En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Büyük Beşiktaş Camiası,
Kulübümüz için yeni bir başlangıç olacak 2020 yılının ikinci ayını geride bırakırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak, dünün hesabını verebileceğimiz şekilde
yarınlarımızı planlayarak çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla idame ettiriyoruz.
¡
Büyük bir aile olarak öze dönüşümüzün ilk adımlarını attık. Sergen
Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımız’ı,
cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Bundan
sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde,
özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımız’ı Beşiktaş’ın
çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız.
¡
Camiamızdaki kenetlenme, futbol takımımızı da doğrudan etkiledi. Zaman zaman skor olarak istediğimiz neticeleri
alamasak da futbolcularımızın bizlere sunduğu pozitif futbol ve birliktelik hissiyatı, her birimize gelecek adına büyük
ümitler vadetti.
¡
2020 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik.
Mali tablomuzun ve kulübümüzün son durumunu sizlerin
huzurunda değerlendirdik. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya
kaldığımızı ve müdahale edilmez ise bu tablonun Beşiktaş’ı
nereye götüreceğini rakamlarla açıkladık. Evet, yeniden
doğuşun başlangıcı olan o zor günlerden geçiyoruz. Ancak
unutulmaması gereken bir şey var ki o da Beşiktaş’ın,
yaşanılan tüm zorlukların altından kalkacak güce sahip
olmasıdır. Bu sebeple, görev yaptığımız süre boyunca
karşılaşacağımız tüm engebeleri birlikte bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
¡
Beşiktaş, taraftarı olduğu sürece dimdik durmaya
devam edecektir. Bu kulübün arkasındaki en büyük kuvvet
olan taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla
ihtiyacımız var. Bu vesileyle tohumlarını atacağımız bağış
kampanyamızı yeşertmeniz en büyük temennimizdir. Tüm
Türkiye’ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak
için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek
meblağlara değil, samimi fedakarlıklarınıza ihtiyacımız var.
Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz.
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?

yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

Dergimizin bu sayısını Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kuruluşunda
rol almış tüm isimlere ithaf ediyoruz.

1903 Mart ayında Serencebey’de bir semt kulübü olarak doğan, bir asırı aşkındır
dünyanın her yanına yayılan büyük aşkımız, Beşiktaşımız’ın 19 Mart’ta
117. yaşını kutlayacağız. Nice yıllara Beşiktaş...
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Mehmet Samil

Teyyareci Fethi

bir Türk kulübü kurmuşlar, ama
ne yazık ki daha ilk maçlarını
oynamaya kalktıkları gün, Yıldız
Sarayı hafiyeleri tarafından
dağıtılmışlardı.
1902 yılının Kasım ayı içinde,
tüm bu şartlara rağmen Serencebey’deki Osman Paşa Konağı’nda sık sık bir araya gelen
semtin gençleri, Osmanpaşazade Mehmet Şamil ve Hüseyin
Bereket kardeşlerin önderliğinde
fikir birliğine vararak, en kısa
zamanda bir spor kulübü kurma
kararı almışlardı.
1903 yılının mart ayına gelinmişti. Aradan dört ay geçmiş,
bu arada gençlerin sayısı 22’ye
ulaşmıştı. Toplantılar Medine-i
Münevvere Muhafızı ve Şeyhülharem gibi unvanlar taşıyan
Osman Paşa’nın Konağı’nda
yapıldığı için, gençlerin faaliyeti o güne kadar pek dikkat
çekmemişti. Gençler nihayet
son toplantılarını yaptılar ve
her türlü riski göze alarak, 1903
yılının Mart ayı başında “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulü-

Hüseyin Bereket

Cami Baykurt

Ahmet Fetgeri

Behçet Asal
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bü”nü Osman Paşa’nın Serencebey’deki Konağı’nın selamlık
bölümünde kurdular. Mehmet
Şamil ve kardeşi Hüseyin Bereket, ailelerinden gördükleri her
türlü destekle, konaklarındaki
sportif faaliyetlere önayak olmaktan çekinmiyorlardı. Güreş,
boks, barfiks-paralel, jimnastik
ve halter branşlarında yapılan
antrenmanlar, kısa zamanda semtin diğer gençlerine de
yayıldı. Kadro birden genişleyivermişti. Osman Paşa oğulları,
bir nizamname hazırlayarak, ilk
idare heyetlerini kurma gereğini
duydular. Neticede, “Beşiktaş
Bereket Jimnastik Kulübü” ilk
idare heyeti şu şahıslardan meydana geldi:
Reis: Mehmet Şamil (Osmanpaşazade)
Umumi katip: Hüseyin Bereket (Osmanpaşazade)
Spor hocaları: Mehmet Ali
Fetgeri (Cimnastik)
Ahmet Fetgeri (Güreş), Nazım
Nazif (Gülle-halter), Hüseyin
Hüsnü (Boks)

Mehmet Ali Fetgeri

Sevket Cenani

Nazım Nazif

Osman Hamza

İllüstrasyonlar: Ethem Onur Bilgiç

T

ürk spor
tarihinin bir
asra yaklaşan
gelişimi içinde,
“İlk Türk spor
kulübü” sıfatıyla, Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün yeri apayrı bir önem
taşır. On dokuzuncu asrın sonlarında İzmir ve İstanbul’da İngilizler ile yerli azınlık gruplarının
başlattıkları futbol faaliyetleri
içinde, bir Türk takımını hatta
bir Türk sporcusunu görmek,
asla mümkün değildi. Zira Padişah 2. Abdülhamid’in uyguladığı
baskı rejimi, Türk gençlerinin
değil spor yapmak, iki-üç kişi
olarak bir arada görünmesini bile
yasaklamış bulunuyordu. 1900
yılının başlarında, İzmir’den İstanbul’a göç etmiş olan James’la
Fontaine ve kardeşleri, Kadıköy
arkasından da Moda Futbol
Kulüpleri’ni kurunca, bundan
cesaret alan bir avuç Kadıköylü Türk genci, “Black Stocking
(Siyah Çoraplılar)” adı altında

O sıralarda siyasi hareketler
dolayısıyla her türlü toplanmadan ürkerek hafiyeler dolaştıran 2. Abdülhamit’in adamları
Serencebey’deki bu toplanmaları
haber alınca, spor yapan gençler
bir baskınla karakola götürüldü.
Uzun uzadıya tahkikat ve sorgu-

Beşiktaşımız'ın ilk rozeti

lar birbirini takip etti. Bu sporcu
gençlerin bir kısmının saray
erkanına yakın olması, ayrıca o
dönemlerde kötü gözle bakılan
futbol oynamadıkları ve sadece
beden hareketleri yaptıklarını
belirtmeleriyle gergin durum
yumuşadı. Gençlerin karakola
götürüldüğünü öğrenen Seryaver Mehmet Paşa bizzat müdahale etti ve gençleri karakoldan
kurtardı. Fakat kısa bir zaman
da olsa “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü”nün faaliyetine
ara verme zorunluluğu doğdu.
Osmanpaşa oğulları bu duruma
yeni bir formül bularak, kulübün adında ufak bir değişiklik
yaptılar ve “Osmanlı Beşiktaş
Terbiyesi Bedeniye Mektebi” adı
altında bir beden eğitimi akademisi meydana getirdiler. Zaman
kaybetmeden harekete geçen
Seryaver Mehmet Paşa, sporcu
ailelerin temsilcisi olarak padişah
Abdülhamid’in huzuruna çıktı
ve “Beşiktaş Terbiyesi Bedeniye
Mektebi” hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Padişahın
çok sevdiği kuşçubaşısı Behçet
Bey’in de kurucularımız arasında
olması Abdülhamid’in yumuşamasını sağlayan olaylardan
biriydi.
Dini bazı yorumlar nedeniyle
muhafazakar bir tutumla futbo-
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Mazhar Kazancı ve
Fuat Balkan’ın
tarihimizdeki önemi
1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla
sportif hareketler biraz daha
serbestlik kazandı. Bu sıralarda
gene bir Beşiktaş çocuğu olan
Fuat (Balkan) Bey, Edirne Askeri
Mektebi’ne eskrim hocası olarak
tayin edildi. Orada askeri okulun
beden eğitimi öğretmeni olan
Mazhar Kazancı

Özel fermanla
faaliyetler başladı

lu haram sayan padişah, Beşiktaşlı gençlerin güreş, boks, aletli
jimnastik ve halter gibi sporlarla
uğraşmaları için özel bir ferman
çıkardı ve “Osmanlı Beşiktaş
Terbiyesi Bedeniye Mektebi”nin
faaliyetine izin verdi.
Bu sayede yoğun bir çalışmaya
giren kulüp, çok kısa zamanda
sporu diğer gençlere de sevdirme
olanağına kavuştu. Hasan Paşa
Karakolu komiserini takiben Abdülhamid’in özel muhafızı Kenan
Bey de Beşiktaş’a katıldıktan
sonra saray çevreleri sportif çalışmalara daha toleranslı davranmaya başladı.

Fuat Balkan

Emekli Yarbay Mazhar Kazancı
ile tanışan Fuat Bey, ruhundaki
kulüpçülük sevgisini söndürebilmek için bir spor kulübünün
kurulmasına teşebbüs etti.
Fakat genel zihniyet bu girişimi
anlamadığı için Mazhar ve Fuat
beyler başarılı olamadılar. Bu
sıralarda İstanbul’da 31 Mart
Vakası (1909) meydana geldi.
Bunun üzerine Edirne’de bulunan
Fuat Balkan ve Mazhar Kazancı,
Hareket Ordusu ile İstanbul’a
geldi. Siyasi olaylar yatıştıktan
sonra iyi bir eskrim hocası olan
Fuat Balkan ile başta güreş ve
halter sporlarını yapan Mazhar
Kazancı, Serencebey’de jimnastik yapan gençleri bularak
birlikte spor yapma fikrini kabul
ettirdi. Fuat Balkan, Ihlamur’daki evinin altındaki yeri, kulüp
merkezi yaptı ve kulübün adı
Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi. Böylece
jimnastik, güreş, boks, eskrim ve
atletizmin ön planda tutulduğu
güçlü bir spor kulübü meydana
geldi. Fuat Bey’in arkadaşları
Refik ve Şerafettin Beyler de iyi
birer eskrimciydi.

Kulübümüzü

n tescil belg

esi

İlk tescil edilen spor kulübü
Bu arada Beyoğlu Mutasarrıfı
Muhittin Bey’in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 13
Ocak 1910 tarihinde tescil edilen
ilk Türk spor kulübü oldu. Semtin
gençlerinin bu spor kulübüne ilgisi büyüdü ve spor yapan üyelerin
sayısı bir anda 150’ye yükseldi.
Kulübün merkezi de Ihlamur’dan
Akaretler’de 49 numaralı binaya
taşındı. Bir süre sonra bu bina da
küçük gelince, yine Akaretler’de
84 numaralı binaya geçildi. Bu
binanın arkasındaki bahçe de bir
spor sahası haline getirildi.
Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman
Paşazade Mehmet Şamil (Os-
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manoğlu), Hüseyin Bereket,
Kadızade Nazım Nazif (Ander)
ve 20’ye yakın genç Beşiktaş’ın
ilk kurucularıdır. Kurucuların
ortak özellikleri Kafkas kökenli
olmalarıdır. Ahmet ve Mehmet
Ali Fetgeri kardeşler, Gürcistan
tahtına kadar yükselmiş, Batum
civarından göç etmiş bir soydan
gelmektedirler. Mehmet Şamil ve
Hüseyin Bereket, Dağıstan aslanı
Şeyh Şamil’in soyundan gelmektedirler.
1903 Mart ayında Serencebey’de bir semt kulübü olarak
doğan ve dünyanın her yanına
yayılan büyük aşkımız, Beşiktaşımız’ın 117. yaşı kutlu olsun...

KEVIN-PRINCE BOATENG

röportaj: mert közoğlu / a. kubilay samyeli • tercüman: halil yazıcıoğlu • fotoğraf: rahman sağıroğlu

Devre arasında yapılan transferler çoğunlukla risklidir. Her şey yenidir, şehir yenidir,
takım yenidir, oyun sistemi yenidir ve buna alışabilmek kolay değildir. Madalyonun
bir de diğer yüzü var tabii. Bu sorunları aşabilecek mentaliteye ve birikime sahipseniz,
ilk maçınızda gol atar, camia ile bağınızı kurar ve kenetlenirsiniz tıpkı Boateng gibi.
Söz kenetlenmeden açılmışken yeni transferimiz taraftarımız ile kurduğu bağı şöyle
anlatıyor: “İtalyanca’da ‘duyguları teninde hissetmek’ diye bir söz vardır ve gerçekten
de bu duyguyu tenimde hissedebiliyorum. Bu sayede de bu kadar kısa bir zamanda bu
yakınlığı kurmuş oldum.”

