı
istiyorum.
Hazır olduğunu hissediyor
musun?
Yüzde yüz hazırım desem
eleştirenler de olur, olumlu bakanlar da. Bunun kararını baş-
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kaları vereceği için ben sadece
o güne kadar çalışıp kendimi
turnuvaya davet ettirmek için
mücadele edeceğim.
Sosyal yardım organizasyonlarında da sık sık görüyoruz
seni. "İyi insan olmadan, iyi
Beşiktaşlı olunmaz" sözünün
vücut bulmuş hali gibisin.
Bu çok sevdiğim bir söz ve
Beşiktaş ile özdeşleşmesi de harika. Sporcular olarak çok geniş
bir kitleye hitap ettiğimiz için
insanları iyiye, doğruya yönlendirebilir; insanların, derneklerin, vakıfların sesi olabiliriz. Bu
anlamda da fırsat buldukça ön
ayak olmaya gayret ediyorum.
Neticede bir kişi bir kişidir, topluma bir faydamız olur.
Gezen, kitap okuyan, öğrenmeyi seven bir yapın var. Özel
yaşamın ile ilgili Beşiktaş Dergisi okuyucularına anlatacağın
başka neler var?
Öğrenmeyi seven bir yapım
var. Ben gittiğim yerlerde öğren-

meyi tercih ediyorum, kendimi
geliştirmek daimi amaçlarımdan
biri. Belgrad, Barselona, Berlin
gibi farklı şehirlere gittiğimde
tarihlerinde neler var, geçmişte
neler yaşanmış gibi soruların
cevaplarını öğrenmek, şehir ve
yaşantısı hakkında bilgi sahibi
olabilmek bana daha çok keyif
veriyor.
Gezdiğin şehirler arasında
seni en çok etkileyen hangisiydi?
Barselona. Hem tarihini korumuş hem de o kadar düzenli ve
planlı bir şehirdi ki orada bulunduğum her saniyeden ayrı keyif
aldım.
Neler okumayı seversin peki?
Belli bir tarzın var mı yoksa geniş bir perspektife mi sahipsin?
Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki
Şeytan” kitabını yeni bitirdim.
Aktif futbolculuk yaşantımda
bana yol göstermesi için önemli
insanların biyografilerini okumaya biraz daha fazla öncelik
13

veriyorum ama hep aynı tarzda
da kalmamak için araya roman,
felsefe, deneme gibi tarzlar
iliştiriyorum. Esasında zihnimi zorlayacak, odaklanmamı
sağlayacak kitapları seviyorum
ama onları da sürekli okuduğunda zihnin bu sefer dinlenmeden
yorulmaya geçiyor, öyle hissettiğim zamanda ince bir romana
dönüyorum. Sonra yeniden bir
biyografi, ardından felsefe kitabına dönebiliyorum.
Son olarak, Beşiktaş Dergisi
okuyucularına neler söylersin?
Bu forma altında Beşiktaş
Dergisi’ne ve okuyucularına
röportaj verebilmek özel hissettiriyor, yine ilkleri yaşadığım anlardan biri. Formamızın altında
mücadele etmekten mutluluk ve
onur duyuyorum. Sahada Beşiktaş taraftarını gururlandırmak,
mutlu etmek sevindirici ve bu
andan itibaren onlara bu duyguları daha fazla yaşatmak için
çok fazla çalışacağımın sözünü
veriyorum.

İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

resim-yazı: nihat evren derman

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

ZAFERE YOLCULUK

i

stanbul'un
iki yakasını
birleştiren
Boğaziçi, Beşiktaşımız için
özel bir anlam
taşımaktadır.
Konum
olarak dünyanın en güzel stadyumlarından biri olma özelliğini
taşıyan mabedimizde, desibel
rekorları kıran taraftarlarımızın coşkusu karşı kıtaya kadar
duyulmaktadır.
Şampiyonluk kutlamalarını
binlerce araç konvoyuyla yapan taraftarlarımız, geçtiğimiz
sezonlarda coşkusunu karadan
denize taşıyarak farkını bir kez
daha göstermiştir. Onlarca deniz
aracıyla oluşturduğu “Donanma”sıyla, “Boğaziçi’nde şampiyonluk kutlaması” patentini
üstüne almıştır.
Eşsiz taraftarlarımız Boğaziçi'nde tekneler ve yatlar dışında
şehir hatları vapurlarına da siyah-beyaz damgayı vurmuştur.
İstanbul’un sembollerinden
biri olan şehir hatları vapurlarıyla gerçekleşen Kadıköy deplasmanı yolculuklarımız, taraflı
tarafsız herkesi büyülemiştir.

Taraftarlarımızın Anadolu yakasına deniz yoluyla geçişi her dönemde medyada da büyük ses
getirerek diğer kulüp taraftarlarına da örnek teşkil etmiştir.
“Umuda Yolculuk” isimli ilk
taraftar-vapur temalı çalışmam
dergimizin 2014 Mart sayısında
yayımlanmıştı.
Serüvenin ikinci versiyonunda
Boğaz'ın Kartalları'nı “Beşiktaş-1” vapuruyla bütünleştirmeyi uygun gördüm. Deplasman
tribününde yer alacak olan
duygu ve coşku dolu pankartlar, binlerce taraftar, onlarca
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Siyah-Beyazlı bayrak, Avrupa
Kartalları ve Mannheim Beşiktaşlılar Derneği'nin pankartlarıyla birlikte Çarşı pankartıyla
süslenen Beşiktaş-1 vapuru,
meşaleler eşliğinde Kadıköy
seferine çıkmıştır.
Taraftarlarımızın Şairler Parkı'nda başlayan hazırlıkları Kadıköy'de tribünde yerlerini alana
kadar sürmektedir.Yeni çıkan
kanunlara göre taraftarlarımızın
Anadolu yakası deplasmanlarına geçişi deniz yolu yerine kara
yoluyla gerçekleşmektedir.Deniz
taşıtıyla da olsa, kara taşıtıyla
da olsa denizin karşı yakasına
akın eden binlerce Kartal’ın yüreğinde ortak olan duygu, armalarına olan tutkuları olacaktır.
Boğaziçi'nde tekneler, kayıklar, vapurlar değişir; hatta
kanunlar bile değişir... Ama
değişmeyen renklerimize olan
tutkumuz ve heyecanımızdır. Bu
özel duyguların sonsuza dek var
olması dileğiyle...

röportaj: andrew sımes
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Beşiktaşımız’a 2007-08 sezonu devre arasında gelen ve yarım sezon forma giyen
Gordon Schildenfeld, Beşiktaş’ın yerinin kendisi için hep ayrı olduğunu belirtiyor. Halen
maçlarımızı ve kulübümüzü takip eden Hırvat futbolcunun Beşiktaş taraftarlarına da
bir mesajı var: “Şimdilerde kulübün zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. O yüzden
onlara bir Hırvat atasözünü atfetmek isterim; ‘Zor anlarda kahramanlar doğar’. Hepiniz
bu kulüp için birer kahramansınız.”

R

öportaja eski
günlerden
başlayalım.
Nasıl bulmuştunuz takımımızı ve İstanbul’u?
Her çocuğun
ilk hedefi, oturduğu sokağın en
iyi topçusu olmaktır. Hedefleri
yavaş yavaş büyüterek Sibenik
takımına girdim. Ama futbola kaleci olarak başlamıştım!
Sibenik’te en yakın arkadaşım
Ante Rukavina ile beraber oynuyordum. Burada takımı birinci
lige çıkardık beraber. Rukavina
Hajduk Split’e transfer olunca,
ben de gitmeye karar verdim ve
Dinamo Zagreb’e geçtim. Burada üç defa şampiyon olduk ve
üç defa Federasyon Kupası’nı
aldık. Beşiktaş scout ekibi gelip
bizi izledi ve beni sordular. Fakat
Dinamo beni bırakmak isteme-

“Beşiktaş çok ayrı bir
şeydi. Beşiktaş biz
Hırvatları bir şekilde
çekiyor; Slaven Biliç,
Vida, Mrmiç, Runje...
Tekrar söylüyorum,
ben Beşiktaş’ı çok
sevdim, çok araştırdım. Gordon Milne’den sonra ikinci
Beşiktaşlı Gordon
diye hatırlanmak
isterdim.”

yip Dino Drpic’i önerdi. Beşiktaş
Drpic’e sıcak bakmadı, çünkü
kendisi delidir. Bir maçta protestoya maruz kaldıktan sonra
kendi taraftarına poposunu
göstermişti. Beşiktaş ikinci defa
Dinamo’nun kapısını çalınca,
beni satmak zorunda
kaldılar.

Beşiktaş’tan sonra
ne yaptınız?
Avusturya, Almanya, Rusya,
Yunanistan derken ve şimdi
Kıbrıs liginde oynuyorum. Sturm
Graz, Duisburg, Eintracht Frankfurt, Dinamo Moskova, PAOK,
Panathinaikos’ta oynadım ve
şimdilerde Anorthosis Famagusta’dayım. Bu sürede bir Avusturya Şampiyonluğu, Federasyon
Kupası ve bir de Yunanistan
Federasyon Kupası kazandım.
Kıbrıs Rum kesiminde Panathinaikoslular hala gelip elimi sıkar,
yenilmez armada Olympiakos’u
3-0 yendiğimiz maçı hatırlatırlar. Ama siz varsınız diye bunu
söylemiyorum, Beşiktaş çok ayrı
bir şeydi. Beşiktaş biz Hırvatları
bir şekilde çekiyor; Slaven Biliç,
Vida, Mrmiç, Runje... Tekrar
söylüyorum, ben Beşiktaş’ı
çok sevdim, çok araştırdım.
Gordon Milne’den sonra
ikinci Beşiktaşlı Gordon
diye hatırlanmak isterdim.
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Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Ailenizden bahseder
misiniz?
Panathinaikos’tayken ikinci
evliliğimi yaptım ve toplam üçü
kız olmak üzere dört çocuğum
var. Onlar ile vakit geçiriyorum.

Bir sene daha futbol oynayıp
bırakacağım.
İsminizin Almanca’yı çağrıştırmasının sebebi nedir?
Büyük, büyük, büyük dedem
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ordusu topçu alayında
bir subaymış ve görev için Hırvatistan’a gönderilmiş. Gidiş o
gidiş, bir Hırvat kızına aşık olup
kalmış. Schildenfeld isminin anlamı da “alanı koruyan” demek...
Belki de savunmak genlerimde
varmış!
Futbol kariyerinizde unutmadığınız maç hangisidir?
Sturm Graz ile Avrupa Ligi’nde

Juventus’a karşı oynayıp bir de
gol attığım maçı unutamam.
Ama bir de aynı grupta Galatasaray ile oynayıp onları yenmiştik. O maç sonrası Galatasaraylı
futbolculara şakayla karışık üçlü
çekmiştim. Bir kere Beşiktaşlı’ysan, hep Beşiktaşlı’sın!
Ertuğrul Sağlam ile çalışmak
nasıldı?
Kendisi genç oyunculara hem
saha içinde hem saha dışında
çok yardımcı oluyordu. Sakin ve
çok efendi biriydi, karakteri Beşiktaş’a çok yakışıyordu. Onunla
şöyle bir muhabbet hatırlıyorum;
bir sabah bana “Nasılsın” dedi.
Tebessüm ettim, başımı salla-

“Sturm Graz ile Europa Ligi’nde Juventus’a karşı
oynayıp bir de gol attığım maçı unutamam. Ama
bir de aynı grupta Galatasaray ile oynayıp onları
yenmiştik. O maç sonrası Galatasaraylı futbolculara şakayla karışık üçlü çekmiştim. Bir kere Beşiktaşlı’ysan, hep Beşiktaşlı’sın!”
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dım, o da bana “Bir aydır sana
‘Nasılsın’ diye soruyorum, bu kadar Türkçe de öğrenemedin mi?”
dedi. Gerçekten iyi biriydi.
İnönü Stadımız’ı nasıl hatırlarsınız?
Oradaki ilk maçımı karlı bir
günde oynamıştım. O günü çok
net hatırlıyorum. Çünkü şok
olmuştum. Taraftarın ateşli
olduğunu ve Beşiktaş’ı bu yüzden çok seveceğimi biliyordum.
Ama maç öncesi seremonide, o
soğukta bir çocuğun yanımdan
hızlıca koşup tribünlere üçlü
çektirdiğini görünce, “Buranın
çocuklarından bile korkulur”
dedim (gülüyor).
Türkiye’den en çok neleri
özlüyorsunuz?
Tabii herkes gibi yemeklerine
düşkündüm. Karaköy’de çok
sevdiğim bir seyyar satıcı vardı.
Yemekleri gerçekten bir harikaydı. Cisse ve Delgado ile sıraya
girmiştik, insanlar bize bakıyordu. “Acaba bunlar gerçekten

Beşiktaşımız’ı takip ediyor
musunuz?
Tabii eskiden canlı verildiği
zaman maçları izliyordum. Artık
Kıbrıs’ta her hafta izleme fırsatım var. Bazen sırf Beşiktaşlılar
ile izlemek için KKTC’ye gidiyorum. Bunun dışında telefon
uygulamalarından da takip
ediyorum.
Taraftarlarımıza bir mesajınız
var mı?
Şimdilerde kulübün zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. O
yüzden onlara bir Hırvat atasözünü atfetmek isterim; “Zor
anlarda kahramanlar doğar”.
Hepiniz bu kulüp için birer kahramansınız.