R

öportaja
duygularını
öğrenerek
başlayalım
mı? İstanbul’a
geleli kısa bir
süre oldu. İlk
izlenimlerin

nasıl?
Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Beşiktaş’ın
büyüklüğünü herkes biliyor ama
içine girmeyince bazı şeyleri
göremiyorsunuz. İçeri girdikten
sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek
olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Bu
durum aynı zamanda insanların
omzunda kuvvetli bir baskının
ve yapılacak çok iş olduğunu
da gösteriyor.

hemen hepsi mesaj yolladı,
‘nihayet eve gidiyorsun’ dediler
ve çok mutlu oldular. Doğrusunu
söylemek gerekirse teklif geldikten sonra çok düşünmedim.
Menajerime ‘teklifi kabul edelim, bir yolunu bul ve gidelim’
dedim. Neticesinde de buraya
gelme kararını verdik.
Tesisler, kulüp ve takımdaki
arkadaşlık ortamı için neler
söylemek istersin? Vida’nın
da seninle ilgili bir paylaşımı
olmuştu, sıcak bir karşılama
hissetmişsindir sanırım.
Şu ana kadar her şey olumlu.
Biliyorsunuz Barcelona, Milan
gibi dünyanın bir
çok büyük takımında

Çok sayıda Türk
arkadaşa sahip
olduğunu biliyorum. Beşiktaş ile
anlaştıktan sonra
ne gibi tepkiler aldın?
Transfer öncesi onlarla
konuştun mu?
Dürüst olmak gerekirse
iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyordum. Türkiye ve Beşiktaş’ı
her zaman için öncelik olarak
görüyor ve buraya gelmek istiyordum. Berlin’de beraber büyüdüğüm bir çok Türk ve Beşiktaş
taraftarı olan arkadaşım vardı.
Transferimin ardından hemen

“Biliyorsunuz Barcelona, Milan gibi
dünyanın bir çok
büyük takımında
oynadım ve bu tecrübeme dayanarak
Ümraniye Nevzat
Demir Tesisleri’nin
gördüklerim içerisinde en iyilerinden
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Takımdaki ortamda harika, kaliteli
oyunculardan kurulu iyi bir takıma
sahibiz.”

oynadım ve bu tecrübeme
dayanarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin
gördüklerim içerisinde
en iyilerinden olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Takımdaki
ortam
da harika,
kaliteli
oyunculardan
kurulu iyi
bir takıma sahibiz.
Geride kalan beş-altı
aylık sürecin futbolcular
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açısından zor geçtiğini öğrendim
ve bu durum bazı futbolcular üzerinde baskı ve gerginlik
oluşturmuş ama Beşiktaş gibi
kulüplerde bunun normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor
çünkü hedef her zaman en
yüksek. Puan tablosunda ilk üç
sıranın dışına çıkıldığı andan
itibaren futbolcuların üzerinde
baskı oluşmaya başlıyor ama
bunu tersine çevirebilme imkanı da bizim elimizde. Geride
bıraktığım kısa sürede futbolcular arasında olumlu bir hava
gördüm, performansımızı yukarı
çekebilmemiz için bizimle sürekli
ve doğru iletişim kuran bir teknik
direktörümüz var. Çok sıkı çalışıyoruz ve umarım ki ligin sonunda bu emeklerimizin karşılığını
göreceğiz.
Büyük atmosferlere sahip
stadyumlarda oynadın ve şimdi
de bütün dünyanın saygısını
ve takdirini kazanan Beşiktaş
taraftarı karşısında oynayacaksın. Neler söylemek istersin?
Onların ne kadar çılgın olduğunu -olumlu anlamda- herkes gibi
bende biliyorum. Bir çok arkadaşım Beşiktaş taraftarını ve onların dünyanın en iyisi olduklarını
defalarca anlatmıştı ve hala da
anlatıyorlar. Onların benimle ilgili
yüksek beklentilere sahip olduklarının farkındayım ama benimde onlardan beklentim var ve bu
da bize destek olmaları ile ilgili.
Onları tanıyorum, yarattıkları
atmosferi biliyorum ve bu desteği ligin sonuna kadar bizimle
paylaşmalarını istiyorum.
Beşiktaş kariyerine ilk maçında üstelik kendi taraftarın
önünde gol atarak başladın.
O anı ve yaşadıklarını anlatır
mısın?
Benim için gerçekten de unutulmaz bir andı. Öncelikle şunu
belirtmem de fayda var, burada
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bulunduğum ve Beşiktaş’ta
oynadığım için kendimi çok özel
ve şanslı hissediyorum. Bütün
dünyanın hayranlıkla takip ettiği
bir taraftar kitlesi önünde ilk
maçımda ilk golümü atmam
tarifsiz bir mutluluk yaşattı.
Trabzonspor maçının ardından yedek kulübesinde tek
başına oturduğun bir fotoğraf
var. Takımı sahiplendiğini ve
yaşadığın duygu yoğunluğunu
anlayabiliyoruz ama bu kadar
kısa sürede Beşiktaş'ı senin için
özel kılan etkenler neler oldu?
Sakinleşmeye ihtiyacım vardı
ve bu sebeple maçın ardından bir
süre yedek kulübesinde oturdum. Gerçekten çok üzüldüm ve
sinirlerim bozuldu. Patlamamak
ve sakinleşebilmek için orada
kaldım. Bu kadar kısa zamanda bu bağ nasıl oluştu? Şöyle
anlatayım; taraftarlarımız gibi
ben de pozitif anlamda çılgınım. Bu duyguyu ve yoğunluğu
karşılıklı olarak hissedebiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz.
İtalyanca’da ‘duyguları teninde
hissetmek’ diye bir söz vardır ve
gerçekten de bu duyguyu tenim-

de hissedebiliyorum. Bu sayede
de bu kadar kısa bir zamanda bu
yakınlığı kurmuş oldum.
Sergen Yalçın ile ilk karşılaşmanızda aranızda nasıl bir
sohbet gerçekleşti? Senden
beklentileri nedir?
Oynamak açısından hazır olup
olmadığımı sormuştu. Zaman
ilerledikçe birbirimizi daha iyi
anlayacağız ama temel olarak
‘Senin neler yapabileceğini biliyorum. Elinden gelenin en iyisini
yapmaya çalış ve sen bunu yaptığında takımın başarısına çok
büyük katkın olacak’ dedi.
Beşiktaş taraftarı için büyük
anlamlar taşıyan Sergen Yalçın
ile çalışmak nasıl? Teknik Direktörümüzün çalışma metodları ve futbolculara yaklaşımı
ile ilgili detayları paylaşabilir
misin?
Her geçen gün birbirimizi daha
iyi tanıyor ve anlıyoruz. Ofansif
futbolu tercih eden bir teknik
direktör ve bu tercihi benim de
futbol anlayışıma uyduğu için
mutluyum. Maçlardan önce
rakiplerimizi analiz ediyoruz
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ama esas önemli olan ise Sergen
Yalçın’ın bize aşıladığı mantalite.
Rakip ne yaparsa yapsın, rakibin
oyun şekli ne olursa olsun, rakibin uyguladığı taktikler ne olursa
olsun önemli olan bizim nasıl oynadığımız. Çünkü Türkiye’nin en
iyi ve en büyük takımı biziz ve
oyuna biz hükmetmeliyiz, bize
bu duyguyu aşılamaya çalışıyor
ki bu bence çok önemli. Çünkü
sahada korkması gereken bir taraf varsa bu rakibimiz olmalı, biz
cesaretli bir şekilde kendi oyunumuzu dikte etmeliyiz diyor.
Oyuna böyle yaklaşımları olan
bir teknik direktör ile çalışmak
çok güzel.
Transferin gerçekleştiği anda,
sakatlığın çok fazla konuşuldu.
Konuyla ilgili gerçekleri direkt
senden öğrenebilir miyiz?
Söylentilerin nereden ve neden çıktığını bilmiyorum. Fiorentina’da son iki maçta oynamadım ama bunun farklı sebepleri
vardı. Medyada’da bununla ilgili
farklı haberler çıkabiliyor ama
bunun sebepleri çok da önemli
değil çünkü cevabı sahada vereceğim.

“Önemli olan Sergen
Yalçın’ın bize aşıladığı
mantalite. Rakip ne
yaparsa yapsın, rakibin
oyun şekli ne olursa
olsun, rakibin uyguladığı
taktikler ne olursa
olsun önemli olan bizim
nasıl oynadığımız.
Çünkü Türkiye’nin en
iyi ve en büyük takımı
biziz ve oyuna biz
hükmetmeliyiz, bize
bu duyguyu aşılamaya
çalışıyor.”
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Sosyal hayatta neler yaparsın?
Müzik dinlemeyi ve müzik
üretmeyi seviyorum, hayattaki
en büyük hobim. Uyku haricinde
hayatımın her anını müzik ile
birlikte yaşıyorum. Diğer yandan
ailem benim için çok önemli,
eşim ve oğlumla vakit geçiriyorum. Sevdiğim insanlarla vakit
geçirmeyi seviyorum.
İlk antrenmana geldiğinde İngilizce bir karşılama yapmıştık
ama ‘Türkçe anlıyorum, sıkıntı
yok’ demiştin. Türkçe’yi nasıl
öğrendin?
Berlin’de büyüdüğüm için
küçükken çok iyi bir şekilde
Türkçe konuşuyordum. Şu anda
o kadar iyi konuşamasamda bir
çok konuşmayı anlayabiliyorum
ve tekrar ettikçe de çok çabuk

öğrenirim. Bir sonraki röportajı
da muhtemelen Türkçe yapabiliriz diye tahmin ediyorum.
Müzikten bahsetmişken,
ismini Youtube’a yazdığımızda
karşımıza ilk çıkan video ve
orada söylediğin ‘Bitanem’ şarkısı geliyor aklıma. Hikayesini
anlatır mısın?
Çocukken o şarkıyla büyüdüm
diyebilirim ve en sevdiğim şarkılardan biridir. Hala ara sıra İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş’i
keyifle dinlerim. Arabada müzik
dinlerken ‘bitanem’ şarkısı denk
geldi ve o anı video’ya kaydederek paylaştım. Bir anda viral
oldu, sonrasında herkes yaptığım paylaşımın altına ‘come to
Turkey’ yazmaya başladı, tam
bir çılgınlıktı. O videonun kısa
hikayesi budur.
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Michael Jackson'un "Billie
Jean" şarkısındaki dans performansın muazzamdı. Dans
yeteneğinin ayaklarına hakimiyet anlamında sahadaki performansına bir katkısı olduğunu
düşünüyor musun?
Müzikteki ritim duygusunun
kesinlikle futbolda işe yaradığını
düşünüyorum. Şöyle düşünün
karate, bale vb… sporları yapan
insanlar bunun faydasını mutlaka farklı alanlarda görürler.
Örnek vermek gerekirse Jean-Claude Van Damme bale ve karate
karışımını aktörlüğünde çok
güzel biçimde kullanmış, ben de
kick boks yapıyorum. Sonuçta
dediğim gibi önemli olan ritim
duygusudur ve ritimle bağlantılı
olan bütün işler size farklı alanlarda farklı kapılar açar ve bunun
faydasını görürsünüz.