Beşiktaş’ın futbolcuları mı” diye
düşünüyorlardı. Arada bir yeni
takımlarım ile Antalya’ya kampa
gittiğimizde Türkiye ile hasret
gidermek için fırsatım oldu. Hatta bir keresinde, otelin aşçısı, güvenlikçisi, temizlikçisi Beşiktaşlı
çıkmıştı. Beni her gördüklerinde
“Siyah!” diyor, fotoğraf çetiriyorlardı. Herkes beni tanıdığı ve
sevdiği için takım arkadaşlarım
bana “Muhtar” lakabı taktı. Beşiktaş ailesi böyle bir şey işte...

Favori oyuncularınız kimlerdir?
Rakitic, Corluka ve Kranjar ile
beraber oynama fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Rakip olarak Di Natale’ye çok fazla hayranım. 34-35
yaşındaydı karşıma çıktığında
ve hayatımın en zor yirmi dakikasını yaşatmıştı bana. Maçtan
sonra kendisine gittim ve “Mümkünse bir daha görüşmeyelim”
dedim.
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röportaj: barış uzel • fotoğraf: ufuk tuncaelli
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımımız, kulübümüz bünyesinde sadece kırk bir yıldır
bulunan bir şube olmasına rağmen kazandığı kupalarla, edindiği başarılarla ve yaptığı
yenilmezlik serileriyle Beşiktaş taraftarının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahip
olmuşur. Parkenin Kartalları’nın bu büyük başarısının mimarlarından, teknik ekibimizin
Yardımcı Antrenörü İlker Şentürk’ü Beşiktaş Dergisi sayfalarına taşıyıp sizlerle
buluşturmuştuk. Bu sefer de teknik ekibimizin gizli kahramanı, İdari Menajerimiz Berk
Karahan ile sizler için buluşup, hem hentbolu hem Beşiktaş Hentbol Şubesi’ni konuştuk.
2001 yılı aralık ayında “Genel Menajer Yardımcısı” olarak adım attığı Hentbol
şubesi’nde göreve başlayıp, 2010 Haziran ayından beri “İdari Menajer” olarak görevine
devam eden Berk Karahan, oldukça samimi bir ortamda geçen röportajımızda, tüm
sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtladı.

H

entbol şubesinde görev
almaya başlaman nasıl
oldu? En çok
ilgini çeken ne
olmuştu?
Henüz on
yedi yaşında olduğumdan dolayı
başka bir iş tecrübem yoktu.
Hatta altı ay öncesinde liseyi
yeni bitirmiş ve üniversite özel
yetenek sınavını kazanamamıştım. O dönemde basketbol
oynuyordum ve yoğun bir antrenman programımız vardı. Bir
gün o dönemki hentbol takımı
baş antrenörümüz Cengiz Akın
(ki eniştem olur), hentbol genel
menajerlerinin bir yardımcıya
ihtiyaç duyduğunu, evrak takibi
başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olup olamayacağımı
sordu. Ben de “seve seve” dedim
ve başladım. “İlk bir ay deneriz”
dediler ve 2001 yılı aralık ayında
genel menajer yardımcısı ünvanıyla görevime başladım.

adım attığınızda ufkunuzu açmanız pek zor olmuyor. Zaten on
yedi yaşında idareci kimliğinizden daha çok sporcuların kardeşi
pozisyonundasınız. Geniş ailemizin hemen hemen her ferdi
farklı spor branşlarında ve farklı
kulüplerde sporcu ve antrenör
olarak görev aldığından dolayı
benim için de kaçınılmaz kariyer
aslında belliydi. Tabii bir yandan iş hayatına adapte olmaya
çalışırken bir yandan da üniversiteye hazırlanıyordum. Nitekim
aynı yıl Marmara Üniversitesi
Spor Akademisi’ni kazandım ve
çalışma hayatımın yanına eğitim
hayatımı da eklemiş oldum. O
yıllar henüz çocuksunuz, nokta hedefiniz yok ama yapmak
istediklerinizi biliyorsunuz. Ve o

Hentbol şubesinde görev almadan önce Berk neler yapıyordu? Hedefleri neydi? Hentbol
şubesinde göreve başlayınca
hedefleri ne oldu? Ne kadarını gerçekleştirebildi? Şimdiki
hedeflerin nedir?
On yedi yaşında büyük bir
camiada böyle bir iş kariyerine
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isteklerin sizi bir yola sokacağı
o yolunda doğru ya da yanlış
bir yere çıkacağı aşikar. Hayat
da böyle, denemeden başarılı
olamazsın. Her bir yıl sonunda
geçirdiğim yılı, o yıl yaptığım
hataları, öğrendiğim yeni bilgileri ve kazandığım tecrübeleri
düşünürdüm. Bugün geriye
dönüp baktığımda yine aynı yıl
sonu rutinimi yapmaya devam
ediyorum.
Aslında kariyer hedefleriniz
basamakları tırmandığınızı
düşünürken değişip gelişebiliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde olmak sadece benim değil, hem antrenörlerimizin hem de sporcularımızın
da ufkunu açtı. Daha ne yaşayabiliriz ne tecrübe edebiliriz
dediğimiz noktada bambaşka bir

hayatı tecrübe ettik. Ancak ne o
gün ne de bugün hedeflerimizden vazgeçmedik. Belki Beşiktaş
Kulübü tarihinin en popüler ya
da en çok gelir getiren branşı
olamadık ama en başarılı ve en
çok kupa kazanan branşı olmayı başardık. Milli Takımlara en
çok sporcu veren branşı olmayı
başardık. Ancak hayat devam
ettikçe hedefler de artarak devam ediyor.
Şahsi kariyer hedeflerimden
bir tanesi de, kariyerimin bir bölümünde düzenli olarak Avrupa
Kupaları’nda mücadele eden

basketbol ya da voleybol takımlarında görev almak. Eski bir
basketbolcu olarak uzak olduğum bir branş değil. Değişkenleri
farklı olabilir ancak temelde işin
tekniği aynı. Bir gün futbol şubesinde görev almak da önemli bir
kariyer basamağı olabilir ancak
salon sporlarının kültürüyle yetişmiş bir birey olarak parke spor
dalları daha çok ilgimi çekiyor.
Hentbol şubesinin dünü,
bugünü ve geleceği hakkında ne
düşünüyorsun?
Beşiktaş Kulübü'nün tarihine

baktığımızda hentbol şubesi
diğer ana branşlara göre en genç
branş. Ancak olaya şöyle bakmak lazım, şube 1978 yılında kurulmuş ve şu an kırk bir yaşında.
Ben bu kırk bir yılın on sekiz’ini
gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizden önceki
idareciler, sporcular ve antrenörlere ne kadar teşekkür etsek
azdır. Süreci yaşarken anlamıyorsunuz ancak burada aldığınız
her sonuç tarihinize işliyor ve sizi
başarılı ya da başarısız olarak
nitelendiriyor. Sahada hep en iyisini vermek istiyorsunuz ancak
günün sonunda sadece bir takım
kazanıyor. Şubenin kazandığı
kupalar, yaptığı galibiyet serileri,
Şampiyonlar Ligi yıllarının tamamı çok özel işler. Gönül isterdi
ki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz
devam etsin ancak hayatta
umulmadık anlarda isteğiniz
dışında bazı şartlar da gelişebiliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki
yıllarda Hentbol Takımımız daha
kuvvetli bir şekilde Şampiyonlar
Ligi arenasında boy gösterecek
ve bugün rüya gibi hissettiğimiz
bu başarıların hepsinin üstüne
çıkacak. Teknik ekiple beraber
geçirdiğimiz uzun yıllarda hep
özel sporcularla çalışmaya dikkat
ettik. Takım arkadaşlarına, kulübe, taraftara ve camiaya yakışır
isimler olmasını istedik. Beşiktaş
Hentbol Takımı'nı deyim yerindeyse hentbolcular için bir podyuma çevirmeye gayret ettik.
Beşiktaş Aygaz, Hentbol
Süper Ligi’ni domine ederken
altyapılarda da Türkiye Şampiyonlukları geliyor. Hentbol
altyapısı sürekli üreten bir
fabrika gibi. Hentbol altyapısı
planlaması hakkında bilgi verebilir misin? Alt yapıdan oyuncu
çıkmaya devam edecek mi?
Altyapı ya da öz kaynak…
Adına ne derseniz diyebilirsiniz.
Burada bir numaralı hedef üst
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yapının ihtiyacına uygun sporcu
vermek. Ancak tabii ki bu sporcuyu A takıma yollarken teknik
ve taktik bilgisini geliştirmek,
fiziksel yeterliliğini desteklemek
ve iyi bir birey olabilmesine destek olmak durumundasınız. Altyapı kavramının illa bir çocuğu
sıfırdan alıp A takıma kazandırmak olmadığını düşünüyorum.
Başka bir takımda ya da şehirde
iyi bir sporcuyu altyapınıza kazandırıp ona kattığınız değerlerle A takıma kazandırmanız da bir
sistem gereksinimidir. Sonuçta
üst yapıda büyük bir rekabet
halindesiniz ve altyapıda başka
bir yerde oynayan yetenekli bir
potansiyel oyuncu ileride bambaşka bir seviyeye gelebilir. Bu
potansiyelin size rakip olmasını
mı istersiniz yoksa sizinle atılan
gole sevinmesini mi? Günümüz
Avrupa futboluna baktığımızda
dünya devleri 10-12 yaşında ki
oyuncuları kendi akademilerine katabilmek için savaş veriyorlar. Biz de her dönem diğer
illeri tarayıp buralarda bulunan

yetenekli sporcuları bünyemize
katmak için çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz sezona kadar
uygulanan gençler liginin A takıma %10 puan katkısı kuralı da
bu rekabeti daha çetin koşullara
taşıyordu. Özellikle bu sezona
baktığımızda altyapımızdan bir
çok kardeşimiz A takımda aktif
olarak forma giyiyor ve bu bizleri
oldukça gururlandırıyor.
Yine de buradaki en özel
yılımızın geçen sezon olduğunu
düşünüyorum. Hentbol takımı
tarihinde ilk defa yarıştığı tüm
yaş kategorilerinde hem İstanbul
hem de Türkiye Şampiyonlukları'nı kazandı. Parkenin Kartalları,
A Takım'ın 3 kupasıyla birlikte,
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı 2018-19 sezonunda hentbol
erkeklerdeki tüm kupaların
tamamını kazanmış oldu. Bugün
hangi branş olursa olsun dünyanın her hangi bir liginde, özellikle
sporun endüstriyelleşmesinin
ardından böyle bir başarı var mı,
gerçekten çok merak ediyorum.
Bu başarıda ikisi eski spor-
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cumuz olmak üzere dört antrenörümüzün büyük emekleri
bulunuyor. Spor bu anlamda
mutfakla benzer özellikler gösteriyor. Her gün dışarıdan yemek
yemeye maddi gücünüz yetmeyebilir. Dışarıdan verdiğiniz
siparişi sadece bir defada tüketiyorsunuz ancak işin mutfağına
odaklandığınızda yaptığınız
yemek üç-dört gün boyunca sizi
doyurabiliyor. Hem maliyeti hem
de uzun vade de size getirdikleri
daha fazla oluyor. İlerleyen dönemlerde de daha çok arkadaşımız işin mutfağından A Takım'a
katılacaktır.
Alt yapıdan üst yapıya geçelim. Üst yapı deyince de aklıma
salon sorunumuz geliyor. Her
şeye yer bulunan İstanbul’da,
Parkenin Kartalları’na Şampiyonlar Ligi maçlarını sürekli
oynayabileceği bir salon bulunamadı. Salon sorunumuz için
ne söylemek istersin?
Aslında sadece bizim değil
Türk hentbolunun ve Türk spo-

runun da kanayan yarası salon
problemi. Hatırlarsanız İstanbul
2020 Olimpiyat Adayı'ydı. Bu süreçte üniversiteden bir çok arkadaşım da Olimpiyat Komitemiz
ile beraber çalışma imkanı buldu.
Heyetin Kulübümüzü ziyaretinde
sorduğum ilk soru Olimpiyatlar'ı
alırsak hentbol maçlarının nerede oynanacağı sorusuydu. Sorunun cevabı Abdi İpekçi’ydi ancak
bugün ne Abdi İpekçi var ortada
ne de başka bir uluslararası
şartlara uygun hentbol salonu.
Aslında çoğu insan bilmese de
Abdi İpekçi’nin açılışı bir hentbol
maçıdır ancak zaman içerisinde
basketbol egemenliğine geçmiş
bir salondur. Eskiler daha iyi bilir
ancak Burhan Felek-Bağlarbaşı
hattında da voleybol - hentbol
savaşları çıkmış, kazanan burada
da voleybol olmuş.
Bulunduğu şehrin en önemli
varlıklarından biri olan Beşiktaş,
Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını İzmit’te oynamak zorunda
kaldı. Ekip olarak İzmit’teki
şartlardan ve misafirperverlikten çok mutluyduk ancak bizim
evimiz İstanbul. Avrupa Hentbol

Federasyonu'ndaki yetkililerin
bile İstanbul denildiğinde gözleri
parlıyordu. Düşünün ki, birçok
Avrupa ülkesinden daha fazla
nüfusa sahip bir şehir İstanbul
ve o ülkelerde İstanbul’un kat
ve kat fazlası uluslararası spor
tesisi var.
Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Slovenya’nın toplam nüfusu on altı buçuk milyon.
İstanbul ile neredeyse aynı.
Evet toprak genişliği olarak aynı
olmayabilir ancak bu 4 ülkedeki
uluslararası spor tesisleri ve spor
yatırımları İstanbul’un kırk katı
kadar. Bugün İstanbul’u uluslararası seviyede temsil eden
beş kadın-erkek futbol, dokuz
kadın-erkek basketbol, sekiz kadın-erkek voleybol ve sadece bir
erkek hentbol takımı bulunuyor.
Bu takımlar yarattıkları etkiyle,
bulundukları uluslararası camiada İstanbul’u da temsil ediyorlar.
Sadece bu takımların yarattığı
turist ve turizm etkisi şehrin
önemli bir kültürünü oluşturuyor. Fransız takımlarının bütçesinin bir kısmını şehrin tanıtımı ve
temsili sebebiyle şehir belediyesi
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sağlıyor. Burada bahsettiğim
rakamlar milyon Euro’lar seviyesinde. Avrupa’da hangi şehrin bu
kadar fazla branşla ve takımla
temsil edilmesinden bahsedebiliriz? Ve burada bahsettiğimiz
sadece takım sporları. Bu konu
hakkında dört federasyon ortak
çalışma yapıp bir proje hazırlamalı ve hem Spor Bakanlığı hem
de İstanbul BŞB ile bu projeyi
paylaşmalı diye düşünüyorum.
İstanbul, Avrupa’nın en önemli
spor şehri ancak uluslararası
nitelikte bir hentbol sahası yok.
2020 yılına girerken yaşanılan bu
sorunun acil çözüme kovuşması
gerekiyor.
Bu arada hentbol sahasını
uluslararası seviyede inşa ederseniz, voleybol ve basketbol gibi
branşlar da rahatlıkla aynı salonda müsabaka yapabilir. Hentbol
salonu yapılması demek, aynı
salonda basketbol ve voleybol da
oynanılabilir demek.
“Salonlarda Ekol Beşiktaş
Hentbol” sloganı hakkında ne
düşünüyorsun?
Özel takımların özel slogan-

ları olduğuna inanırım. Bu özel
sporcular içinde geçerlidir. Pascal
Nouma denilince aklımıza gelen
slogan ne ise hentbol denildiğinde de bu sloganın aklımıza
düşme sebebi de aynı bağlılık ve
aynı hislerdir. “Potanın Perileri”, “Filenin Sultanları”, “12 Dev
Adam” gibi sloganlar takımlarla
özdeşleşmiş ve sonsuza kadar
yaşayacak terimlerdir. Takımımızın da bu sloganı ebediyen hatırlanacak ve pankartlara yazılarak
salonlarda ve stadyumlarda yer
alacaktır.
Şampiyonlar Ligi'nden bahsettin, biraz açalım. Beşiktaş
beş yıl üst üste Şampiyonlar
Ligi'nde oynadı, Şampiyonlar
Ligi için ne söylemek istersiniz?
Şampiyonlar Ligi ve Hentbol
Süper Ligi arasındaki farklar
nedir?
Ne diyebilirim ki… Aslında
ülkedeki hentbol standartlarını
belirlemesi gereken kurallarla oynadığınız, Avrupa’nın her
yerinde müthiş popüler, binlerce taraftarın ve bu işi yapma
sebeplerinizden olan özel sporculara karşı oynadığınız büyük
bir arena. Belli yayın kurallarının
olduğu, pazarlama stratejilerinin
yürütüldüğü, ürünün gelişmesi
için sürekli katılımcılarıyla farklı
zamanlarda bir araya gelen bir
yapının oluşturulduğu, olması gereken standartlara sahip
salonların olduğu müthiş bir
topluluk.
Bu beş yılda kazandığım
hayat tecrübesi gerçekten paha
biçilemez. Tamamı uluslararası
ve yılda iki defa kulüpler birliği,
bir defa kura çekimi ve bir defa
workshop toplantılarımızın olduğu, haftada bazen üç deplasmana gittiğimiz, bir çok konuda
büyük fedakarlıklar yaptığımız,
her bir sezonda bir dünya turuna
bedel seyahat ettiğimiz rüya gibi
beş yıldı.

Bu sezon orada olamamamıza
çok üzülüyorum ancak bir gün
yeniden o arenada olacağımızı
biliyorum. Ancak oranın standartlarını salon, pazarlama, yayın, taraftar ve bütçe anlamında
yakalamanız gerekiyor. Sadece
sizin değil kendi liginizde iddialı
olan en az dört-beş takımın o
seviyeleri yakalaması gerekiyor
ki oranın daimi katılımcıları arasında güçlü bir şekilde yer alabilelim. Kadın voleybol ve erkek
basketbol liglerimize baktığınızda ne demek istediğimi daha net
anlayabilirsiniz.
Mevzubahis hentbol olduğu
için biraz daha açmak istiyorum. Türkiye’de spor denince
akla tabii ki önce futbol, sonra
da erkek basketbol ve biraz da
kadın voleybol geliyor. Geriye
kalanlar üvey evlat gibi. Hentbolun Türkiye’deki yeri hakkında ne söylemek istersin? Sence
hak ettiği değer tam olarak
nedir?
Futbolu zaten bir kenara koymak lazım bu değerlendirmeyi
yaparken. Temel olarak hentbol
ne zaman kulüplere seçim kazandırıp milyon Euro’lar getirirse
o zaman hentbol ülkemizde bir
yerlere gelecektir. Bu işin popüler tarafı. Ancak işin bu aşamaya
gelmesini sağlayacak etkenler
daha zorlu yollardan geçiyor.
En basitinden şu kıyaslamayı
yapabilirim. Bugün erkek basketbol ve kadın voleybolda hem
üç büyükler hem de müessese
kulüpleri bulunuyor. Her iki branşta da ligin yarısından fazlası
İstanbul’da ve tamamı uluslararası nitelikte salonlarda oynanıyor. Yine her iki branşın da tüm
maçlarının televizyon yayını ve
iddaa geliri bulunuyor. Yine her
iki branşta da Milli Takımlar Avrupa’da belli bir seviyenin üstünde. Kulüp bazında bile her sezon
Avrupa Kupaları’nda dörtlü final
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Berk Karahan Döneminde
Beşiktaş Hentbol Takımı
13 Şampiyonluk
12 Türkiye Kupası
11 Süper Kupa
(Berk Karahan Görev Aldığından Beri)



9 Şampiyonluk
8 Türkiye Kupası
7 Süper Kupa
(Berk Karahan Şube Menajeri
Olduğundan Beri)

oynuyorlar hatta şampiyonluklar
kazanıyorlar. Ve Avrupa'nın en
iyi üç liginden biri her iki branşta da bizde. Maalesef hentbol
için bu kriterlerin hiçbiri henüz
oluşmadı. Evet iddaa geliri ve
maç yayını bizde de var ancak
her maç yok. Uluslararası bir
tesisimiz maalesef yok. Tüm bu
farklılıklara ve sporcu kaynağının
azlığına rağmen geçtiğimiz on
bir sezonda başardığımız işlerin
ne kadar büyük olduğunu bir
defa daha anlıyoruz ki, bu takım
2009 yılında Avrupa’da yarı final
bile oynadı.
Görev yaptığın süre boyunca
sende iz bırakan bir yerli ve bir
yabancı oyuncu söyler misin?
Her sezon ortalama yirmi
sporcudan, her sene ortalama
dört yeni sporcu ekleyerek on
sekiz senelik bir serüvende
yaklaşık iki yüz elli sporcuyla
çalışmışımdır. Bazı sporcularla yaşadığınız diyalogları hiç
unutamıyorsunuz. Bir o kadar
sporcuyla da transfer görüşmesi
yapmışımdır. Ancak bir sporcu
değil de bir takım yaratmak gerekir diye düşünüyorum.
Sanırım yabancılarda Janos
Becsi, Nemanja Pribak, Ivan Nincevic ve Vladimir Zelic’in yeri çok
başkaydı. Yerlilerde de Utku Erdüder, Emin Halaç, Murat Güder,
Tufan Soğuoğlu, mevcut kap-

tanlarımız Ramazan (Döne) ve
Tolga (Özbahar), Bülent (Erkol),
Oğuzhan (Büyük) ikilisi, Cengiz
Hatırnaz ve Ozan Arifoğlu hem
mesleki kariyerimde hem de
şahsi gelişimimde önemli yere
sahip isimlerden olmuşlardır.
Antrenör örneği veremiyorum
çünkü Müfit (Arın) hoca, İlker
(Şentürk) hoca ve Mesut (Temizişler) hoca ile zaten başından
beri beraberiz. (gülüyor)
Parkenin Kartalları ile bir çok
deplasmana gittin, unutama-

dığın deplasman anını değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucuları ile
paylaşır mısın?
Takımla beraber yaklaşık
300’den fazla deplasmana
gitmişizdir. İyisiyle kötüsüyle
birçok anımız da olmuştur ancak
genelde hep en eğlenceli olanlar
akılda kalıyor. Bu anıları kendime
saklayacağım, belki bir gün bir
kitaba dönüştürebilirim. En çok
paylaşmak istediğim sanırım
iki sezon önce Şampiyonlar Ligi
şampiyonu olan Montpellier’i
deplasmanda yendiğimiz maçtır.