O zaman senden bir söz alalım ve bir sonraki röportajda
karaoke yapalım. Ne dersin?
Sezon içerisinde bir tane
kupa kaldırırsak, Vodafone
Park’ta bütün taraftarlarımıza
söylerim (gülüyor).
Bir çok dövme var vücudunda. Anlamları nedir?
Her biri hayatımdaki farklı
hikayeleri anlatan çizimlerdir.
Futbola olan tutkunu nasıl
anlatırsın?
Futbol benim hayatım.
Bugünkü halime gelebilmemi
tamamen futbola borçluyum.
Futbol sayesinde farklı kültürleri tanımayı ve anlamayı
öğrendim. Yine futbol sayesinde bir çok farklı dil öğrendim.
Futbol kesinlikle on bire on bir
oynanan bir oyundan fazlası.
Futbol kesinlikle bir insanın hayatını değiştirebilir, daha iyi bir

“Futbol benim hayatım. Bugünkü halime
gelebilmemi tamamen futbola borçluyum. Futbol
sayesinde farklı kültürleri tanımayı ve anlamayı
öğrendim. Yine futbol sayesinde bir çok farklı dil
öğrendim. Futbol kesinlikle on bire on bir oynanan
bir oyundan fazlası. Futbol kesinlikle bir insanın
hayatını değiştirebilir, daha iyi bir noktaya
getirebilir.”
noktaya getirebilir. Küçükken
kendi kendime, çocuklarımın
geleceğini futboldan kazanacaklarım üzerine kuracağımın
sözünü vermiştim. Hergün
vücudumu ortaya koyarak, vücudumu kullanarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Bana tekme
atabilirsiniz, canımı sıkacak
sözler söyleyebilirsiniz ama ne
olursa olsun futbol sayesinde
çocuklarım için sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyorum.
Kendime çocukken bu sözü
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verdim ve bunu yerine getirmeye çalışıyorum.
Beşiktaş Dergisi okuyucuları için son sözlerini alabilir
miyiz?
Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Başlamak
için sabırsızlanıyordum ve
bunda ne kadar haklı olduğumu
taraftarlarımızın karşısına çıktığım anda anladım. Söylenen
herşeye inanmayın, birlikte çok
güzel işler yapacağız.

Biz on bir arkadasız
lakin arkamız daha var

Dünya tarihinin en önemli savaşları arasında yer alan Çanakkale Savaşı’nda her
iki taraftan da yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. “Çanakkale geçilmez” efsanesinin
doğduğu bu savaşta, kulübümüzün sporcuları da, diğer askerlerimiz gibi ulusumuzun
topraklarını korumak adına canlarını feda ettiler.
20
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Yıl 1914... Altı
yüz küsür yıllık
koca imparatorluk, en
sıkıntılı günlerini yaşıyordu.
Genel harp
felaketi, ülke
topraklarının üzerine bir kabus
gibi çökmüştü. Buna paralel
olarak, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün memleket savunmasında
hissesine düşen fedakarlık payı,
hiç de küçümsenmeyecek boyutlardaydı.
Futbol takımı kaptanı Şair
Kazım ile Asım’ın ve Rıdvan’ın
parçalanmış vücutları, Çanakkale mevzilerinde bulunmuştu.
Dr. Ali, Dr. Mehmet, Alican ve
Dr. Sabri ise Kafkas Cephesi’nde
tifüs felaketi ile yaşamlarını yitirmişlerdi. Kısa bir zaman sonra
futbol takımından Baltalimanlı
Muallim Sadi ile Behzat’ı ileri
hatlarda savaşırlarken kaybettik.
İlk kadronun santrforu, şube
kaptanı, esasında her şeyi olan
Şeref Bey de yedek subay olarak
katılmıştı orduya. Birinci Dünya Harbi’nin şiddetini artırdığı
günlerde, o da Romanya Cephe-

si’ne gönderilmiş, Fahri, Dr. Sabri
ve kaleci Dr. Resul gibi, ilk on
birin son elemanları da, Anadolu
topraklarını savunacak birliklere
katılmışlardı gönüllü olarak.
Yine Kara Kartal’ın ordu men-

subu atletleri hafta içi günlerde
İstanbul’a yakın il ve ilçilere silah
kaçırıyorlar, yarışma günlerinde
de İstanbul’a dönüp spor sahalarında Beşiktaş’ı temsil ediyorlardı.

Beşiktaş Şiiri
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(70x100 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2017. Ece Soydemir Özel Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman

Boğaz'ın Efendileri

G

eçtiğimiz sezonlarda ortaya çıkarak tüm
dünyayı kendisine hayran
bırakan Beşiktaş Donanması
taraflı tarafsız
herkesin takdirini toplamıştı. Taraftarlarımızın eşsiz gösterilerinin
Boğaz'ın serin sularıyla adeta harmanlanması, birçok sanat eserine
ilham kaynağı olacak nitelikteydi.
Donanmamız Sarıyer'den
Dolmabahçe istikametine doğru
Avrupa yakası kıyılarını takip ederek ilerlerken, meşale dumanları
ve siyah - beyaz bayraklar Boğa-

ziçi'nin kimliğini değiştirmesine
neden olmuştu.
Futbolcularımızı taşıyan büyük
tekne ve ona eşlik eden daha
küçük ölçekli onlarca deniz aracı
suları yararak yol aldılar. Bu sırada
tüm kıyı boyunca taraftarlarımız
siyah-beyaz formaları, bayrakları
ve meşaleleriyle donanmamıza
eşlik etti. Başka bir deyişle kara
ve deniz siyahıyla beyazıyla tek
vücut olmuştu.
Tribünlerimizdeki en eski pankartlardan biri olan "The Champion of Our Hearts" gökyüzünde
süzülen uçağın arkasında dalgalanmasını hayal ederek kompozisyon içinde yer verdim.
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Köprüde dalgalanan 3 yıldızlı bayraklarla konuya belgesel
nitelik kazandırmaya çalıştım.
Yüzlerce yıl sonra bile bu tabloyu
seyreden biri, tabloda ele alınan
kutlamaların nedeninin 3. yıldızımızın kazanıldığı şampiyonlukla
örtüştüğünü anlayacaktır.
Taraftarlarımızın coşkusu ve
yaratıcılıkları yeni tablolarım için
bana ilham kaynağı olurken, her
bir resimde öncekinden daha üst
seviyeye çıkma gayreti içinde
oluyorum.
Daha nice yıllar şampiyonluk
sonrasındaki coşkumuzu büyük
bir heyecanla tuvale aktarmak
dileğiyle...

röportaj: cihangir gökdoğan

UMUT ŞENOL:

“Hem yetiştirici hem yarışmacı
bir takım olacağız”
Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile
gündeme ve özellikle basketbol takımımızda ki 'öze dönüş' projesine dair tüm detayları
konuştuğumuz samimi bir söyleşi gerçekleştirdik.
26

B

ir çok konuyu
konuşacağız
ama öncelikle
geride bıraktığımız üç
buçuk aylık
periyottaki
düşüncenizi

merak ediyorum.
2013 – 2019 Mayıs arasında
denetim kurulu üyeliği yaptım.
Yönetim kurulu üyesi, kongre
üyesi, sporcu, çalışan veya taraftar hangi alanda olursa olsun
bu camiaya hizmet etmek büyük
bir onur. Tabii ki yönetim kurulu
üyesi olarak görev yapmanın
biraz daha keyif verici ama çok
daha fazla da yorucu olduğunu
söyleyebilirim. Belki göreve geldiğimiz dönem bu zorluğu biraz
daha arttırıyor olabilir ama zor
ve keyifli bir görev.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin
tamamının taraftar duygularını
sonuna kadar yaşayan insanlar olduğunu anlayabiliyoruz
ama yine de merak ediyorum.
Taraftar olmak mı daha keyifli
yoksa Yönetim Kurulu Üyesi
olmak mı?
Hepimiz tribünlerden geldik. Buradaki konumumuzu da
kamunun Beşiktaş’ı ilgilendiren
görevi olarak görüyorum, görevimiz bittiğinde de döneceğimiz
yer yine tribünler. Bu sebeple
hiçbirini birbirinden ayırt etmemek gerektiği kanaatindeyim.
Beşiktaş yönetimlerinin adı
hiçbir zaman sürekli gündeme
gelmedi zaten kulüplerin yöneticileri anılmamalı ama Beşiktaş
taraftarı her zaman dünyada
bilinen, anılan ve saygı duyulan
bir oluşum oldu.

niz günden bu yana süreç nasıl
gelişti? Geniş bir perspektif ile
anlatır mısınız?
Geçmişteki denetim kurulu
üyeliğimden de anlaşılacağı üzere benim alanım mali konular ve
göreve geldiğimde de ilk olarak
mali konuları ele aldım. Durumun
çok iyi olmadığını, Basketbol
Takımımız’ın ödemelerini düzenli
yapamadığımızı ve bir süre sonra
iyice içinden çıkılamaz bir hal
alacağını gördüm. Bütçeyi küçülterek ama beklentileri küçültmeden yola nasıl devam edeceğimizin üzerine çalıştık. Şampiyonlar
Ligi’nde de göreve geldiğimizde
sadece bir galibiyetimiz vardı,
kısa vade de başarı sağladığımız
için çok mutluyum. Bu süreçte bize yardım eden eski Baş
Antrenörümüz Dusko Ivanovic’e
de teşekkürlerimi iletmek isterim. Hem maddi durum hem de
içinde bulunduğumuz zorluklara
baktığımızda basketbolda bir
“öze dönüş” hikayesi yazmamız
kanaatine vardık ve ilk atılımların sonuçlarını da oldukça olumlu
bir şekilde topladık. Mevcut
şartlarımızla FIBA Şampiyonlar
Ligi’nde son 16’ya kalmak oldukça başarılı bir durum. Genellikle
Beşiktaş’ın kaderinde yoktur

Basketbol takımımız son
haftalarda yükselen bir form
grafiğine sahip, aynı zamanda
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son
16 turuna kaldı. Göreve geldiği27

ama umarım iyi bir kura çekeriz
ve yolumuza daha da başarılı bir
şekilde devam ederiz.
Bahsettiğiniz öze dönüş hikayesi neticesinde Burak Bıyıktay
takımımızın baş antrenörü oldu
ve iyi bir ivme yakaladık. Öze
dönüş’ü biraz daha açar mısınız? Neden böyle bir tercihte
bulundunuz?
Burak Bıyıktay kulübümüzde
sporculuk ve antrenörlük geçmişi
olan birisi, ahlaklı ve düzgün bir
insan. Başka takımlarda da başarılı bir antrenörlük geçmişi var.
Her şeyden evvel camiamızın
değerlerinden ödün vermemiş ve
bu değerleri her zaman yaşatmış
bir insan. Benim felsefeme göre
kulübümüze antrenör, sporcu
veya çalışan birini alırken Beşiktaş’ın değerlerini kavramış bir
insan olması gerekmektedir. Biz
esasında bir sporcu değil, karakter transfer ediyoruz ve o karakter yeteneğiyle, sporculuk becerileriyle değil camiamıza uyumu
ve pozitif katkılarıyla önem
kazanıyor. Bu açıdan baktığımızda Burak Bıyıktay son derece
kıymetli ve bu değerleri yansıtan
bir insan. Kararı verirken de işin
en çok bu yanına odaklandık.

Beşiktaş’ı da diğer camialardan ayıran aslında bu Beşiktaşlılık duruşu, değil mi?
Kesinlikle. Bu röportajı Beşiktaş Müzesi’nden yapıyoruz ve
müzeye girerken kapıda “Şerefimizle Oynarız, Hakkımızla Kazanırız”, “Özümüzden Güç Alırız”
gibi değerlerimiz ifade ediliyor
ve biz de aynı o slogandaki gibi
özümüzden güç almak amacıyla
eski sporcumuz ve eski antrenörümüzle yeniden çalışmak istedik. Beşiktaş’a gelir misin diye
sorduğumuzda bize ikinci bir
soru sormayan ve sordurmayan
bir insana dönmeye karar verdik.
Öze dönüş demişken geçmişte Baş Antrenörlüğümüzü yapmış olan Ahmet Kandemir’de
Basketbol Altyapı ve Yeniden
Yapılandırma Direktörü oldu.
Hem bu konuyu hem de taraftarlarımızın scouting ile ilgili
sorularının cevaplarını öğrenebilir miyiz?
Ahmet Kandemir yıllarca
Altyapı ve A Takımımızın Baş
Antrenörlüğünü yaptı, büyük bir
bilgi birikimi var. Türkiye liginde büyük izler bırakan ve halen

görev almaya da devam eden
birçok oyuncu var. Türkiye’ye
getirdiği ve şuan EuroLeague’de
oynayan en az dört-beş oyuncusu vardır ve kendisine yetenek
avcısı diyebiliriz. Planlarımız
arasında nisan ayı içerisinde
kendisiyle Amerika’ya giderek
bu konuda çalışmalar yapmakta
var. Göreve geldiğimde bana en
çok şikayet Altyapı’dan geldi
ve bunu hemen dikkate aldık.
Altyapı’daki çocuklarımızın
Beşiktaş değerleri haricindeki
muamelelere maruz kalmalarına
izin vermeyiz. Şikayetleri değerlendirdiğimizde bu durumu kim
en iyi çözer, kim sporcuları geleceğe en iyi hazırlar, kim gelecek
vaat eden sporcuları bulur ve
kim şubeyi yeniden yapılandırır
sorularını sorduğumuzda cevap
kendiliğinden ortaya çıktı ve
Ahmet Kandemir ile göreve başladık. İsmini ilk açıkladığımızda
eleştirilerde oldu ve bunlara cevap vermeye de hazırdık ama en
güzel cevabı Altyapı’daki değişimi sağlayanlar ve A Takımdaki
antrenörlerimiz ve sporcularımız
veriyor. Bizim konuşmamıza bile
gerek kalmıyor.
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Ligde üst üste aldığımız
galibiyetlerle Play-off potasına
girdik. Bu sezon için Basketbol
takımımız’ın gerçekçi hedef nedir diye sorsam, ne söylersiniz?
Basketbolumuz’un sponsorluk
gelirlerinde bir düşüş var, ülkemizin ekonomik durumundan
da kaynaklanıyor olabilir tabii ki.
Bizim yaptığımız araştırmalara
göre spora olan ilgide büyüyen
bir artış var ama gelirlerde de bir
düşüş var. Bir de ezeli rakibimiz
uzun yıllarca bu spora bizden
daha fazla değer verdi ve başkanı kongre üyemiz olan bir başka
rakibimizde çok fazla değer verdi
ve uzun yıllardır EuroLeague’de
ülkemizi gururlandıracak dereceler yapıyorlar. Bu sebeple bir-iki
sene gibi kısa vade de şampiyonluğa oynayacağım dersem
gerçekçilikten uzak olurum. Bu
sene ile ilgili hedefim takımımızı
sağ salim limana ulaştırmak ve
maddi olarak sezonu borçsuz
kapatmak. Bu hedefe ilerlerken
Play off’a kalırsak, yarı final
veya final oynarsakta çok mutlu
oluruz ama öncelikli hedefimi
sorarsanız sezonu borçsuz kapatmak, sporcularımıza ödemelerini zamanında yapmak.
Basketbol Takımımız ile ilgili
en çok konuşulan konulardan
biri de transfer yasağı. Bu konu
ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Denetim Kurulu’nda olduğum
zamanlarda eski yönetim kurullarımızın şikayetleri olurdu.
Del Bosque’nin tazminatını biz
ödedik, Matteo Ferrari’nin parasını biz ödedik diye şikayetleri
olurdu, şimdi benzer durumda
ben varım. Geçen sene Jason
Rich, Can Maxim Mutaf, Kyle
Gibson, Ivan Buva, Kenan Sipahi
gibi isimlerin hepsine geçen seneden kalma borçlar var ve FIBA
dışında bu gibi durumları inceleyen kuruma şikayetler ulaşmış, neticesinde de takımımıza

transfer yasağı gelmiş durumda.
Bu seneyi transfer yapmadan ve
geçmişte borç bırakmadan kapatmak ve seneye yeni bulacağımız sponsorlarla bütçemizi arttırarak, doğru adımlarla ilerlemeyi
hedefliyorum. Bu arada Sompo
Sigorta’ya da teşekkür etmek
istiyorum. Beş yıldır istikrarlı
bir şekilde bize destek olmaya
devam ediyor. Japonlar güven ve
istikrarlarıyla meşhurdur, Sompo
Sigorta’da tam manasıyla bir
sigorta şirketi olarak güveni ve
uzun yıllardır yaptıkları sponsorlukla istikrarı temsil ediyorlar.
Kadın Basketbol Takımımız’dan bahsedelim. Onlarında
yükselen bir ivmesi var. Nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kadın Basketbol Takımımız
da saygı duyulacak bir mücadele
veriyor. Onlara karşı da maaş
ödemesi konusunda gerideyiz ama kendileri de elimizden
gelenin en iyisini yapmak için
mücadele ettiğimizin farkındalar
ve karşılıklı anlayış içerisinde onlarda ellerinden gelenin en iyisini
yapıyorlar. Tüm şubelerdeki tüm
takımlarımızla iyi bir iletişimimiz
var, elbetteki sıkıntı yaşadığımız
şubeler oldu. Hakkari’den söz
açılmışken Van’ın Bahçesaray İlçesi’ndeki çığ felaketinden ötürü
hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı, yaralılara da acil şifalar
diliyorum. Yine aynı şekilde uçak
kazasında üç kişi vefat etmiş,
onlara da rahmet diliyorum. Haftabaşında İdlib’deki operasyonda
şehit olan askerlerimize rahmet
ve ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ben Elazığ’lıyım ve ne yazık
ki Elazığ’da da bir deprem gerçekleşti ama Basketbol Takımımız’ın maçında, tüm tribünlerin
dolu olduğu bir organizasyonda
el ele vererek yardım topladık ve
afet bölgesine ulaştırdık. Konu
dayanışma olduğunda Beşiktaş

camiası belki de dünyada ilk akla
gelen camiadır ve bunu dayanışmayı tekrar gerçekleştirerek
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek olduk. Bu işin bir parçası
olan ve o gün o salonu dolduran
tüm taraftarlarımıza da tekrar
teşekkür etmek istiyorum.
Göreve geldiğinizden beri
maçlar dışında idmanlarda da
sizi sık sık görüyoruz ve deyim
yerindeyse Akatlar sizin ikinci
eviniz oldu. Nasıl bir hava var
orada?
Her iki takımımızda da tam
manasıyla takımdaşlık olgusu
var. Hocalarımızın bu takımdaşlığın kurulmasında çok büyük
payı var. Bizim payımız en fazla
yüzde beş, sporcularımız ve
hocalarımız ise geriye kalan
yüzde doksan beşlik payı oluşturuyorlar. Sorunlarımızı açık açık
konuşabildiğimiz güzel bir iletişimimiz var ve sorun olduğunda
çözmek için gereken tüm gayreti sarf ediyoruz. Genel Kurul
Üyelerimiz bizlere, başkanımız
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da herşey yolunda gitsin diye
bana bu görevi verdi. Taraftar ve
Süleyman Seba ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu Yönetim Kurulu
Üyemiz Bilgihan Sürmen’de oraya çok sık gidiyor ve önümüzdeki
sezon neleri iyileştirebiliriz diye
yoğun bir mesai harcıyor. Kendisine de buradan teşekkürlerimi
iletmek istiyorum.
Basketbol takımlarımız ile
ilgili orta ve uzun vadeli planlarınız nelerdir?
Sadece basketbol özelinde
değil, yönetim kurulumuzun
tüm branşlardaki felsefesi günü
kurtarmak üzerine inşa edilen
ve Beşiktaş’ın geleceğini ipotek
altına alan popülizmden uzak
durmaktır. Beşiktaş’ın geleceğine odaklanmak istiyoruz, günlük kısa vadeli başarılar yerine
kurumsal ve sistemsel bir yapı
inşaa etmek istiyoruz. Camiamız günü kurtarmak adına çok
hatalar yaptı ve ben bu hataları
basketbolda tekrar etmemek
adına elimden geleni yapaca-

ğım. Bugüne kadar attığımız
adımların da hepsi bu yönde
oldu zaten. Akatlar’da heyecan
verici bir atmosfer ve aile ortamı
yaratmak istiyoruz. Bu sinerjinin
yavaş yavaş geri geldiğini görüyorum, umarım taraftarlarımız
bu desteklerini sürdürmeye
devam ederler. Çünkü o salon
dolduğunda bir çok takımın oradan çıkamadığına şahit olduk,
bu atmosferin tekrar yaşanmasını istiyorum. Bir diğer isteğimde
orada aile ortamının yaratılması. İnsanlar çocuklarıyla gelsin,
sporu sosyal bir aktivite olarak
görsün ve bundan keyif alsınlar, çocuklar bu sporu sevsinler
istiyorum. Tutkulu ve takımımızı
ateşleyen taraftarlarımızı da,
çocuklarıyla gelen ailelerimizi de
çok seviyorum ve her ikisini bir
arada görmeyi arzu ediyorum.
Basketbol maçlarımıza gelen
taraftarlarımızla diyaloglarınız
nasıl?
İyi bir iletişimimiz var. Ben
her türlü iletişim kanallarını açık
tutmaya çalışıyorum. Sordukları
soruları cevaplamaya çalışıyorum. Gerek telefondan gerek
sosyal medyadan ne soru gelirse
cevaplamaya çalışıyorum. Ama
şunu bilsinler, zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim için hiçbir
oyuncu takımdan büyük değil.
Oyuncu kaybetmekten sıkıldıklarını, üzüldüklerini farkındayım
ama bunlar bizim planlamadan
yaptığımız şeyler değil. Bunlar,
çaresizlikten ya da şansızlıktan
olmuyor. Bunlar bir plan çerçevesinde oluyor. Bu konuda rahat olsunlar. Önümüzdeki sene onlara
bu yıl kalan takımın olduğu gibi
yetenekli, hırslı bir takımı izletmek istiyoruz. Bunun planlaması
içerisindeyiz. Taraftarımızın çok
güzel söylemleri var, ‘Akatlar
Adamı Sakatlar’ bu söylemi seviyorum. Orası da stadımız gibi
Beşiktaş’ın sembol bir yeri haline

geliyor. Bu yolla devam edeceğini düşünüyorum.
Basketbol ve Gayrimenkul
Geliştirmeden de sorumlusunuz. Yönetime geldiğiniz de
1903 krizi demeyeyim ama ora
ile ilgili sıkıntılar vardı. Oradan
başlamak istiyorum. No 1903
ne durumda şu anda?
Akatlar No 1903 şuan da Beşiktaş Belediyesi’nde. Biz de belediyemize burayı tekrar açmak
istediğimizi talep ettik. Alabilecek miyiz? Duruma bakacağız,
umarım alabiliriz. 21 Ekim’de
daha biz mazbatayı almadan No
1903 kapatıldı. Orada yaşayan
ve tüm taraftarlarımızın bunu
bilmesini istiyorum. Bunun KAP
açıklaması sonra yapıldı. Beşiktaş’ın çok büyük yatırım yaptığı
bir tesis orası. Beşiktaş’ın burayı bu şekilde kaybetmesi son
derece üzücü. Çünkü, bu tesise
yapılan yatırımın Beşiktaş’ın
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buradan çıkarması için 20-25 yıl
sağlıklı çalıştırması gerekiyor.
Güzel de bir tesis ancak, bana
sorsanız, bankadan kredi alıp
bu tesisi yapar mıydınız, yapmazdım. Ama tabii yapıldıktan
sonra kulübümüzde kalması için
elimizden gelen mücadeleyi vermemiz lazım. Umarım bu konuyu belediyemiz ile uyum içerisinde çözeceğiz. No 1903’ten dolayı
şimdi belediyemize bir borcumuz
yok, bu borcumuz ödendi. Gerekli girişimleri de yapıyoruz.
Bir de Fulya AVM var, onu da
sormak istiyorum.
Beşiktaş’ın kongresi olmadan önce alelacele iki kez açıldı.
Ancak iskanını almak bize nasip
oldu. İskanı olmadan açılmış.
İskan ile ilgili tüm borçları ödendi
ve iskanı alındı. Yeni mağazalar
açılıyor, kiralamalarımız devam
ediyor. Beşiktaş’a layık, Beşiktaş’ın işbirliği yapmaya açık

olduğu markalarla dolduracağız
içini. Bir an önce işler hale getireceğiz.
Kira gelirleriyle ilgili de
sormak istiyorum. Çünkü o da
çok tartışılan konulardan bir
tanesi...
Beşiktaş’ın mülklerini kiralama yoluyla değerlendirilirken
geçmişte yaptığı yanlış uygulamalar var. Kira indirimleri var,
yanlış sözleşmeler var. Fulya’daki bazı yerlerin çok uzun süreli
kiralanmış olması bunlardan biri.
Akatlar’da bazı sorunlar var. Bu
kira gelirlerinin, sözleşmelerin
hepsini terar gözden geçiriyoruz. Beşiktaş’ın menfaatlerini
göz önünde bulundurup buradaki kira gelirlerini maksimuma
çıkarmak için eleimizden geleni
yapıyoruz. Başarılı olduğumuz
alanlar var. Yavaş yavaş bu
artırımlar geliyor. Kulübümüz
finansına da önümüzdeki dönemde yansıyacaktır. Bu konuda
profesyonel ekibimiz ile hep
beraber çalışıyoruz.
Galatasaray maçındaki olayı
sormak istiyorum. Neler yaşandı o an?
Taraftarlık hislerimin ağır
bastığı bir andı. Kötü bir söz söylemeden aşırı bir tepkim oldu.
Hakem hatasına yönelik, belki
hata bile yoktu ben yanlış gördüm ama neticesinde istemediğim bir görüntüye sebebiyet
verdim. Basketbol camiasından
ve orada bulunan insanlardan
özür dilerim.