Tarihimizin en büyük galibiyetidir
o maç. Montpellier’in iç sahadaki
tek mağlubiyeti oldu. Şampiyonlar Ligi’nden önceki sezon İnnsbruck ve Csurgo deplasmanlarında
taraftarlarımızın desteğini, 2009
yılındaki efsane kadromuzu
ve efsane sezonu unutamam.
Hele ki o sezonun Antalya’daki
Türkiye Kupası döneminin filmi
çekilse gişe rekorları kırar.
Yapılan maçlarımız içinde,
unutamadığın üç maçı söyleyebilir misin?
Sevgili Barış, senin de tribünde olduğun ve iki uzatmaya
giden Ankara BŞB maçını her
zaman ilk sıraya koyarım. O gün
son saniye golleriyle şampiyonluk gelmese bugün on bir yıllık
seriden bahsedemezdik.
İkinci maç Şampiyonlar Ligi’ndeki Montpellier deplasmanı
olurdu. O sezonu Şampiyon Ligi
şampiyonu olarak tamamlamıştı
Fransızlar ve galibiyetimiz sadece bizim için değil, Avrupa için de
çok büyük bir olay olmuştu.
Sanırım son maç Kiel’le oynadığımız Süleyman Seba’daki
dostluk maçı olurdu. Kiel gibi bir
hentbol markası yoğun sezonunda bir boşluk bulup bizimle
hazırlık maçı oynamak için İstanbul’a gelmişti. Yaptığımız işin
önemini bir defa daha anlamıştım o gün.
Maçlarımızı bazen protokolde
bazen saha içinde takip ettiğini
biliyorum. Maç başlamadan
önce yaptığın bir uğurun veya
ritüelin var mı?
Var ama paylaşmak istemem.
Bu işlerin duayla değil de çok
çalışmakla olduğu kanısındayım.
Dua modu son saniyeye kalan
maçlarda aktif oluyor. (gülüyor)
Süleyman Seba Spor Salonu’ndaki maçlarınıza gelen
kemik bir taraftar kitlemiz
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var, deplasmanlarda daha çok
destek görüyorsunuz. Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek istersin? Onlara bir mesajın var mı?
Evet, deplasmanda daha çok
taraftarımızın olduğu bir gerçek
ancak olayı şöyle değerlendirmek lazım. İstanbul’daki taraftarlar her hafta farklı branşta bir
Beşiktaş maçına gidebilir. Ancak
farklı şehirdeki taraftarlarımız o
kadar şanslı değiller. Bulundukları ile ya da komşu illere takımlarımız geldiğinde, o maça göre
program yapıyorlar. Çünkü zaten
yılda bir, en fazla üç-dört defa
görebiliyorlar. Yoksa İstanbul’a
gelmek zorundalar.
İstanbul’daki sporseverler için
de zor bir süreç var. Dinlenmek
ya da sosyalleşmek için en geniş
zaman olarak hafta sonu var ve
insanlar bu zamanı ya arkadaşlarıyla ya da ailesiyle geçirmek
istiyor. Yüzlerce sinema salonu
ve AVM'lerin olduğu, otuz kadar
profesyonel takımın maç yaptığı
bir şehirde sporseverleri tribüne
çekmek çok da kolay değil.
Beşiktaş taraftarının ise hafta
sonu tüm branşlar arasından
seçim yapması gerekiyor. Maalesef maç programları branşlara
göre değil, televizyon yayınlarına
ve salonlara göre düzenleniyor.
Bu sebeple de maçlar aynı saate
denk gelebiliyor. Yine de takımımızın her maç daha fazla seyirciye oynamak istediği gerçeği
değişmiyor. Tiyatro salonunda
seyirci olmazsa sanatçının sahnede performans göstermesinin
hiç bir anlamı yok. Spor da aynı
şekilde. Tribünde seyirci olmazsa
sahada yapılan işin pek bir anlamı kalmıyor.
Gelenlerin ayaklarına sağlık ama sayıyı ciddi bir şekilde
arttırmamız gerekiyor. Bu sezon
play-off sistemi olduğundan
dolayı özellikle final serisinde
dolu bir Süleyman Seba Salonu
görmek herkesin isteği ve hayali.

Ailen ve eşin maçlara gelir
mi? Onlar için ne söylemek
istersin?
On yedi yaşında bir çocuk olarak girdiğim salonda bugün 35
yaşında, evli ve bir baba adayı
olarak yer alıyorum. Bu salon ve
bu takım sadece benim değil,
ailemin de hayatının büyük bir
parçasını oluşturuyor. Yeri geldi
ailemden çok sporcularla vakit
geçirdim. Annem ve babam
şampiyonluk maçımızı kaçırmazlar ama sezonun genelinde
de maçlara gelirler. Eşim de
evlendiğimizden beri iç saha da
maç kaçırmadı ve onun izle-
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diği tüm maçları da kazandık.
Bazen devrede yetişiyor maça
ve geride kapattığımız devreyi galibiyetle sonlandırıyoruz.
Gelemediği maçları da mutlaka
telefondan takip ediyor. Sezon
sonuna doğru yeni bir tecrübe
bizleri bekliyor. Bir Yavru Kartal
daha aramıza katılacak ve inanıyorum ki o da varlığıyla hem
ailemize hem de kulübümüze
şans getirecek.
Beşiktaş Dergisi olarak seni
ve eşini tebrik ediyor, Yavru
Kartal’ı biz de sabırsızlıkla
bekliyoruz…

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?

Beşiktaş Futbol Takımımız, geçtiğimiz ay hem UEFA Avrupa
Ligi hem de Süper Lig’de mücadele etti. UEFA Avrupa
Ligi K Grubu’nda yer aldığı maçlarda Beşiktaşımız,
deplasmanda Braga’ya 3-1 mağlup olurken,
Vodafone Park'ta ağırladığı Slovan Bratislava'yı
ise 2-1 yendi. Süper Lig’de ise Antalyaspor’u
1-2 yenen takımımız, hız kesmeden
Yukatel Denizlispor'u 1-0, İttifak Holding
Konyaspor'u 0-1 ve kasım ayının son
maçında Vodafone Park'ta ağırladığı
rakibi İstiklal Mobilya Kayserispor'u
ise ...... yendi ve ligde üst üste
beşinci maçını kazanarak
şampiyonluk yolunda bir
engeli daha aştı. Süper Lig
Cemil Usta sezonunun
ilk yarısına nokta
koyacağımız aralık
ayı maçlarımızda
takımımıza
başarılar
diliyoruz.
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ARALIK AYI MAÇLARIMIZ
02 Aralık 2019 - Pazartesi

20.00

BEŞİKTAŞ - İ.M. Kayserispor

Süper Lig

05 Aralık 2019 - Perşembe

20.45

BEŞİKTAŞ - Anagold 24 Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası

08 aralık 2019 - Pazar

19.00

Kasımpaşa - BEŞİKTAŞ

Süper Lig

12 Aralık 2019 - Perşembe

23.00

Wolverhampton - BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi

15 Aralık 2019 - Pazar

19.00

BEŞİKTAŞ - BTC Turk Yeni Malatyaspor

Süper Lig

22 Aralık 2019 - Pazar

19.00

Fenerbahçe - BEŞİKTAŞ

Süper Lig

27 Aralık 2019 - Cuma

20.30

BEŞİKTAŞ - Gençlerbirliği

Süper Lig
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Antalyaspor
BEŞiKTAŞ

1-2
SPOR TOTO SÜPER LİG / 10. HAFTA / 02.11.2019
Hakemler: Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
Stadyum:
Antalya Stadyumu
Sarı Kart: Bahadır (Dk.9), Umut (Dk.48), Blanco (Dk.67)
Rebocho (Dk.69), Mukairu (Dk.90)
ANTALYASPOR:
FERHAT, OLIVERIA, BAHADIR, EREN, SILVA, LESCHUK,
MUKAIRU, UFUK (Dk.82 FREDY), GRANDO (Dk.23 SERDAR),
NAZIM, CHAHECHOUHE (Dk.46 AMILTON)
Yedekler: Boffin, Salih, Doğukan, Ribeiro, Osman, Yekta,
Serdar, Harun, Silva, Celustka
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, REBOCHO, ELNENY, ATIBA
DIABY, LJAJIC (Dk.77 OĞUZHAN), LENS (Dk.58 BURAK)
UMUT (Dk.87 GÜVEN)
Yedekler: Utku, Roco, Erdem, Kartal, Necip, Muhayer, Boyd
Oğuzhan, Güven, Burak
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER

36

%43

Topla Oynama

%57

14

Toplam Şut

12

4

İsabetli Şut

6

323

Pas

468

%78

Pas İsabeti (%)

%83

2

Korner

0

18

Orta

9

13

Faul

17

1

Ofsayt

1

HAFTANIN MAÇLARI
Galatasaray 2-0 Ç. Rizespor
İ.H. Konyaspor

1-1

Gençlerbirliği

A. Alanyaspor 0-0 M. Başakşehir
Trabzonspor 0-1 Göztepe
Y. Denizlispor 0-2 D.G. Sivasspor
Kasımpaşa 2-2 Y. Malatyaspor
İ.M. Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü 1-2 G. Gaziantep
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SC Braga
BEŞiKTAŞ

3-1

UEFA AVRUPA LİGİ / 4. MAÇ / 07.11.2019
Hakemler: Gediminas Mazeika
Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas
Stadyum: Municipal de Braga
Sarı Kart: Roco (Dk.18), Caner (Dk.20), Viana (Dk.58)
Kırmızı Kart: Lens (Dk.44)
Gol: Paulinho (Dk.14-36), Boyd (Dk.29), Eduardo (Dk.81)
SC BRAGA:
CARVALHO, ESGAIO, WALLACE, VIANA, SEQUEIRA, GALENO,
PALHINHA, BARBOSA, ANDRE (Dk.77 TRINCAO), PAULINHO
(Dk.67 FONTE), RICARDO (Dk.60 EDUARDO)
Yedekler: Magalhaes, Souza, Eduardo, Diogo, Santos
Fonte, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, NECİP, VIDA, ROCO, CANER (Dk.63 REBOCHO), LENS,
OĞUZHAN, KARTAL (Dk.72 ELNENY), BOYD
GÜVEN (Dk.88 ERDEM), UMUT
Yedekler: Utku, Erdoğan, Erdem, Kerem, Rebocho
Elneny, Ljajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%59

Topla Oynama

%41

19

Toplam Şut

4

7

İsabetli Şut

2

490

Pas

305

%85

Pas İsabeti (%)

%76

7

Korner

2

30

Orta

18

13

Faul

11

3

Ofsayt

2
38
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BEŞiKTAŞ
Y. Denizlispor

1-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 11. HAFTA / 10.11.2019
Hakemler:
Özgür Yankaya
Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Caner (Dk.18), Barrow (Dk.18), Sackey (Dk.66)
Gol: N'Koudou (Dk.70)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, RUIZ, VIDA, REBOCHO, ELNENY, ATIBA
DIABY (Dk.87 OĞUZHAN), LJAJIC (Dk.75 BOYD)
CANER (Dk.61 N'KOUDOU), BURAK
Yedekler: Utku, Roco, Kartal, Necip, Muhayer, Oğuzhan
Boyd, N'Koudou, Lens, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Y. DENİZLİSPOR:
STACKHOWIAK, LOPES, MUSTAFA, MARTINEZ, MURAWSKI
AISSATI (Dk.63 SACKO), BERGDICH, SAPUNARU, OLCAY
BARROW (Dk.71 RECEP), SACKEY (Dk.79 MBAMBA)
Yedekler: Tolgahan, Mbamba, Sacko, Sedat, Oğuz, Mehmet,
Recep, Burak, Kerem, Zeki
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

İSTATİSTİKLER

40

%64

Topla Oynama

%36

14

Toplam Şut

11

6

İsabetli Şut

3

529

Pas

260

%85

Pas İsabeti (%)

%75

6

Korner

6

17

Orta

16

12

Faul

16

0

Ofsayt

3

HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2-1 İ.M. Kayserispor
D.G. Sivasspor 2-0 İ.H. Konyaspor
Ç. Rizespor 1-0 Antalyaspor
G. Gaziantep 0-2 Galatasaray
Futbol takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında A. Alanyaspor ile Vodafone Park’ta oynadığı
ve 2-0 kazandığı maçın 69. dakikasında Siyah-Beyazlılarımız’ın ikinci golünü kaydeden
Abdoulay Diaby, takımımızın Vodafone Park’taki resmi maçlarda 200. golünün sahibi
olarak tarihe geçti. Diaby, takımımızın Y. Denizlispor ile oynadığı maçın öncesinde
düzenlenen törenle 200. gol ödülünü aldı.