Orta vadeli hedefimiz hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım
olmak. Genç oyuncuları almak ve
kadro istikrarı yakalamak. Her
sene yeni bir kadro kurmuşuz,
maaşlarını ödeyememişiz ve
kadro dağılmış. Basketboldaki
en büyük sıkıntımız kadro istikrarını yakalayamamak. Önümüzdeki sene bulacağımız sponsorlar eşliğinde daha tevazu sahibi
ama parkenin üzerinde terinin
son damlasına kadar savaşan ve
gelecek vaat eden sporculardan
oluşan bir takım kurmak istiyoruz. Bu sene bizim için mücadele
eden sporcularımızı koruyarak iyi
bir harman yaratmak istiyoruz.
Taraftarlarımızın “iyi sporcularımızı neden elimizde tutamıyoruz” sorusuna da bir cevap
niteliğinde oldu aslında bu
açıklamanız.
Sporcularımızı tutamadık
değil. Onları tutsak yükümlülüklerimizi yerine getiremeyecektik,
takım buldukları ve gidebildikleri
için seviniyorum. Mesela James
Mcadoo maaşını alamamasına
rağmen gitmek istemedi, “para
benim için sorun değil, sonra
alsamda olur” dedi ama biz borçlu kalmak istemiyorduk ve bu
sebeple Partizan’a gitti. Başarılar diliyorum kendisine, ileride
yolumuz belki yeniden kesişir.
Kaptanımız da “benim paramı

Taraftarlarımız scouting
sistemini merak ediyor. Ahmet
Kandemir ilgilenecek gibi görünüyor bu konuyla…
Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var basketbol ile. Kısa
vadeli hedefimiz az evvel de
belirttiğim gibi bu sezonu maddi
açıdan en iyi şekilde kapatmak.
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ödemeyin, genç sporcuların ödeyin” diyor, Beşiktaş kaptanına
da yakışan budur zaten. Şu an
kadrodaki sporcularımız da her
türlü fedakarlığı yapmaya hazır.
Dilerim bu özverili yapı tüm
branşlarda yaşanır ve camiamızın bütünlüğü pekişir.
Öze dönüş hikayesinin Beşiktaşımız’ın üç-dört yılının en
önemli konu başlığı olacağını düşünüyorum. Tüm camia
olarak bu konuya odaklanmalı
ve takımlarımıza karşı toleranslı
olmalıyız. İyi sonuçlar aldık, kötü
sonuçlarda alabiliriz ama bu
süreçte taraftarımızı yanımızda
görmek istiyoruz. Aynı zamanda
takımımıza destek veren basın
mensuplarına da teşekkür ediyor
ve kendilerini salonumuzda daha
sık görmeyi arzu ediyorum.
Basketbol takımımızın yükselen performansı ve bizleri
kırmayarak sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz.
Teşekkürü temsilen almış
olayım. Çünkü bu teşekkürü hak
edenler antrenörlerimiz, sporcularımız, destekleyen taraftarımız, bizlere sahip çıkan Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, sayın Başkanımız. Önümüzdeki yılda taraftarlarımıza daha iyi bir takım
izletmek için çalışacağımızın da
sözünü vermiş olayım.

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: andrew sımes

MITAR MRKELA:

“Beşiktaş taraftarının sevgisini
kazanmak çok kolay, asıl mesele
bu sevgiyi sürdürebilmektir”
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Bazı futbolcuların hatıralarımızda bıraktığı güzel anılar başka oluyor. Gomez, Ferdinand,
Kuntz vb... gibi. Bu isimlere bir de Mrkela ekleniyor. Sol kanadı sürklase etmesi,
çizgiden ilerleyip son anda yaptığı isabetli ortaları ve uzun saçıyla hafızamızda yer eden
unutulmaz futbolcularımızdan biri oldu. Antalya’ya geldiğini öğrenince hemen sözleştik
ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

M

ario Gomez ve
Les Ferdinand
gibi Beşiktaş’ta sadece bir sene
oynamanıza
rağmen büyük
iz bıraktınız
ve size “Rüzgarın oğlu” lakabı
verildi. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1965 Belgrad doğumluyum,
üç erkek kardeşin ortancasıyım.
Futbol benim için her zaman hayat demek. Kendimi bildim bileli
kolumun altında hep bir top
olmuştur. Rakip bulamadığım
zaman duvara karşı şut atardım.

karşı Yugoslavya rekoru kırarak oynadım. Henüz on altıncı
yaşgünümü kutlayalı on altı gün
olmuştu. Aslında iki hafta önce
oynayıp on beş yaşında profesyonel olacaktım ama kısmet
değilmiş. Yine de bu konuda
rekoru elimde tutuyorum sanırım. Daha sonra Fenerbahçe’nin
başına geçecek olan Veselinoviç
tarafından on yedi yaşımda milli
takıma seçildim ve Bulgaristan’a
karşı deplasmanda oynadım.
Oradan Kızılyıldız takımına
transfer oldum. Yugoslavya ligi

Şimdilerde neler yapıyorsunuz?
Daha önce formasını giydiğim
Kızılyıldız’ın Futbol Direktörü
oldum. Bir ara genç milli takımlar sorumlusuydum ve şimdiki
Beşiktaş futbolcusu Adem
Ljajic’i oradan dolayı çok yakından tanırım. Çok muazzam bir
çocuktur.

“Uçaktan iner inmez
omuzlara alındım,
ayaklarım yere
değmeden arabaya
bindirildim, kulüp
binasına geldiğimde
yukarı uzatsalar neredeyse sözleşmeyi
omuzlarda imzalayacaktım. Yere basmadan nasıl futbol
oynayacağımı ciddi
ciddi düşünmeye
başladım.”
çok güzeldi, dört büyükler; Kızılyıldız, Partizan, Hajduk Split,
ve Dinamo Zagreb vardı. Ondan
sonra gelen takımlarda çok
kuvvetliydi. Rijeka, Vojvodina,
Zeljeznicar, Sloboda Tuzla, Sarajevo, Zenica… Avrupa Kupası
kalitesinde. Bir de bizde çok güzel bir kural vardı, yirmi sekiz
yaşından önce yurtdışına
transfer olunamıyordu. Yugoslavya’da
üç lig ve iki kupa
şampiyonluğu
kazandım.

Futbola başlangıcınız nasıl oldu?
Yugoslavya
ve Sırbistan’ın
ekol takımlarından OFK’da
başladım.
Malesef bu
aralar maddi
sorunlar
yüzünden
üçüncü ligdeler.
İlk profesyonel
maçımı Dinamo Zagreb’e

Beşiktaş’a
gelişinizi
anlatır
mısınız?
1989’da
UEFA kupasın-
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“Beşiktaşlı taraftarın sevgisini kazanmak çok kolay,
asıl mesele bu sevgiyi sürdürebilmektir. 1-0 önde
başlamana izin veriyorlar ama her şey futbolcunun
elinde. Bu fırsatı tepenin zekasından şüphe
duyarım.”
da Kızılyıldız ile Simovic’li ve
Prekazi’li Galatasaray’a karşı
oynadım. İlk maç İstanbul’daydı
ve 1-1 biten maçta takımımın
golünü ben atmıştım. Türkiye’den ilk ilgiyi böylelikle görmeye başladım. İki sene sonra
Beşiktaş sezon öncesi kamp için
Hollanda’yı seçmişti. Aramızda
hazırlık maçı olmuştu. Sürekli
Recep Çetin’e çalım attığım bir
maç oldu ve maç sonrası Recep
bir daha benim ile karşılaşmamak için Gordon Milne’e beni
almalarını rica etmiş. O sene
kısmet değilmiş ama Gordon
Milne gelip takımım Twente’nin
Utrecht ile oynadığı maçı seyretti. Sezon bitmeden, nisan
ayında sözleşmeyi imzalamıştık.
Beşiktaş’ı tercih etmemin bir
çok nedeni vardı ama kuşkusuz ki böyle büyük bir takımda
oynama fırsatı her zaman nasip
olmaz.

Yeni bir takıma ve yeni bir
ülkeye geldiniz, ilk izleniminiz
neydi?
İlk izlenimim her şeye kuşbakışı bakmak oldu. Uçaktan iner
inmez omuzlara alındım, havalimanı dışına taşındım, ayaklarım
yere değmeden arabaya bindirildim, kulüp binasına geldiğimde
tekrar omuzlara alındım, hatta
biri yukarı uzatsa neredeyse
sözleşmeyi omuzlarda imzalayacaktım. Yere basmadan nasıl
futbol oynayacağımı ciddi ciddi
düşünmeye başladım. Beşiktaşlı
taraftarın sevgisini kazanmak
çok kolay, asıl mesele bu sevgiyi sürdürebilmektir. 1-0 önde
başlamana izin veriyorlar ama
her şey futbolcunun elinde. Bu
fırsatı tepenin zekasından süphe duyarım.
Ertesi sabah yürüyüşe çıkayım
dedim. Fulya’da Rumeli Caddesi’ndeydi evim. Bir de baktım
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ki herkes beni tanıyor ve selam
veriyor. Kendi memleketimde
bu kadar selam almamışımdır.
Gören beni muhtar sanacak.
Tabii sonra bir bakkalın önüne
gelince yüzümü tüm gazetelerde
gördüm.
İki gün sonra eşyalarımı
toparlamak için Köln’e gittim.
Uçakta seyahat sırasında takım
elbiseli bir koruma görevlisi
yanıma geldi. “Affedersiniz Beşiktaş’ın yeni transferi misiniz?”
diye sordu. Çok korkmuştum,
“doğru cevap nedir” diye sordum. “Yanlış anlamayın, Dışişleri Bakanı sayın Hikmet Çetin
sizin ile tanışmak ister” dedi
ve bu büyük onuru yaşadım.
Öylesine koyu bir Beşiktaşlıydı
ki, iyi oynamamın ülkem ile ikili
ilişkileri sıcak tutmak anlamına
geleceğini düşünmedim değil.
Beşiktaş’taki sürecinizden
bahsedebilir misiniz?
Üst üste üç defa şampiyon
olan bir takıma gelmek zordur,
hele ki namağlup ve mükemmel
bir kadroya. Ama öylesine bir
aile havası vardı ki, beni hemen
kucakladılar ve her futbolcu
yanlızlık çekmemem için görev

dağılımı yaptı. Kahvaltı için biri
arardı, akşam çay için başkası
çıkarırdı beni. Bunu yapmaya
mecbur değildiler ama Beşiktaş’ın başarısını istedikleri
için yaptılar. Bu yüzden hiç bir
zaman bir yabancı gibi hissetmedim.
Elimizden ne geldiyse yaptık
ama bu yeterli olmadı. Yirmi
maçta, on asist yapıp, beş gol
attım. Ama maalesef averaj
veya “başka bir sebeple” şampiyonluğu kaptırdık. Galatasaray’ın yirminci dakikada skoru
nasıl 5-0 yaptığına hiç birimiz
inanamamıştık ve çok kızmıştık.
Vatandaşım Zalad’a son maçında ne oldu bilmiyorum.
Kariyeriniz boyunca sizin için
“reklam panolarının düşmanı”
denirdi. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
Evet (Gülerek), sol kanattan
çizgiye kadar hızlıca inerdim ve
son anda ortayı kestikten sonra
durmak için reklam panolarını
kullanırdım, genellikle de yı-

“Üst üste üç defa şampiyon olan bir takıma gelmek
zordur, hele ki namağlup ve mükemmel bir kadroya.
Ama öylesine bir aile havası vardı ki, beni hemen
kucakladılar ve her futbolcu yanlızlık çekmemem
için görev dağılımı yaptı. Kahvaltı için biri arardı,
akşam çay için başkası çıkarırdı beni. Bunu yapmaya
mecbur değildiler ama Beşiktaş’ın başarısını
istedikleri için yaptılar. Bu yüzden hiç bir zaman bir
yabancı gibi hissetmedim.”
kar geçerdim. Bazen kanattan
koşarken taç çizgisinin dışından
koştuğum için taraftarlar bir
yere gidiyorum diye korkuyordu!

de nostaljik yaşama adına eski
takım arkadaşlarımı internette
aratırım, neler yapıyorlar, şimdi
neredeler, değiştiler mi diye…

Eski takım arkadaşlarınızdan
görüştüğünüz kimler var?
Rıza, Feyyaz, Ali, Şenol,
Şifo Mehmet ile görüşüyorum.
Bazen Sırbistan’a gelip futbolcu
bakıyorlar, bazen Antalya’da
Kızılyıldız ile kampa geldiğimde
ziyaretime geliyorlar. Eminim
ki hepimiz eski arkadaşlarımız
için bunu yapıyoruzdur. Ben

Şimdi yeni stadımız Vodafone Park var ama siz İnönü
Stadı’mızda oynadınız. Nasıl
bir yerdi anlatabilir misiniz?
İnönü gerçekten farklı bir
yerdi. Kulağıma geldi, eski İnönü
yok diye söylediler. Bu çok normal. Biz de Kızılyıldız’da meşhur
Maracana Stadı’mız için proje
verdik ve taraftarlardan kabul
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görmedi. İnönü’de bilimle veya
estetik ile açıklanmayacak bir
olgu vardı: İnsanlar o stadda büyüdü. Küçüklerinden itibaren cenazeleri kalkıncaya kadar maça
gittiler oraya. Vodafone Park’ta
o duygusallık henüz yok ama
olacaktır. Biraz zaman lazım.
Gordon Milne ile çalışmak
nasıldı?
Çok iyi bir teknik direktördü
kendisi ve çok başarılıydı. Ama
en önemlisi kulübün felsefesini
çok iyi anlamıştı. En basitinden
Beşiktaş gibi bir takımın geri
çekilmesinin kabul edilemez bir
şey olacağını öğrendi ve bu yüzden atak bir futbol oynatırdı.

alıp kendimizi itiyorduk ve o da
sanki mızrağın ucuydu. Onsuz
mücadelemiz bir hiç olurdu.
Beşiktaş’tayken başınızdan
geçen komik bir hikayeniz var
mı?
Var ama anlatırsam Metin
Tekin kızar!
Beşiktaş’tan gidişinizin
arkasında siyaset olduğu söylenmişti. Bu doğru mu? En çok
neyi özlüyorsunuz?
Beşiktaş’ta oynarken Bosna
savaşı devam ediyordu ama hiç
bir Türk’ün bana karşı olumsuz

Peki ya Süleyman Seba nasıl
biriydi?
Beş-altı defa bir araya geldik. Ama fiziksel olarak orada
olmadığı zaman bile varlığını
hissetirebilen biriydi. Sanırım
vefatının üstünden zaman geçmesine rağmen halen kendini
hissetirebilmesi bu sebeptendir.
Onun için hayatta sadece Beşiktaş vardı. Bizler hep ileriye hedef
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bir hareketi olmadı. Sonuçta ben
bu güzel ülkeye futbol oynamaya, ekmek kazanmaya ve insanları keyiflendirmek için geldim.
İnsanlarını çok sevdim, onlar da
beni sevdi sanırım. Ayrılmamın
başka bir sebebi vardı.
Dediğim gibi burayı çok sevdiğim için sıkça gelirim. Her sene
bir defa ailem ile ve bir defa ile
takımım ile kampa gelirim. O
yüzden özlemlerimi gideriyorum. Mesela sütlaç!
Beşiktaş sonrası ne yaptınız?
Beşiktaş’tan sonra Hollanda’da Cambuur’da oynadım.

Oradan ABD’de St. Louis takımına transfer oldum ve 1997’de
jübile yaptım.
Beşiktaşımızı takip etmeye
devam ediyor musunuz?
Tabii ki. Her pazar, oynadığım tüm takımların skorlarına
bakarım.
Beşiktaş formanız duruyor
mu?
Elbette ama annemde. Daha
kutsal bir yere veremezdim o
kutsal formayı.
Unutamadığınız maç ve gol
hangisidir?
Twente’deyken Feyenoord’a
attığım golü ve Kızılyıldız’dayken Hajduk Split’e attığım gol
güzeldi ama Dinamo Zagreb’e
karşı seksen dördüncü dakikada
frikikten attığım gol herhalde
bir numaradır. Düşünün ki farklı
bir millete karşı derbi maçı, yani
duble derbi. O yüzden zevki
farklıydı. Beşiktaş’tayken Anka-

ragücü ağlarına bıraktığım golü
çok severim. Hayatımın maçı ise
Kızılyıldız’dayken o zamanların
güçlü rakibi Panathinaikos’a
karşı Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 3-0 kazandığımız maçtı.
Milli kariyeriniz nasıldı?
Beş defa milli takıma seçildim. Yugoslavya’nın bronz
madalya kazandığı 1984 Olimpiyatlarında oynadım. Grup
maçlarında İran, Kanada, ve
Kamerun’u yendik. Çeyrek finalde Batı Almanya’yı 5-2 yendik.
Yarı finalde normal süresi 2-2
biten maçta Fransa’ya elendik.
Üçüncülük maçında ise İtalya’yı
yendik.
Favori oyuncularınız kimlerdi?
Maradona ve Cruyff’u izleyerek büyüdüm ama geçen ay bir
ropörtajda beraber oynadığım
oyunculardan ideal on bir çıkarmamı istediler. Jaap Stam,
Frank de Boer, Robert Prosinec-
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ki, Darko Pancev ve tabii ki Sergen Yalçın ve Feyyaz Uçar’ı hiç
düşünmeden aldım kadroma.
Seksenli ve doksanlı yılların
“Muhteşem İkili” dizisinden
Kuzen Balki karakteri ile benzerliğinizden bahseden oldu
mu hiç?
Evet ama önce ben vardım. O
saçlarımı kopyaladı!
Ailenizden bahseder misiniz?
Babamın olduğu gibi benim de
üç oğlum oldu; Andrej, David ve
Dusan. David yolcu uçağı pilotudur, Dusan ise henüz anaokulda.
Andrej ise futbolcu hatta bir ara
Eskişehirspor’da oynadı. Antrenörü ise bir zamanlar takım
arkadaşım Mutlu Topçu oldu!
Taraftarlarımıza nasıl bir
mesajınız olacak?
Ben de tek bir kötü duygu bile
bırakmadınız, sadece güzel anılarım oldu ve bunun için teşekkür ediyorum.
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Teknik Direktörlüğe Sergen Yalçın'ın
gelmesinin ardından ivme kazanan
Beşiktaşımız, deplasmanda Çaykur
Rizespor'u 1-2, Gaziantep'i 3-0
yendi. Medipol Başakşehir'e
1-0 yenilen Kara Kartallarımız,
Trabzonspor ile 2-2 berabere
kaldı. Şubat ayının son
maçında ise deplasmanda
Aytemiz Alanyaspor'u 1-2
yenerek yoluna devam
etti. Mart ayında
oynanacak Süper Lig
maçlarında Siyah
Beyazlılarımız'a
başarılar
diliyoruz.

Ç. Rizespor
BEŞiKTAŞ

1-2
SPOR TOTO SÜPER LİG / 20. HAFTA / 01.02.2020
Hakemler: Ümit Öztürk
İsmail Şencan, Kamil Çetin
Stadyum:
Çaykur Didi
Sarı Kart: Diomande (Dk.63), Zafer (Dk.71)
Fernandes (Dk.72)
Gol: Burak (Dk.29), Skoda (Dk.36), Gökhan (Dk.79)
ÇAYKUR RİZESPOR:
GÖKHAN, FERNANDES, TALBI, ABDULLAH, BOLDRIN, OĞULCAN
(Dk.68 GARMASH), UMAR, SKODA, MELNJAK, MOROZIUK,
DIOMANDE (Dk.83 BORIACHUK)
Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Boriachuk, Garmash, Burak,
Abarhoun, Kaan, Sasse, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER, ATIBA, ELNENY, DIABY
(Dk.74 BOYD), LJAJIC (Dk.83 KARTAL)
N'KOUDOU (Dk.89 GÜVEN), BURAK
Yedekler: Utku, Mertcan, Kaan, Kartal, Roco, Douglas,
Rebocho, Boyd, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İSTATİSTİKLER
%35

Topla Oynama

%65

14

Toplam Şut

7

4

İsabetli Şut

2

259

Pas

558

%79

Pas İsabeti (%)

%89

4

Korner

4

15

Orta

16

15

Faul

10

0

Ofsayt

2
44

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği
Antalyaspor 0-0 İ.H. Konyaspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü

1-1

Kasımpaşa

Gaziantep 5-1 D.G. Sivasspor
A. Alanyaspor 2-1 Y. Malatyaspor
Galatasaray 4-1 H.K. Kayserispor
Y. Denizlispor
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1-1

Göztepe

BEŞiKTAŞ
Gaziantep

3-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 21. HAFTA / 08.02.2020
Hakemler:
Alper Ulusoy
Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: N'koudou (Dk.39), Kana Biyik (Dk.47)
Gökhan (Dk.54), Caner (Dk.79), Kenan (Dk.89)
Gol: Burak (Dk.52 -P-), Boateng (Dk.70), Lens (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, RUIZ, VIDA, CANER, ELNENY, ATIBA,
LJAJIC (Dk.46 BOATENG), DIABY (Dk.74 LENS), N'KOUDOU,
BURAK (Dk.82 UMUT)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Kartal, Roco, Necip, Lens, Boyd
Boateng, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
GAZİANTEP:
GÜNAY, OLKOWSKİ, TOŞCA, KAYODE (Dk.79 KENAN)
GÜRAY (Dk.67 DIARRA), MORAIS, MUHAMMET (Dk.67
TWUMASI), OĞUZ, DE SOUSA, MAXIM, KANA BIYIK
Yedekler: Haydar, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah,
Ulaş, Diarra, Furkan, Erdem, Twumasi
Teknik Direktör: Marius Sumudica

İSTATİSTİKLER
%68

Topla Oynama

%32

17

Toplam Şut

11

8

İsabetli Şut

2

502

Pas

203

%85

Pas İsabeti (%)

%73

10

Korner

5

31

Orta

16

14

Faul

13

7

Ofsayt

2
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HAFTANIN MAÇLARI
Y. Malatyaspor 0-1 MKE Ankaragücü
İ.H. Konyaspor 0-0 Y. Denizlispor
Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor
Fenerbahçe

1-1

A. Alanyaspor

H.K. Kayserispor 2-2 F.T. Antalyaspor
D.G. Sivasspor

1-1

M. Başakşehir

Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
Göztepe -E- Ç. Rizespor
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M. Başakşehir
BEŞiKTAŞ

1-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 22. HAFTA / 14.02.2020
Hakemler: Abdulkadir Bitigen
Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay
Stadyum:
Başakşehir Fatih Terim
Sarı Kart: Boateng (Dk.9), Crivelli (Dk.19), Mahmut (Dk.45)
Lens (Dk.51), Boyd (Dk.85), Epureanu (Dk.86)
Gol: Demba Ba (Dk.50)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
MERT, CLICHY, EPUREANU, VISCA (Dk.90 POHCK)
ELIA (Dk.72 AZUBUIKE), İRFAN (Dk.83 BERKAY), DEMBA BA
MAHMUT, CRIVELLI, SKRTEL, DE SOUZA
Yedekler: Volkan, Mehmet, Guldbrandsen, Aziz, Rodrigues,
Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, LENS, VIDA, RUIZ, CANER, ATIBA, ELNENY
DIABY (Dk.69 LJAJIC), N'KOUDOU (Dk.74 BOYD), BOATENG
BURAK (Dk.81 UMUT)
Yedekler: Utku, Kartal, Rıdvan, Erdoğan, Necip, Roco, Boyd,
Ljajic, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İSTATİSTİKLER
%34

Topla Oynama

%66

6

Toplam Şut

19

3

İsabetli Şut

7

206

Pas

481

%69

Pas İsabeti (%)

%85

0

Korner

5

9

Orta

31

14

Faul

11

4

Ofsayt

1
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HAFTANIN MAÇLARI
Y. Denizlispor 0-1 H.K. Kayserispor
İ.H. Konyaspor 1-3 Göztepe
MKE Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe
A. Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği
Trabzonspor 2-1 D.G. Sivasspor
Galatasaray 1-0 Y. Malatyaspor
Gaziantep 2-0 Ç. Rizespor
F.T. Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa
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BEŞiKTAŞ
Trabzonspor