Göztepe

1-1

Y. Malatyaspor

Trabzonspor 1-0 A. Alanyaspor
M. Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü

Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit
düşen taraftarımız Astsubay Fatih Mehmethan’ın eşi Gamze Mehmethan
ile babası Kenan Aslan; kulübümüzün davetlisi olarak futbol takımımızın
Y. Denizlispor maçını izledi. Maçın ardından Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ile bir araya geldi.
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İ.H. Konyaspor
BEŞiKTAŞ

0-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 12. HAFTA / 23.11.2019
Hakemler:
Fırat Aydınus
Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Stadyum:
Konya Büyükşehir Belediye
Sarı Kart: Ferhat (Dk.46), Elneny (Dk.54), Jonsson (Dk.78)
Daci (Dk.90)
Gol: Burak (Dk.72)
İ.H. KONYASPOR:
SERKAN, JEVTOVIC (Dk.73 HADZIAHMETOVIC), JONSSON
DIAGNE (Dk.90 MÜCAHİT), ÖMER, BAJIC, MILOSEVIC, ANICIC
MIYA, FERHAT (Dk.76 DACI), SKUBIC
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Volkan, Selim, Can,
Hadziahmetovic, Savaş, Ali, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, REBOCHO, ATIBA, ELNENY
DIABY (Dk.59 N'KOUDOU), LJAJIC (Dk.85 OĞUZHAN), CANER
BURAK (Dk.90 UMUT)
Yedekler: Utku, Roco, Necip, Muhayer, Lens, N'Koudou
Boyd, Oğuzhan, Güven, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%40

Topla Oynama

%60

7

Toplam Şut

9

1

İsabetli Şut

4

305

Pas

525

%73

Pas İsabeti (%)

%84

4

Korner

3

22

Orta

15

12

Faul

11

3

Ofsayt

3
42

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

Gaziantep

BEŞiKTAŞ
Slovan Bratislava

2-1

UEFA AVRUPA LİGİ / 5. MAÇ / 28.11.2019
Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: De Kamps (Dk.30), Necip (Dk.53), Holman (Dk.61)
Caner (Dk.63), Gökhan (Dk.74), Rabiu (Dk.78), Elneny (Dk.81)
Abena (Dk.90), Ljajic (Dk.90)
Gol: Daniel (Dk.35), Roco (Dk.75), Ljajic (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, NECİP, VIDA, ROCO, REBOCHO (Dk.46 LJAJIC)
OĞUZHAN (Dk.76 GÜVEN), ELNENY, BOYD (Dk.46 N'KOUDOU)
DIABY, CANER, UMUT
Yedekler: Utku, Erdoğan, Erdem, Gökhan, N'Koudou, Ljajic, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
SLOVAN BRATISLAVA :
GREIF, BAJRIC, ABENA, BOZHIKOV, DE MARCO
HOLMAN (Dk.83 LJUBICIC), DE KAMPS, IBRAHIM
DANIEL (Dk.87 RATAO), RHARSALLA (Dk.76 DRAZIC), SPORAR
Yedekler: Sulla, Ljubicic, Drazic, Ratao, Sukhotskiy, Nono, Cavric
Teknik Direktör: Nuno Espirito Santo

İSTATİSTİKLER
%66

Topla Oynama

%34

19

Toplam Şut

7

6

İsabetli Şut

3

592

Pas

311

%86

Pas İsabeti (%)

%72

5

Korner

2

33

Orta

15

11

Faul

21

3

Ofsayt

1
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

Adı Soyadı:
Jessica Lynne Çarmıklı
Doğum Tarihi:
3 Ocak 1986
Doğum Yeri:
ABD
Forma Numarası:
6
Mevkisi:
Orta Saha
Burcu:
Oğlak
Medeni Hali:
Evli
Boy:
168 cm
Kilo:
56 kg
İlk idolü:
ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları
Mia Hamm ve Michelle Akers
İlk amatör takımı:
Medford Strikers
İlk profesyonel takımı:
FC Indiana
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2009
İlk antrenörü:
James Galanis
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Annesine hediye aldı
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Antalyaspor (13 Kasım 2016)
İlk evimizdeki maçı:
Karadeniz Ereğli (19 Kasım 2016)

Fotoğraf: İsa Şimşek

İlk golü:
İlkadım Belediyespor’a
(27 Kasım 2016)
İlk başarısı:
ABD Gençler Ligi Şampiyonluğu
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En iyi huyu:
Pozitif olmak
En kötü huyu:
Haksızlık karşısında öfke kontrolü
yapamamak
En büyük başarısı:
Üniversiteyi %100 burslu
kazanmak
En heyecanlandığı an:
Çocuklarının doğumu
En korktuğu şey:
Köpek Balığı
En beğendiği şarkıcılar:
Justin Timberlake
En hoşlandığı müzik türü:
Rock
En son okuduğu kitap:
Sapiens
En beğendiği film türü:
Komedi
En beğendiği aktör:
George Clooney
En beğendiği komedyen:
Jimmy Fallon
En sevdiği yemek:
Tacos
En son tatili:
San Sebastian
En beğendiği ülke:
Türkiye
Hayatında en değer verdiği şey:
Aile, sağlık, aşk

Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
El yapımı kolye
Hayat felsefesi:
Kendisini sürekli geliştirmek
Hep yapmak istediği ama sürekli ertelediği bir şey:
Türkiye Milli Takımı’nda oynamak
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Güzel ve rahat olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Ayak bileklerine bandaj yapmak
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SEN
NEREDE
PASSO
ORADA!
Passo’nun
kolaylıkları
statları aşıyor.

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

Hemen
indir!

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: isa şimşek • organizasyon: hasan avcı

MELTEM KEKLİK:

“BEŞİKTAŞLILIĞIMI
ANLATACAK TANIMI
BULAMIYORUM”
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Güzelliği dillere destan Meltem Keklik ile güneşli bir hafta içi Vodafone Park’ın boş
tribünlerine oturup sohbete koyulduk. Bir yandan sorularımızı cevaplarken diğer
yandan tribünlerimizin sakinliğini izliyordu. Sahaya ilk adımını attığındaki heyecanı
sohbetimiz boyunca sürdü ve çok keyifli bir söyleşi gerçekleşti.
ncelikle hoş
geldin. Seni
sık sık maçlarda görüyoruz
ve bugün yine
tribündeyiz.
Maç harici
ortam böyle
boşken Vodafone Park'ta olmak
sana kendini nasıl hissettiriyor?
Bu haliyle görmek de çok güzelmiş. Her ne kadar taraftarların yarattığı ambiyansa şahitlik
etmek, futbolcuları görmek ve
maç için gelmek bambaşka bir
his olsa da, boşken daha fazla
keyif aldım açıkçası. Beşiktaş’ın
hayatımda yer eden sevgisini
anlatabilmem pek mümkün
değil. Bu sebeple az evvel saha
kenarına çıktığımda duygusallaştım, ağlayasım var ve kendimi
zor tutuyorum. Futbolcularımızın yürüdüğü tünelden çıkmak,
yedek kulübesinde oturabilmek,
hepsi gerçekten çok güzel.

O

Beşiktaş sevgini nasıl anlatırsın peki?
Beşiktaş sevgimi kelimelerle
anlatamam herhalde, yaşanması
lazım. “Bizde sakat çok” der ya
tribünlerimiz, bu esasında Beşiktaşlılığımız ile alakalı çünkü
hiçbirimiz normal değil, normalin
çok üzerinde seviyoruz Beşiktaşımız’ı.
Beşiktaşlılığın nasıl başladı?
Aileden gelen bir miras.
Dedem, babam çok koyu Beşiktaşlıydı, ben de babamın fanatik
kızı olarak büyüdüm. Kendimi
her zaman fanatik bir Beşiktaşlı
olarak tanımladım. Çocukken
zaten babam elimden tutar beni
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maça götürürdü, sahayı görmeye
boyum yetmediğinden maçları
babamın omzunda izleyerek
büyüdüm.
Bu kadar koyu Beşiktaşlıların
bir arada yaşadığı evde maç
günleri nasıl geçiyor?
Maç içerisinde gelişen pozisyonların durumuna göre babam
sinirlenebiliyor, bu sebeple biraz
gergin geçiyor. Eğer maçı kazandıysak şenlik var, geç saatlere kadar eğlenilir ama oldu da
kaybettik, işte o an herkes kendi
odasına kaçar ve birbirine gözükmemeye çalışır.
Anneden bahsetmediğine
göre Beşiktaş taraftarı değil
sanırım?
Annem Fenerbahçeli, bu
konuda anlaşamıyoruz onunla
(gülüyor) ama beraber maç seyrettiğimiz zamanlarda Beşiktaş
gol attığında bile alkışlar. “Anne
sen Fenerbahçelisin, ne yapıyorsun?” dediğimde “olsun güzel

attılar, tebrik ediyorum” der,
çünkü aslında başına gelecekleri
bilir, sevinse kızacağız. Aslında
bayağı şanssız çünkü babam,
ablam ve ben Beşiktaşlıyız ve
evde hep tek kalan bir Fenerbahçeli kendisi ama ona da Beşiktaş
Passolig kartı çıkarttım ve bazen
annemi de maçlara getiriyorum.
Manken olmaya nasıl karar
verdin?
Aslında çok fazla üzerine
düşündüğüm bir meslek değildi.
Etrafımdaki insanlar “çok güzelsin, boyun uzun, fiziğin güzel,
neden mankenlik yapmıyorsun?”
gibi sorular sorarak bu işin zihnime girmesini sağladılar. Kariyerimi bu alanda yürütmeye karar
verdiğimde ise ailem ilk başta
destek vermedi çünkü onlar üniversite okumamı istiyordu, ama
şu an onlar da memnun.
Manken olmadan önce istediğin bir meslek var mıydı?
Gastronomi okuyup, şef

54

olmayı çok istiyordum. Aslında
kıyasladığımızda ikisi oldukça
zıt meslekler. Mankenler yemez
ama şefler ise sürekli tatmak
zorundadır.
Geleceğe yönelik planlarında
neler var?
Mankenliği belli bir yaşa kadar
yapabiliyorsunuz, bir yere geçiş
yapmam gerekli. Oyunculuğu da
istemiyorum; esas hayalim ve
hedefim haber sunuculuğu yapmak. Bu konuda bazı ufak tefek
çalışmalarım oluyor, eskiden de
bir kanalda çalışmıştım. Gelecek
hayalim bu yönde.
Beşiktaş ile ilgili yer almayı
düşündüğün projeler var mı?
Neler olabilir mesela?
Eskiden Beşiktaş’ın defilelerine çıkmayı çok istiyordum ama
şimdiki kadar imkanım olmadığı için bu hayalimi o zamanlar
gerçekleştiremedim. Sunuculuk
olabilir, mesela kulübümüzün
düzenlediği baloların, gecelerin

sunuculuğunu üstlenmeyi isterim, büyük bir onur ve gurur olur
bu. Bir de çekimlerde yer almak
isterdim; yeni sezon ürünlerinin
tanıtım çekimlerinde boy göstermek, onların üzerimde taşımak
ve taraftarlarımıza tanıtmak
mutluluk verici olurdu.
En sevdiğin futbolcumuzu
öğrenebilir miyiz?
Pascal Nouma kesinlikle.
Onun çılgınlığı, hırsı, taraftar ile
oluşturduğu sinerji ve yabancı
bir futbolcunun gelip de kendisini kulübümüze böylesine
ait hissetmesi beni her zaman
derinden etkilemiştir.
Kariyerinde ve hayatında
dönüm noktaları neler?
On sekiz yaşındayken Miss
Turkey’e katılmıştım. Kimseyi
tanımıyordum, torpilim yoktu ve
dört bin yedi yüz kişiden ilk yir-

miye kaldım. Çok büyük bir başarı ve güzel bir başlangıçtı kariyerim için. Yarışmanın kampında
yirmi beş gün geçirmiştik ve bu
süreçte bize mesleğimiz ile ilgili
eğitimler verilmişti. Büyük markaların reklamlarında da oynayarak bu alanda ilk deneyimlerimizi
yaşamıştık. Ardından ajanslarla çalışmaya başladım, güzel
defilelere çıkarak kariyerimdeki
basamakları tırmanmaya devam
ettim. Özellikle Hakan Akkaya’nın defilesinde yer almak beni
çok fazla onore etti.
Boş zamanlarında neler yaparsın?
İşim modellik olduğu için spor
yapmaya özen gösteriyorum
çünkü fit ve sağlıklı olmam
gerek. Sinemaya gidiyorum, her
kadın gibi alışveriş yapmak en
büyük tutkum; kitap okumayı
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severim. Hastalık derecesinde
puzzle ve lego yapıyorum, geçen
hafta yaptığım legoyu başından
kalkmadan on beş saatte bitirdim.
Hangi kitapları okumaktan
hoşlanırsın?
Eskiden kriminal kitapları okumayı severdim, günümüzde ise
daha çok kişisel gelişim kitaplarını okumayı tercih ediyorum.
Sinema filmleri ve diziler ile
aran nasıl?
Evde boş vakit bulduğumda
dijital platformlar üzerinden
film izliyorum. Korku filmlerini
asla seyredemem ama aksiyon
ve bilim kurgu filmlerinden çok
fazla keyif alırım. En son “Asfaltın Kralları” filmini izlemiştim,
yarış pilotlarının hikayesini anlatıyordu. Arabalara ve özellikle

Formula 1’e karşı büyük bir ilgim
ve sevgim var. En beğendiğim
film ise “Inception”; senaryosundan oyunculuklarına kadar
çok etkilendiğim bir filmdir. Son
zamanlarda belgesel tarzındaki
yapımları izliyorum. En son Formula 1 pilotu Ayrton Senna’nın
hikayesinin anlatıldığı filmi
seyrettim.
Araba tutkundan bahseder
misin?
O da babamdan gelen bir
alışkanlık, zaten erkek olsaydım
adımı Sergen koyacakmış. Kız
çocuğu olarak ancak bu kadar erkek gibi olabilirdim çünkü futbol,
araba vs derken erkek hobilerine
bayağı ilgiliyim. Çocukken de
meraklıydım bu işlere karşı, bir
yere giderken önce sol arkada
oturup babamın direksiyon hareketlerini takip ederdim, dönüşte de sağ tarafa oturup pedal
hareketlerini takip ederdim. Öyle
bir hastalık derecesinde tutkuyla
başladı. Pilot olmayı çok isterdim ama çok yüksek bütçeli bir
spor, ülkemizde de zaten çok
başarılı pilot yok, başarılı olanları
da yakından tanıyorum. Intercity’e gidiyorum sık sık, hatta
geçenlerde Formula 1’i yurtdışında canlı seyretme şansım oldu.
En az Beşiktaş kadar büyülü bir
şey benim için.
Ne tür müzikler dinlersin?
Klasik bir cevap olacak: kulağa
hoş gelen müzikleri dinliyorum.
Sadece şöyle bir ayrıntı var. Slow
şarkıları çok fazla dinleyemiyorum. Genelde deep house dinliyorum. Sözden ziyade müzik
kısmı ile ilgilenmek hoşuma
gidiyor.
Röportaj için teşekkür ederiz,
tribünde tekrar karşılaşmak
dileğiyle.
Ben teşekkür ederim, görüşürüz.
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röportaj: fatma arsan
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Yılın son röportajında bu soğuk aralık ayında sıcacık yürekleri de alıp size öyle konuk
oluyoruz. Öncelikle herkese yepyeni bir yıl, mutlu başlangıçlar, umutlu yepyeni günler
olsun. Yeni yıl hepimiz için kutlu ve mutlu olsun. “Beşikaş aşktır, sevgidir, birliktir,
beraberliktir, tek yürek olmaktır. Çok seviyorum, çok gurur duyuyorum.”
Fatma Demirci ve dünyalar güzeli Miray’le birlikte herkese İstanbul’dan sevgiler.

F

atma Demirci
ve kızı Miray’ı
tanıyalım mı
biraz? Kimdir,
Neler yaparlar?
Öncelike herkese
merhaba.35 yaşındayım evliyim
aileden Beşiktaşlıyım. Dünyalar
güzeli 3,5 yaşında bir kızım var:
Miray. Eşim de fanatik Beşiktaşlıdır. İlk tanıştığımızda ilk sorduğum soru hangi takımlı olduğu

ve Atatürk sevgisi olmuştu.Çok
severek evlendik buradan tekrar söylüyorum Koray Demirci
seni çok seviyorum iyi ki varsın.
Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesinde doğdum ve büyüdüm.
Bu nedenle Beşiktaş sadece bir
takım ben de sadece bir taraftar değilim. Çocukluğum evde
abimle mahallemizde arkadaşlarımla maç yaparak geçti.
Erkek çocukların arasında tek
kız olarak o dönem kalecimiz
olan Auman gibi şapkamı takıp

kalecilik yapardım. Beşiktaşımın
antrenmanlarına giderdik. Maç
hazırlıklarını izlerdik. Bunlar
bugün bile övünerek anlattığım
her zaman mutlulukla andığım
anılarım.Biraz deli dolu çocuk
ruhluyumdur. İçimdeki çocuk
hep10 yaşlarında büyütmeyi de
hiç düşünmüyorum açıkçası.
Çocukları çok severim elimden
geldiğince çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer
almaya çalışırım. Besktaş pazarına gidip alışveriş yapmaya
bayılırım. Beşiktaş’tan taşınmış
olsam da hala hemen hemen her
şeyimi gidip Beşiktaş’tan almaya çalışırım semtime kendimce
destek olmaya çalışırım. Bilirim
ki Beşiktaş sadece bir takımdan
bir futbol topundan ibaret değil.
Aşktır sevgidir birliktir beraberliktir, tek yürek olmaktır.Çok
seviyorum çok gurur duyuyorum.
Nasıl Beşiktaşlı oldular ilk
kez, ya da zaten doğuştan Beşiktaşlılar mı?
Beşiktaşlı olmamda ilk etken
benim nabim. Abimin Beşiktaş’la ilgili haberleri ve resimleri yapıştırdığı siyah kaplı bir
defteri vardı. Kendimle ilgili ilk
hatırladığım anılarımın içinde bu

“Güçlü kadın,
vicdanlı ve azimli bir
kadın olmak bence
sağlam nesiller
yetiştirmenin en
önemli anahtarıdır.”
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defterde var. O defterdeki resimlere bakmaya bayılırdım. Sonra
o deftere ben de katkıda bulunmaya resim ve haber yapıştırmaya başladım.Sonra kendi defterimi yapmaya başladım. Bir de
baktım ki fanatik Beşiktaşlı olan
maç yapmaya bayılan ofsayt ve
diğer futbol terimlerinin ne olduğu bilen biri olup çıkmışım. Kızım
da benden, abimden, eşimden ve
eşimin fanatik arkadaşlarından
etkilendi tabi. Ne yazıkki başka
alternetifi yok aramızda kalsın
ama bence Beşiktaş’tan başka
takımlar olduğundan haberi yok.
Abimin kızı Melis fanatik derecede Beşiktaşlı ve marşlarını çok
sever. Ne zaman Beşiktaş’a inse
inse kartal heykeli önünde kartal
pençesiyle fotoğtaf çekinir.
Vodafone Arenadaki Beşiktaş
müzesine gitmeye bayılır.
Ev ahalisi evin diğer bireylerinde durum nedir? Aynılıklar
ya da zıtlıklar nasıl yaşanıyor?
Ev ahalisi ve etrafımızda Beşiktaşlı olmayan insan sayısı çok
az. Maçları evde rakip takım taraftarıyla izlemek bence zor olur.
Bu nedenle yakın çevremizde hiç
sorun yaşamıyoruz. Profosyenel
yaşamımda ise açıkçası çok takım konularına girmemeye özen
gösteriyorum Beşiktaş benim
canım biri kötü bişey söyleyince
çok üzülüyorum. Başarısızlıklarla
alay etmeye kalkan insanlara “
yenmek yenilmek değil önemli
olan siz önce nağmalup şampiyon olun sonra konuşalım”deyip
geçiyorum. Beşiktaşlıysanız
bence fazla söze gerek yok klubümün okadar çok övünülecek
şeyi varkı gelip geçici konularla
ilgili konuşmak çok saçma geliyor
bana.
Güzel anılar, totemler, sevilen marşlar. Beşiktaşın eğlence
tarafı hayatınızda ne kadar yer
buldu?

2002-2003 Sezonu şampiyonluğunda Galatasaray maçında
Sergen'in son dakika golüyle
şampiyonluğumuzu ilan etmiştik o maçta tribündeydim.
Asla unutmayacağım o tribünün
coşkusunu.
Beşiktaş’ta oturduğum dönemde sahamızda maç olması
maça gitmsek bile bizim için hep
eğlenceydi kazanda toplanılması,hazırlık yapılması tezarrahutlarla inönü stadına gidilmesi. Ne
yazikki bir totemim yok hayatımda fal baktırmak dışında herhangi bir batıl inancım bile yok.
Şampiyonlar ligi 2017 yılı avrupa çeyrek finalinde Lyon’la yaptığımız maç ve penaltı atışlarını
asla unutamam.En son duvarı
yumruklamıştım üzüntüden.
En sevdiğim marş yeni marşlarımızdan anlayamaz kimse
bu aşkı müziği harika tüylerim
diken diken oluyor dinlediğimde.
Ama marşlardan çok tribün tezarruhatlarını seviyorum ben.
Maçlara gider misiniz? Yoksa
Beşiktaş bir kulüp kültürü müdür sizin için?
Bunlar bahane değil ama
evlilik hayatı.Anadolu yakasına
taşınmam iş hayatı nedeniyle
çok uzun süredir maçlara gidemiyorum ama her zaman takımım
kalbimde. Her zaman takibimde
sadece tribünlerde değilim.
Beşiktaşlılık kültürü ise büyük
başkan Süleyman Seba'nın aşıladığı bir şey. Yensen bile rakibi
düşünüp çok sevinmezsin. Çok
sevinsen bile belli etmezsin her
zaman vakur ve dimdik durursun.
Yenmek yenilmek hiç önemli
değildir. Asıl olan kulüptür ve bu
kulüp sadece futboldan ibaret
değildir. Ben Beşiktaş’ın basket
ve voleybol maçlarına çok gittim.
Takımımı başka spor dallarında
da hep desteklemeye çalıştım.
Alt yapı çalışmalarını takip etmeye çalışırım. Yalnızca Beşik-
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taş’ın değil diğer kulüplerinde
yüzyıllar boyunca var olabilmesi
için futbol ve diğer spor branşlarında alt yapıya destek vermeleri
gerekmektedir
Beşiktaşlı olmak neler katar
hayatlarına?
Beşiktaşlı olmak,vefalı olmak,vakur olmak,mütevazi olmaktır.
Birgün Beşiktaşa hizmet etmeyi
hayal etmek bunu cani gönülden
istemektedir.Sadece futboldan
ibaret olmadığını, bir duruş bir
yaşam biçimi olduğunu bilmekdir.Herzaman gururlu onurlu
olmakdır. Klüp tarihini bilmektedir.Ritüellere bağlı olmak,konuşmadan anlaşmaktır.Birgün
tribün lideri olmayı hayal etmek.
Top toplasam bile yeter yeterki
sahada olim diye iç geçirmekdir.
Lisedeyken 19 mayıs gösterimiz inönü stadında olacak
diye gösteri takımını seçilmek
ve stadda olabilmek için aylarca
hazırlık yapmıştım birde üzerine
gösteri takımına kaptan olmuştum okadar hazırlıkla :)
Miray’ı geleceğin bir Beşiktaşlısı olarak nasıl görmek isterdiniz?
Miray’ın profesyonel-lisanslı
bir sporcu olmasını veya sporun bir dalıyla uğraşmasını çok
istiyorum. Beşiktaş’ın alt yapısında spora başlayabilir. Böylece
Beşiktaşlılık aidiyeti artar; takımı
için bişeyler yaptığına,takımının onun için birşeyle yaptığını
bilir. Spor ahlakının onun ilerdeki
profesyonel yaşamında klavuzu
olacağına inayorum. Kadın tribün
lideri olabilir. Beşiktaş’ta iz bırakan bir voleybol veya basketbolcu olabilir. Hem Beşiktaş tarihine
geçer hem de kendi hedeflerini
gerçekleştirir.Beşiktaş’la ilgili
kendim ve kızımla ilgili çok fazla
hayalim var. Ben çocukken Beşikta’şın alt yapısında çalışan bir
çok kişi mahallemizde otururdu.