2-2
SPOR TOTO SÜPER LİG / 23. HAFTA / 22.02.2020
Hakemler:
Fırat Aydınus
Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Da Costa (Dk.16), Campi (Dk.53)
Elneny (Dk.79), Necip (Dk.90)
Gol: Sörloth (Dk.5, 90), Boateng (Dk.57), Vida (Dk.64)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, RUIZ, VIDA, CANER, ELNENY
ATIBA, BOATENG (Dk.78 BOYD), LENS (Dk.64 DIABY)
N'KOUDOU (Dk.87 NECİP), BURAK
Yedekler: Utku, Rıdvan, Erdoğan, Rebocho, Roco, Necip,
Boyd, Diaby, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
TRABZONSPOR:
UĞURCAN, GUILHERME (Dk.86 BİLAL), SOSA, SÖRLOTH
NDIAYE, STURRIDGE (Dk.55 KAMİL AHMET)
DOĞAN (Dk.66 EKUBAN), CAMPI, DA COSTA, PEREIRA, NOVAK
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Ekuban, Carvalho,
Abdurrahim, Bilal, Abdulkadir, Serkan
Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

İSTATİSTİKLER
%63

Topla Oynama

%37

29

Toplam Şut

9

9

İsabetli Şut

3

395

Pas

213

%81

Pas İsabeti (%)

%70

14

Korner

5

47

Orta

10

12

Faul

1

2

Ofsayt

2

HAFTANIN MAÇLARI
D.G. Sivasspor 1-0 A. Alanyaspor
H.K. Kayserispor 2-2 İ.H. Konyaspor
Göztepe

1-1

Gaziantep

Y. Malatyaspor 1-2 F.T. Antalyaspor
Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Ç. Rizespor 1-2 M. Başakşehir
Kasımpaşa 2-0 Y. Denizlispor

A. Alanyaspor
BEŞiKTAŞ

1-2
SPOR TOTO SÜPER LİG / 24. HAFTA / 28.02.2020
Hakemler:
Halis Özkahya
Mehmet Metin, Samet Çavuş
Stadyum:
Bahçeşehir Okulları
Sarı Kart: Siopiz (Dk.42)
Gol: Fernandes (Dk.37), Burak (Dk.70 - 87)
AYTEMİZ ALANYASPOR:
MARAFONA, CEYHUN (Dk.64 SALİH), EFECAN, CISSE
FERNANDES (Dk.75 MUSTAFA), BAKASETAS (Dk.88 BAMMOU)
NSAKALA, SILVA, ONUR, SIOPIS, CAULKER
Yedekler: Cenk, Salih, Souza, Kaan, Mustafa, Umut,
Tzavellas, Musa, Emircan, Bammou
Teknik Direktör:Erol Bulut
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER, ATIBA, ELNENY
LENS (Dk.62 BOATENG), BOYD (Dk.78 DIABY)
N'KOUDOU (Dk.89 GÜVEN), BURAK
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rıdvan, Rebocho, Necip, Ljajic,
Diaby, Boateng, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İSTATİSTİKLER
%42

Topla Oynama

%58

8

Toplam Şut

18

2

İsabetli Şut

5

286

Pas

459

%73

Pas İsabeti (%)

%84

4

Korner

5

15

Orta

21

10

Faul

11

3

Ofsayt

6
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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: bilgehan aras • fotoğraf: hasan avcı

SAMET GEYİK:

OLARAK
ANILMAK
iSTERiM”

Manisa’da başlayan
kariyeri Beşiktaş Sompo
Sigorta’da devam eden
kaptanımız Samet Geyik, ligin
en gözde ve elit uzunları arasında
parlamaya devam ediyor. Ancak o gelen
tüm tekliflere rağmen Beşiktaşlı Samet
olarak anılmak ve tarihe not düşmek
istiyor. Son üç sezondur pota altının
yükünü omuzlayan kaptan sorularımıza
içtenlikle cevap verdi.
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B

asketbola nerede ve nasıl
başladın? Biraz bahseder
misin?
Aslında benim basketbolla hiç alakam
yoktu. Düşünebiliyor musunuz
basketbol topuyla futbol oynayan çocuklardık. Sanıyorum dokuz yaşındaydım. O dönemlerde
spor okulları ayrıca okullara gelip
oyuncu seçmeleri yaparlardı.
Hocalardan biri beni derste, en
arkada oturan uzun olarak fark
edince yanıma geldi. Benim gibi
bir kaç uzun arkadaşımızı da karşısına aldı ve konuştu. İlk sorusu
basketbol oynamak ister misinizdi? Utangaç bir çocuktum,
hayır diyemedim. İlk seçme antrenmanına gittiğimde 1992’liler
ile sahaya çıktım. Aslında beni
92’li sanıyorlardı ama 93’lü olduğumu söyleyince hiç seçmelere
sokmadan direkt takıma aldılar.
İlk basketbola Manisa’da böylece başlamış oldum. Ailemde
basketbolla ilgilenen biri yoktu.
Ayrıca basketbola pek de sempatiyle bakan bir çocuk değildim.
Aklımda hep futbol vardı. Ancak
oynamaya başlayıp takımın bir
parçası olduğumu hissettiğimde
basketbolu çok sevdim. Bir süre
sonra tutkum oldu. Tabii futbolu
da ayrı sevdim ve hiç kopamadım.
Tofaş’a geçiş nasıl gerçekleşti?
16 yaşına kadar Manisa’daydım. Boyum uzayıp basketbolda
da fark edilince yavaş yavaş
teklifler gelmeye başlamıştı. Ama ailem yaşımın küçük
olması nedeniyle transferime
izin vermiyordu. Özellikle annem
basketbolcu olmamı pek istemiyordu. Çünkü derslerim çok iyiydi
ve annem okulu bırakacağım
endişesine kapıldı. Fakat hemen
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akabinde milli takıma seçilince
bundan çok mutlu oldular ve izin
verdiler. Liseyi bitirmem gerektiği için bir yıl Bornova’da oynadım. Burada hem A Takımda
hem de genç takımda oynadım.
Lise bitince teklifler daha da arttı. Ben tercihimi Tofaş’tan yana
kullandım. Çünkü milli takım
antrenörlerim oradaydı. Zaten
bildiğim isimlerdi. Tofaş’ta kariyerimin 5 yılını geçirdim. Şimdi
geriye dönüp baktığımda çok
isabetli bir karar vermişim. Genç
oyuncuların gelişimi açısından
bence Tofaş hala Türkiye’nin en
elit kulüplerinden biridir diye
düşünüyorum. Orada Nihat İziç
bana 15-16 dakika süre veriyordu ki, henüz 18 yaşındaydım.
Tofaş sürecini çok iyi geçirdiğimi
düşünüyorum. Ancak bütçe yetersizlikleri nedeniyle kulüp çok

bocaladı ve bir süre sonra küme
düştü. Benim de İstanbul’a
transferim söz konusuydu. Önce
Anadolu Efes’ten teklif geldi
ancak ben çok büyük bir hata
yaptım ve Darüşşafaka’yı tercih
ettim. Çünkü Darüşşafaka o yıl
EuroLeague’de oynayacaktı ve
çok fazla oyuncu transfer ettiler.
Süre bulamayınca orada kalmak
istemedim. Anadolu Efes, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka’dan
transfer teklifleri almıştım.
Transferin son günü Pınar Karşıyaka ile anlaştım. Orada süre
buluyordum. Hatta milli takıma
çağırıldım. Filipinler’e elemelere
giden kadroda yer aldım. O yazı
çok iyi geçirmiştim. Anadolu
Efes’ten bir kez daha teklif aldım
ve kariyerimin en hatalı kararını vermiş oldum. Efes’teki tek
uzundum ve oynayabileceğimi

düşündüm. Koç Velimir Perasović genelde 3-4 dakikalık süreler
veriyordu ve beni basketboldan
oldukça soğuttu. Kontratımın
bitmesine bir yıl kala transferimi
istedim. Önceliğim İstanbul Büyükşehir Belediyespor’du. Orada
yeterince süre bulabileceğimi
düşünüyordum. Ancak menajerimin yönlendirmesiyle Beşiktaş’a
geldim. Önce Ufuk Hoca daha
sonrada Koç İvanoviç yeterince
süre verdiler ve kendimi gösterme şansı yakaladım. Ancak
geçen yaz bedelli askerliğimi
yaparken menajerim Fenerbahçe
Beko’nun beni transfer etmek
istediğini söyledi. Açıkcası süre
bulamayacağımı düşündüğüm
bir yere gitmek istemedim. Efes
ile yaptığım hatanın bir benzerini yapmak istemedim. Beşiktaş’ta mutluyum. Burada güzel
işler çıkaracağıma inanıyorum. O
yüzden bu yıl kontratımı uzattım. Ben Beşiktaşlıyım. Burada
kaptan olmak, Beşiktaşlı Samet
olarak anılmak hayallerimden
biri. Bunun gerçekleştiğini görebilirsem ne mutlu bana.
Ligi değerlendirmeni istesem? Sence bu sene nasıl biter?
Koç Ivanoviç ve Jordan Theodore ayrıldıktan sonra Türk Telekom ile çok ciddi bir maça çıktık.
Burak Hoca yeni gelmişti. Bizim
için dönüm noktası sanırım bu
maç oldu. Sadece üç yabancı ile
çıkabilmiştik. Türk Telekom’da
kadro olarak bizden çok daha
iyi durumdaydı. Ancak müthiş
bir mücadele ortaya koyduk ve
savaşarak kazandık. Bu maç bir
seriyede neden oldu ve arka arkaya maçlar aldık. Elbette bunda
Burak Hoca’nın büyük etkisi var.
Sanıyorum 11 maçta 9 galibiyet
gibi bir seri yakaladık ki, bu son
yıllarda yakaladığımız en iyi seri
olabilir. Ama Galatasaray maçı
öncesi Shaquielle McKissic’in
gidişi bizi oldukça etkiledi. Ban-
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“Burak Hoca oyuncuları özgür bırakan biri. Çok dar
rotasyonla oynadığı için de insiyatifi oyunculara
bırakan bir koç. Tabii uzun süreler alınca da ritme
girip daha verimli olabiliyorsun. Bu yüzden daha
savaşan ve istekli oynayan bir takıma dönüştük.”
dırma deplasmanında şanssız bir
mağlubiyet aldık. İsmet Akpınar
o maç öncesi hastalandı. Eğer
oynayabilseydi eminim çok daha
farklı bitebilirdi. Kazansaydık
Play-Off garanti diyebilirdik ama
olmadı. Rotasyonda 5-6 kişi ile
oynuyoruz. Bu nedenle bir kişi
bile hastalansa takımın ritmini
çok etkiliyor. O yüzden ligi 5 veya
6’da bitiririz diyemiyorum. Her
şey olabilir. Takımda hiç hastalık
ya da sakatlık olmasa eminim
play-off’lara çok iyi bir yerden gireriz. Şu an yapmamız gereken,
mücadeleyi maç maç ele alıp
savaşmak ve sonuna kadar bırakmamak. Zaten başka da şansımın yok şu aşamada. Bu arada