Benimde futbola meraklı olduğum çok belli, alt yapıdan çalışan
hocalardan biri Beşiktaş’ın kız
futbol takımı kuracağını ve beni
de o takımda görmek istediğini
söylemişti. O kadar umutla beklerdim ki sonra katılım olmadığı
için o takım kurulamadı ama Beşiktaşa hizmet edebilme fikri bile
beni okadar çok mutlu etmişti ki
şimdi bu heyacanı kızımında hissetmesini ve bit tık öteye gidip
gerçekleştirmesini çok isterim.
Bir kadın olarak bu gücü
Beşiktaş’la nasıl harmanlıyorsunuz? Geleceği hazırlayan
kadındır. Bu gözle Beşiktaşlı bir
anne ve kız kendilerine nasıl bir
gelecek çiziyorlar?
Sana ruh üflendiğinde bir
kadının karnındasın,ağladığında
bir kadının kucağındasın,aşık
olduğunda bir kadının kalbindesin; ona güzel davran. Bu sözleri
çok severim bir kadının naifliğini
ve gücünü çok güzel anlatıyor.

Güçlü kadın, vicdanlı ve azimli
bir kadın olmak bence sağlam
nesiller yetiştirmenin en önemli
anahtarıdır.
Beşiktaşlıları tanımlarken hep
vicdanlı, dürüst, ben merkezci
olmayan, ve merhametli olan
insanlar geliyor gözümün önüne.
Kızımıda bu özellikleri aşılıyarak
yetiştirmek bunların yanında iyi
bir eğitim almasını sağlamak en
büyük tememnim böylece hem
ülkesinin geleceğinde dolayısıyla
Beşiktaşımızında geleceğinde
sağlam temeller üzerinde söz
sahibi olacak gençlerden olabilir.
Herkes çocuğunu bu özellikleri
ekleyerek yetiştirirse hepimiz
hem ülkemizi ileriye daha aydınlık bir geleceği taşıyabiliriz.Böyle
doğrudan yapamasak bile dolaylı
olarak türk sporuna dolayısıyla
taraftarı olduğumuz takımları
yüzyıllara taşıyabilir biz göremesek bir bu kurumlar nice yüzyıllar
görür yetiştiriceğimiz nesiller
sayesinde
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hem de çevrelerindeki kişilerin haklarına saygı gösterirler.
Kova burcundan olan insanların,
kolay kolay bağırıp çağırdığını
veya kavga çıkardığını görme
ihtimaliniz yoktur diyebilirim.
N’Koudou’nun şimdiye kadar
görev aldığı sürede saha içinde
bencil olmayan, tam bir takım
oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş Youtube kanalımızda kendisini hızlı, süratli
bir oyuncu olarak tanımlarken,
en belirgin özelliğinin de asist
olduğunu vurguluyor. Merkür’ün Kova burcundaki
yerleşimi N’Koudou’ya
farklı düşünebilme ve
rakiplerini şaşırtabilme özelliği verir. Sağ
ayaklı N'Koudou,
daha çok sol kanatta oynamayı seviyor ve bu bölgede
başarılı oluyor. İçe
katettiği koşularıyla
rakibe her an tehlike
yaratabilecek yetenekli
n
sıg
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al

le

64

ho

3f

e

•w

strolojik dohayata gözlerini açmış. Aslen
ğum haritaları
Kamerun kökenli olan N’Koukişinin parmak dou doğduğunda, gökyüzünde
izi gibidir.
Güneş ve Merkür gezegenleri
Doğum yeriKova burcunda ilerlemekteymiş.
nin enlem ve
Kova kişileri genel olarak zeki,
boylamlarına
hümanist, insancıl, arkadaşlık ve
göre çıkarıdostluk duyguları çok gelişmiş
lır. Her harita sahibinin içinde
bireyler olarak tanınırlar. Eşitliğe
bulunduğu ülke, sosyo-ekonove özgürlüklere çok önem verirmik ortam, kültürel etkiler göz
ler. Hem kendi haklarını korur,
önüne alınarak incelenir. Buna
göre kişinin mizacı, karakteri,
saılles, france
davranış modelleri, hayata bakış
• ver
• tr
n
op
açısı, duygusal tepkisini belli
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,
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95
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etme şekli ve bunun gibi
1
b
sahip olduğu potansiyeller hakkında bilgi
sahibi olunur.
Beşiktaş’ımıza
2019 yılının Ağustos
ayından Tottenham’dan transfer
edilen Georges
Kevin N'Koudou,
13 Şubat 1995 tarihinde Fransa’nın
Versailles şehrinde

oyuncu sol ayağını da oldukça iyi
kullanıyor.
Astrolojide ilişkileri, keyifleri
ve zevkleri sembolize eden gezegen olan Venüs, N’Koudou’nun
doğum haritasında Oğlak burcunda yerleşmiş. Satürn yönetimindeki oğlak burcu, kişinin
keyif alma prensibinin temelinde
çalışkanlık, saygınlık, dürüstlük
gibi özelliklerin olmasını sağlar.
İlişki kurma şekli sağlamlık ve
güven prensibi üzerine kuruludur. Venüs Oğlak yerleşimi,
kişiye başarı hırsı verir, mutluluk
kaynağı ile başarılı olma arzusu
orantılı olarak yükselir. N'Koudou bir röportajında “Genelde
çok konuştuğumu göremezsiniz.
Rakiplerime karşı basit oynamaya çalışıyorum ancak kaybetmeyi
hiç sevmem” ifadesini kullanarak
başarılı olma hırsını da vurguluyor.
N’Koudou transferinden sonra
Beşiktaş’ımıza verdiği röportajında “Beşiktaş'tan transfer
teklifini ilk aldığım andan itibaren herkes Beşiktaş taraftarından bahsediyor. Ben de çok
merak ediyorum. Bu bakımdan
da çok heyecanlıyım.” demişti.
Taraftarın gücü birçok futbolcu
için elbette önemlidir. Ancak
N'Koudou gibi Mars’ı ve Ay’ı
doğum haritasında Aslan burcunda bulunan bir futbolcu için
beğenilmek, alkışlanmak, takdir
edilmek ve onaylanmak oldukça
güçlü motivasyon kaynaklarıdır.
Kendisiyle ve başarılarıyla gurur
duymak ister. Başka bir deyişle;
nasıl bir sanatçı için sahne performansının beğenilmesi önemliyse; bir futbolcu içinde saha
performansının beğenilmesi çok
önemlidir. Enerji ve motivasyon
gezegeni olan Mars’ın Aslan
burcundaki konumu kişiye içten
gelen bir sıcaklık ve neşe verir.
N'Koudou'nun sosyal medya
paylaşımlarından ve antremanlardaki davranışlarından da

gayet neşeli, dostluk duygusu
gelişmiş bir mizaca sahip olduğunu gözlemliyoruz.
Son olarak N'Koudou'nun
doğum haritasında Jüpiter’in Yay
burcundaki güçlü konumundan
bahsetmek istiyorum. Karakter,
ahlak, inanç ve hayata bakış
açısını gösteren şans gezegeni Jüpiter’in çok güçlü bir
yerleşime sahip olduğu
bu burçtaki etkileri ile
genç oyuncu hayatta
her zaman doğru
yönde ilerleme
potansiyeline
sahip olacaktır.
İyimser ve
pozitif bir
yaklaşımla
öğrenmek,
hayatı deneyimlemek,
kendini devamlı
geliştirmek isteyecektir.
Bu yaklaşım da hayatta
ona şans olarak geri dönüşler getirecektir.
Kevin N’Koudou, Beşiktaş’a transfer olurken
çok büyük bir kulübe
geldiğini ve Beşiktaş’ın çok
üst düzey bir takım olduğunu
belirtmişti. Beşiktaş taraftarları her iki kanatta da hücuma yönelik oynayabilen genç
oyuncunun, süratiyle dikkat
çeken oyun tarzını izlerken keyif
alacaktır. Hem asistlerinin , hem
de gollerinin şampiyonluk
kupasını kaldırmamızda
büyük etken olmasını diliyorum.
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

şiır: vedat özdemiroğlu

PASCAL
NOUMA
Fransa’da doğdun
Beşiktaş’lı oldun
Ah be Pascal ya ne olacaktın
Senin de aldı aklını
Siyahla beyaz bir güzel karışmış
Başka nerede görülmüş
Pascal sen neler yaptın
Pascal psikopat mısın
Olsun arkadaşımızsın
Şiir bitti bizi diskoya götür
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Kartn hangi bankadan olursa olsun
hayatn kolaylaştran özellikler
Maximum Mobil’de!

Yemeksepeti siparişini
kolayca ver.

Dijital Kod Market’ten
film, müzik,
oyun kodlarna ulaş.
Cinemaximum
sinema biletini al.

HEMEN İNDİR

MAXIMUM
MOBiL
maximum.com.tr
Türkiye İş Bankas A.Ş. tarafndan yalnzca ödeme işlemine araclk edilmektedir.

Türkiye İş Bankas hizmetidir.

hazırlayan: murat yıldız

Acer Predator Thronos

profesyonel oyuncu platformu

B

ilgisayar oyunlarına tutkusu
olanlar için
gerçekleştirdiğimiz bu incelemede Acer’ın
Predator ailesinin Thronos
oyuncu koltuğu
ve bileşenlerine değineceğiz.
Adeta bir uzay mekiğindeymişsiniz hissi veren Predator Thronos
koltuğuna oturduğunuzda o en
sevdiğiniz bilgisayar oyunundan
ne kadar zevk alıyorsanız işte bu
platform ile tanışacağınız andan
itibaren çok daha farklı bir haz
yaşayacağınıza eminiz. Bir oyuncunun kapsül veya mekik içerisinde nasıl daha rahat edebileceği
düşünülerek gerçekleştirilen bu
tasarımda koltuğunuza oturduğunuzda akrep kuyruğu
görünümlü tek tuş ile karşınıza alabileceğiniz monitör
taşıyıcısında üç adet kavisli
ekran bulunuyor. Predator
Z271U WQHD ekranlarda
NVIDIA G-SYNC teknolojisi
ve yerel 144 Hz yenileme
hızı mevcut. Yüksek bas
frekanslarının oluşturduğu titreşimler ile bir dalın
kırılmasından, yaratık ordusuna atılan bir roketin
sesine kadar tüm oyun
içi sesleri iliklerinize
kadar hissedeceksiniz.
Kontrol paneli sayesinde oyun oynama
şekliniz üzerinde tam
kontrole sahip olabileceğiniz olanaklar

arasında sıfır yer çekimi yatırma özelliği, eksiksiz ergonomik
entegrasyon ve tüm çevre birimlerinizi yerleştirebileceğiniz klavye
tepsisi de yer alıyor. 140°’ye kadar
yatırılabilir Predator Thronos ile
astronot gibi hissetmekte zorlanmayacaksınız. Tüm konfor
ihtiyaçlarınızı karşılamak için
bu çelik çerçeveli kabine dolgulu
bir koltuk, motorla çalışan ayak
desteği ve ayarlanabilir pedal eklenmiş. Mekanik klavye tepsisini
kaplayan özel Predator fare altlığı
sayesinde klavye tepsiniz, Predator klavye ve fareniz için en uygun
şekilde konumlandırılıyor. Üzerinde bulunan uzaktan kumanda
ile ayarlanabilir RGB aydınlatma,
makinenin soğuk ve karanlık
yüzeyini aydınlatarak oyun
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sırasında sizin daha fazla oyunun
içine girmenizi sağlayacak. Asıl
yükü taşıyan masaüstü bilgisayar
kasası Predator Orion 9000 en
yeni Intel işlemciler ve NVIDIA
ekran kartlarıyla donatılarak bize
üst düzey performans sunuyor.
Diğer yandan Cestus 510 fare
ile tüm beklentileri aşan bir hız,
konfor ve hassasiyet deneyimleyeceksiniz. Aethon 500 mekanik
klavyede eksiksiz tuş geçişi,
kişiselleştirilebilir 16,8 M RGB
arka aydınlatma seçeneği ve ses
seviyesi düğmeli kolay erişilebilir
medya kontrolleri sunuyor. Galea
300 kulaklıktan gelen kristal netliğindeki seslerle tüm duyularınız
açık bir şekilde savaşa girerek
konfor ve iletişimin tadına varacaksınız.

ASROCK ANAKART MODELLERİ İLE PC’NİZİ DİNÇ TUTUN

T

ürkiye piyasasına hızlı
ve güçlü bir
giriş yaparak
ayakta kalmayı
başaran ASRock firması
anakart ürün
grubunda ciddi anlamda bir
paya hükmediyor. Ürün gamı
içerisinde mini PC modelleri,
ekran kartları, anakart çeşitleri,
network ürünleri, endüstriyel
PC ve server/workstation bileşenleri bulunan ASRock ürünleri
gün geçtikçe kullanıcı nezdinde
güven kazanmaya devam ediyor.
Son dönemde ise limited edition
olarak ilgimizi çeken ürünlerden
biri olan AQUA X570 anakart
modeli için söylenebilecek güzel
şeyler mevcut. Sadece 999 adet
üretildiği belirtilen bu zarif ve

işlevsel anakart modelinde öne
çıkan en önemli özellik tam anlamıyla su soğutma sistemleri için
tasarlanmış özel AQUA soğutma
zırhı soğutucu olmasıdır. CPU,
VRM ve yonga setinin ısısını olabildiğince verimli bir şekilde dağıtmak için ustaca tasarlanmış,
ayrıca gövdeyi kaplayan sofistike ama göz alıcı bir tasarıma
sahip. Çift kanal 4 slotlu
DDR4-5200MHz’e kadar
ram bellek frekans aralığı bulunan bu anakartta
ileri jenerasyon PCI-e
4.0 slotları mevcut.
Üzerinde 2.4Gbps
kapasiteli wi-fi
bağlantı noktası, standart
Gigabit LAN
yanında 10
katı daha hızlı

boost edilmiş özel Aquantia 10Gb
LAN network bağlantı noktası, 2
adet Thunderbolt C-tipi bağlantı
noktası, AMD AM4 soket 2000
ve 3000 serisi prosesör kullanımı
imkanı sunan bu ileri seviye anakart hakkında çok daha fazla
şeyden söz edebilebilir.

YEPYENİ ÖZELLİKLERİ İLE MAC OS CATALINA
İŞLETİM SİSTEMİ DUYURULDU

A

pple Mac bilgisayar kullanıcılarını ilgilendiren bu gelişme
ile yeni Mac OS
(işletim sistemi) versiyonu
Catalina’yı bilgisayarınıza yükleyip kullanabilirsiniz. Peki bu yükseltme ile ne
gibi yenilikler elde etmiş olacaksınız? Sadece 64-bit uygulamaların kullanılabileceği bu işletim
sisteminde özellikle Apple’ın
bilinen müzik uygulamasında
bir yeniliğe gidilerek artık iTunes
yerine Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV uygulamaları
ön plana çıkıyor. Sidecar özelliği

ile tabletlerimizi
artık bir monitör
olarak kullanabileceğiz. 8Gb alan
kaplayacak olan
Mac OS Catalina için
Apple kullanıcıları
bu güzel yenilikleri
deneyimleyebilmek
için bilgisayarlarında yer
açmalılar.
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Bu bir ilandır.

yazı: kaan özşenler

fıat motorsporları copılot ileri sürüş teknikleri uzmanı

2019 Türkiye
Ralli Şampiyonası

B

ursa Otomobil
Sporları Kulübü (BOSSEK)
tarafından
Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen
2019 Türkiye
Ralli Şampiyonası’nın yedincisi
ve son yarışı, 44. Yeşil Bursa
Rallisi, 01-03 Kasım tarihlerinde 114,10 kilometresi özel etap,
toplam uzunluğu ise 453,38
kilometre olan asfalt zeminli
parkurda koşuldu.
Fiat Motor Sporları tarafından,
motor sporlarına genç yeteneklerin kazandırılması hedefiyle
düzenlenen Egea Gençler Kupası

da heyecan dolu ikinci sezonunu bu rallinin ardından geride
bırakmış oldu. Sezon boyunca
Fiat Egea 1.4 T-Jet otomobillerin
kıyasıya mücadele ettiği kupada
zaferi, Onat Telkenar-Efe Eryalaz
ikilisi elde etti.
Türkiye Ralli Şampiyonası
genç pilotlar kategorisinde ise
Fiat Motor Sporları’nın genç
yetenekleri Buğra Can Kılıç ve Ali
Emre Yılmaz 2019 sezonunu zirvede bitirdi. Kariyerine TOSFED
Yıldızını Arıyor projesi ile başlayan ve Fiat Motor Sporları çatısı
altında başarıyla sürdüren Buğra
Can Kılıç, 2019 Türkiye Ralli
Genç Pilotlar Şampiyonluğu’nu
elde ederken, co-pilotu Ali Emre
Yılmaz da Türkiye Ralli Genç
Co-Pilotlar Şampiyonu oldu.
Fiat Motor Sporları Takım
Direktörü Koray Kafkas, konuyla
ilgili şu açıklamayı yaptı: “Fiat
Motor Sporları takımı olarak
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vizyonumuz sadece kazanmak
değil aynı zamanda spora katma
değer sağlamak. Centilmence
yarışan ve tecrübelerini gençlere
aktarmaktan mutluluk duyan
bir ekibiz. Tofaş gibi köklü bir
kurumun çatısı altında, bu sporu
seven, imkan arayan kişilere
yatırım yapmayı sürdüreceğiz.
Genç Pilotlar klasmanında elde
ettiğimiz şampiyonluk, bizler
için oldukça önemli. TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile bu spora
adım atan ve çatımız altında
başarıyla yarışan Buğra Can
Kılıç ve Ali Emre Yılmaz ikilisini kazandıkları zaferden ötürü
tebrik ediyorum. Egea Gençler
Kupası’nı bu sezon da birincilikle
tamamlayan Onat Telkenar ve
Efe Eryalaz’ı da kutluyorum.
Gençlere yönelik projelerimizi
sürdürmeye ve Türkiye’de motor
sporlarına katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın
%76.7’si Twitter üzerinden geldi.
%8'lik pay ile Facebook, en aktif
2. mecramız oldu.

%76.7
(1419726)

%8.0
(148019)

%5.1
(94698)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%5.5
(101957)

%3.0
(56097)

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

KELİME BULUTU

HAZIRLAYAN:

Masal Gül
Masallar diyarından gelmiş
bir peri kızı... Hem güzel
hem zeki... Sevgili Masal
arkadaşımıza buradan
öpücüklerimizi yolluyoruz.

Kemal Türker
Poyrazoğlu
Üç yaşındaki Kemal, “Kimse
yokken biz vardık” diyor ve
Beşiktaş’la büyümeye devam
ediyor.

Mert Turhan
Eylem Dinçsan
Beşiktaşımız’ın hiçbir maçını
kaçırmayan Eylem, uğur olsun diye
de her seferinde ekran başına Beşiktaş
formasını giymeden oturmuyor. Ya da
yatmıyor mu demeliydik ::

Mert, altı yaşında... Beşiktaş formasını giyince hemen
Kartal pozu veren Mert, bir
gün abileri gibi futbolcu
olma hayali kuruyor.
Neden olmasın?

Yade
Demirhan
Beş yaşındaki Yade, Ankara’da yaşıyor. Azıcık Beşiktaş’tan uzakta olsa da her anı
Beşiktaş’la geçiyor. Yade’yi
kadın futbol takımımızda
görmeyi sabırsızlıkla
bekliyoruz.

Deniz Geçgel
Deniz, Beşiktaş formasını
giymeden sokağa çıkmayanlardan... Diyelim ki forması kirli
ve giyemeyecek, o zaman da
Siyah Beyaz’dan başka bir renk
giymiyormuş.
Ayşecik Yeni
Beşiktaş A Futbol Takımımız’ın
antrenmanlarını yaptığı BJK
Nvzat Demir Tesisleri’ni ziyaret
etme şansı bulan Ayşecik, iyi
bir Beşiktaşlı olarak yetişiyor.

Emir Asaf Çelik
Altı yaşındaki Emir, İstanbul’da yaşıyor.
Emir, doğum gününde dillere destan
bir parti vermiş ve tüm arkadaşlarıyla çok eğlenmiş.

Miray ve Ahsen Çalışkan
Miray dört, ablası Ahsen ise yedi
yaşında... İki kız kardeş, aynı
kıyafetleri giymeyi çok seviyorlar. Tabii Beşiktaş ürünü
olması şartıyla ::

Göktuğ Kartal Yılmaz
Havuz başında Beşiktaş bandanası
ve güneş gözlükleriyle güneşlenen
Kartal, sizce de çok havalı değil mi?
Ankara’da yaşayan altı yaşındaki Kartal’ın bir uyarısı var: “Güneş kremi
sürmeden sakın güneşe çıkmayın!”

Berslan Batı
Ali Tahir, “İlle de kırmızı olsun” diyenlerden... İki yaşındaki Ali Tahir, sadece
formada değil, çikolatasında da kırmızıyı
tercih etmiş. Ama biz gene de uyaralım, “Ali
Tahirciğim, paketinden çıkarırsan çikolata
daha güzel ve sağlıklı olur :: ”

Mert
Türktekin
Mert’in fotoğrafını ailesi bize
ta Almanya’dan yollamış. Biz
Mert’in bütün fotoğraflarına
bayıldık. Aralarında seçim
yapamadığımız için hepsini yayınlıyoruz.

Medet
Yağan
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde
yaşayan iki yaşındaki Medet,
Beşiktaş tezahüratları yapmaya bayılıyor. Birisi ne zaman
“Beşiktaş” dese, o da kollarını
kaldırıp “Oleeeyyyyy”
diye bağırıyor.

Emir Ataş
Altı yaşındaki Emir, Avusturya’nın Viyana
şehrinde yaşıyor. Her ne kadar Beşiktaş’la arasında kilometreler olsa da
Beşiktaş’ı çok seven Emir, bizlere
Kartal pozunu yollamış.

Zehra Ece Tongur

Kayra Demir

Boyundan büyük Beşiktaş
formasını giyen Zehra Ece’nin
bizim aracılığımızla ailesine
bir mesajı var: “Lütfen artık
bana boyuma uygun bir forma
alır mısınız?” ::

Daha bu yaşında Beşiktaşımız’ın
stadı Vodafone Park’ı gezme şansı
bulan Kayra, boyunma odasından kribünlere her yeri gezmiş.
Maç spikerliği yapmayı da ihmal
etmemiş ::

S O N B A H A R

/

K I Ş

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

BEŞİKTAŞ COLORBLOCK SWEATSHIRT
7920218 / 215,00¨

BEŞİKTAŞ FLOCK LOGO SWEATSHIRT
7920211 / 185,00¨

BEŞİKTAŞ NECK BAND SWEATSHIRT
7920226 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ 3D PRINT SWEATSHIRT
7920219 / 209,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK MONT
7920506 / 399,00¨

BEŞİKTAŞ GOFRE MC SWEATSHIRT
7920205 / 185,00¨

N E W

S E A S O N

2019-2020
S O N B A H A R

/

K I Ş

BEŞİKTAŞ ÇİZGİSEL LOGO SWEATSHIRT
8920221 / 215,00¨

BEŞİKTAŞ RAGLAN FEATHER
8920210 / 189,99¨

BEŞİKTAŞ TONAL PRINT
8920213 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ STATEMENT KADIN
8920236 / 209,99¨

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

BEŞİKTAŞ ZIP TEXT
8920243 / 235,00¨