önümüzde çok güzel bir seri var.
Önce Afyon Belediyespor sonra
Arel Üniversitesi Büyük Çekmece ve içerde oynayacağımız
Fenerbahçe Beko maçları var.
Ben hepsini kazanabileceğimizi
düşünüyorum.
Hazır Konusu geçmişken.
Türk Telekom ile “FIBA Şampiyonlar Ligi”nde eşleştik. Bu
eşleşme hakkında ne düşünüyorsun?
Türk Telekom kesinlikle çok iyi
takım. Dinamik bir kadro yapısı var. Onların bizden avantajlı
olduğu durumlar var. Bizim de
onlardan avantajlı olduğumuz
durumlar var. Eğer firesiz tam
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kadro çıkabilirsek maça, onları
geçebileceğimizi düşünüyorum.
Hemen öncesinde çıkacağımız
Afyon ve Büyükçekmece maçlarını kazanmış olursak eminim
o motivasyonla Türk Telekom’u
da geçebiliriz diye düşünüyorum.
Sonuçta bizim çok kaybedecek
bir şeyimiz yok ama onların var.
Sen Beşiktaş’a geldiğinde
önce Ufuk Sarıca ile daha sonra
Dusko Ivanovic ve şimdi de
Burak Bıyıktay ile çalışıyorsun.
Aralarındaki benzerlikler ve
farklılıklar nelerdi senin açından?
Ufuk Hoca’nın kariyeri ortada. Çok iyi bir koç olduğu da
şüphesiz. Bizim pek yıldızımız
barışmasa da ona büyük saygı duyuyorum. Antrenmanları
hem çok eğlenceli hem de çok
öğretici oldu bana. Ancak pek
süre verdiği söylenemez. Ben
de oynamadığım zaman oyuna
küsebiliyorum. İvanoviç gelince sürem arttı. Ancak onunda

değişik bir anlayışı vardı. Kırmızı
çizgileri vardı ve bu onun duruma at gözlüğüyle bakmasına
neden oluyordu. Bazı şeyleri
değiştirmek konusunda katıydı.
Antrenmanları ise söylendiği
gibi sert ve yorucu değildi. Hatta
yarışmacı bile değildi. Genelde
aynı setleri oynatan ve hep aynı
şeyleri uygulayan biriydi. Eğer
İvanoviç ile iyi geçinmek istiyorsanız maça çok iyi başlamanız
gerekir. Bunu gördüğünde size
daha çok şans veriyordu. Ancak
kötü başlarsanızda pek affı yoktu. Ben savunmada istediklerini
yaptığım için aramız hep iyiydi.
Çünkü önceliği savunmaydı. Bu
yüzden yeterince şans bulduğumu düşünüyorum. İvanoviç’ten
önce, altyapılar dahil hep dört
numara oynadım. Ancak İvanoviç beni beş numarada da denedi
ve oyunumu geliştirmemi sağladı. Burak Hoca ile de hücum yönümün geliştiğini düşünüyorum.
Burak Hoca oyunculara insiyatif
verme konusunda daha bonkör.
Bu konuda bizi rahatlatan bir
yanı var. O bir özgürlük alanı yaratıyor ve ne yapacağını izliyor.

oyuncuydu. Hala da görüşürüz.
Çok iyi arkadaşımdır. Onun gitmesi beni üzmüştü. Ömer Utku
Al’da çok sevdiğim bir arkadaşım. Kardeşim gibidir. Aslında
takımdaki herkesle aram iyidir.
Herkesle farklı bir dostluğum, arkadaşlığım vardır. Kenan Sipahi
yurt dışında ama hala görüşürüz.
Altyapılardan beri beraberiz. Hiç
kopmadık. Oğuz abi ile bu sene
takım arkadaşı olduk ama milli
takımlardan zaten bir dostluğumuz vardı. Onu da çok severim.
Ben takımın kaptanı olsam da
Oğuz Savaş bu takımın abisi.

Burak Bıyıktay geldikten sonra arka arkaya maçlar kazanıldı.
Tam olarak ne oldu? Çok sıkıntılı bir süreçten sonra nasıl oldu
da böylesi bir seri yakalandı?
Açıkcası rahatladık. Çünkü
Burak Hoca oyuncuları özgür
bırakan biri. Çok dar rotasyonla
oynadığı için de insiyatifi oyunculara bırakan bir koç. Tabii uzun
süreler alınca da ritme girip daha
verimli olabiliyorsun. Bu yüzden
daha savaşan ve istekli oynayan
bir takıma dönüştük.

Avrupa’dan ya da NBA’den
örnek aldığın oyuncu var mı?

Bu sene ligde seni en çok zorlayan rakipler hangileri oldu?
Ve ya hangi oyuncular karşısında zorlandın?
Zorlandığım çok oyuncu ve
takım var elbette. Sezonun ilk
maçlarından biri olan Galatasaray maçında beni çok zorladılar. Tabii her maçta bu durum
değişebiliyor. Türk Telekom’lu
Moustapha Fall’un beni zorladığını söylemeliyim. O kadar uzun
ve haraketli ki, onunla oynamak
çok zor olabiliyor.

Artık takımın en tecrübeli
isimlerinin başında geliyorsun.
Takım arkadaşların arasında en
çok kimle anlaşıyorsun?
Geçen seneki kadrodan Erkan
Veyseloğlu en iyi anlaştığım
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Ya da izlemekten keyif aldığın
isimler?
Elbette ilk aklıma gelen Kobe.
Bizim çocukluğumuz için çok
önemli bir figürdü. Dirk Nowitzki’de benim için çok özeldir.
Tarzını en sevdiğim oyuncuların
başında gelirdi. Avrupa basketbolunda da çok beğendiğim isimler var. Vasilis Spanulis, Yorgos
Prindezis ve Juan Carlos Navarro
ilk aklıma gelenler. Aslında Avrupa Basketbolu benim için çok
daha fazla ön planda. NBA’i pek
takip edemiyorum çünkü.
Günümüzden veya geçmişten
bir ilk beş yapsan kimleri alırdın
takımına?
Hemen söyleyebilirim. Sarunas
Jasikevicius, Vasilis Spanulis, Dejan Bodiroga,Yorgos Prindezis ve
Walter Tavares ilk beşim olurdu.
Sosyal hayatta nasıl birisin?
Neler yaparsın?
Genelde evde vakit geçirmeyi
seviyorum. Burada yalnız yaşıyorum. Zaman zaman da arkadaşlarımla dışarda vakit geçiriyorum. Sosyal medyada pek aktif
olmadığım için vaktimi film,
dizi izleyerek ve kitap okuyarak
geçiriyorum.

röportaj: barış uzel

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz

Ahmet Kandemir:

“Bir hayalimiz var”
20 Ekim 2019’daki kongremizde Beşiktaşımızın sadece başkan ve yönetim kurulu
değişmedi, aynı zamanda yönetim anlayışı da değişti. Ahmet Nur Çebi’nin başkan
seçilmesiyle Beşiktaş’ta “Evlatlarına dönüş” modeli benimsendi. Futbolda Sergen
Yalçın, basketbolda Burak Bıyıktay takımların başına geçerken, Ahmet Kandemir’de
“Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörü” olarak yuvasına geri döndü.
Biz de Beşiktaş Dergisi olarak Ahmet Kandemir ile bir araya gelip yeni görevini ve
hedeflerini konuştuk. . .
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eşiktaş’a
gelmeden
önce eşiniz
ve çocuğunuzla beraber
Giresun’da
yaşıyordunuz.
Beşiktaş’a ve
İstanbul’a dönme sebebiniz
nedir? Eşiniz bu durumu nasıl
karşıladı?
2014 yılında Beşiktaş’tan
ayrılıp Giresun takımının başına geçtiğimde hayatımın
da değişeceğini tabii ki bilmiyordum. Orada evlendim, 2
çocuğum oldu ve sakin huzurlu
bir yerde yaşamaya başladım.
Tekrardan İstanbul’da yaşama
fikrine eşimin çekinceleri olsa
da benim için Beşiktaş’ın çok
özel olduğunu bildiği için kararı
tamamen bana bıraktı. Şu anda
ailem hala orda yaşıyor. Yaz sonunda tekrar düzenimizi burada
kurmayı planlıyoruz.

basketbolun her kademesinde
gururla görev aldım. Ve gerçekten kulübün 2000 yılı öncesi
ve sonrasını içinde yaşayarak
gören biriyim. Nasıl ve niçin bu
hale geldiğimizi gördüm, yaşadım. Bu kadar uzun zaman
içinde çok güzel anılarım oldu,
özel olanı ise rahmetli Onursal
Başkanımız Süleyman Seba
ile olanıdır. Süleyman Seba

1998 sezonu başında -sadece
ilk maça gelirdi:)- “Fenerbahçe ve Galatasaray‘ı iki maçta
da yenersek seni kongre üyesi
yapacağım” demişti ve o sezon
bunu gerçekleştirmiştik. Benim
unutmama rağmen, o büyük
başkan söylediğini unutmamış
üyelik kartımı göndermişti.
Bunu gerçekten yaşadığım süre
boyunca hiç unutmayacağım.

“Burak Bıyıktay ile uzun yıllar beraberdik, o oyuncuyken ben altyapının başındaydım. Uzun yıllar
boyunca bazen birlikte bazen farklı zamanlarda kulübün içindeydik ve bu işe birlikte konuşarak karar
verdik. Yapmak istediklerimiz, planlarımız, düşüncelerimiz aynı. Umarım bunu birlikte başaracağız.”

Beşiktaş’ta bir “Evlatlarına
dönüş” yaşanıyor. Futbolda
Sergen Yalçın, basketbolda
Burak Bıyıktay ve siz. Bu “Öze
dönüş” için ne söylemek istersiniz?
Bu tamamen yönetimin almış
olduğu bir karar. Sanıyorum
onlar da bunu masaya yatırıp
tartıştıktan sonra bu kararı
almışlardır. Geçmiş dönemlerde
de hem futbol hem basketbolda bunlar yapıldı ama sürekliliği
olmamıştı. Umarım bu planlamayla camianın içinden yetişen
sürekliliği olan spor adamları
ile büyük başarılar kazanılır. Bir
gerçek var ki, bizi bizden olmayanlar anlayamaz.
Beşiktaş’taki eski kariyerinizi nasıl özetlersiniz? O kariyerinizde unutamadığınız en
mutlu an neydi?
Ben Beşiktaş Kulübü’ne
1990 yılında adımımı attım ve
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“Kadın-erkek diye farklı planlarımız yok. Tek basketbol felsefemiz olacak: Genç, başarıya aç, büyük
hedefleri olan oyuncular kitlesi oluşturacağız. Adım
adım ve sabırla üç yıl içinde şampiyon olan takımlar
yaratacağız.”
“Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörü”
oldunuz, Beşiktaş basketbol
altyapısında ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Yeniden
yapılanmadan ne anlamalıyız?
Benim Beşiktaş’ta görev
alırken görev tanımının benim
için önemi yok. A Takım koçu
olduğumda Ahmet Fetgeri
Spor Salonu’nun parkelerini
Şenol Demirağ ile birlikte tamir
ederdik. Benim için önemli olan
pozisyonum değil, yapmak
istediklerimi başarıp başaramayacağımdır. Bir hayalimiz var,
geçmişte başarabilirdik ama o
zamanki yönetim bunu anlamamıştı, farklı bir yapıya gitmişti.
Neydi bu hayalimiz? Biz Beşiktaş olarak, en büyük transferin
kendi yetiştirdiğimiz oyuncu

ve bu oyuncuların oluşturduğu takımlar olduğuna inanıp,
onlarla yola devam ettiğimiz
bir model oluşturduğumuzda
bu hayali gerçekleştirmiş oluruz. Bu camia bunu seviyor ve
istiyor. Geçmişte bunu futbolda
başarıp herkese örnek olan bir
camiayız. Bunu yine yaparız,
yeter ki buna inanalım ve sabırlı
olalım.
Burak Bıyıktay ile koordineli
çalışıyor olmanızın önemi çok
büyük, bu bağlamda hocamız
ile uyumunuz nasıl?
Burak Bıyıktay ile uzun yıllar
beraberdik, o oyuncuyken ben
altyapının başındaydım. Uzun
yıllar boyunca bazen birlikte
bazen farklı zamanlarda kulübün içindeydik ve bu işe birlikte
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konuşarak karar verdik. Yapmak istediklerimiz, planlarımız,
düşüncelerimiz aynı. Umarım
bunu birlikte başaracağız. Bu
arada Batur Şülen’in de hakkını
vermem gerek. Burak Bıyıktay
ile beni birlikte görevi getirmeyi
ilk düşünenlerden biridir kendisi. Beraber çalıştığımız her
dönem gayet uyumlu çalıştık.
Altyapıdan oyuncu çıkarmanın çok önemli olduğunu kabul
ederken, basketbolun aynı
zamanda bir gösteri sanatı
olduğunu da düşünüyorum,
asker de olmalı yıldız da. Salon
sporlarının geleceğinin müessese ve KİT’lerde/BİT’lerde değil, bizim gibi spor kulüplerinde olduğunun bilincindeyim.
Bu bağlamda sürekli üreten alt
yapı ile güçlü sponsorun harmanlandığı bir yapıyı savunanlardanım. Sizin sponsorluklara
bakış açınız nedir? Yeni sponsor arayışımız var mı?
Sponsorluk konusu basketbolun olmazsa olmazı haline geldi.
Nedeni ise bütçeler ve şube
giderleri çok büyüdü, kulüpler

sadece kendi imkanlarıyla, kendi gelirleriyle bu işin altından
kalkamaz hale geldi. Ama bu
konuda özeleştiri de yapmamız lazım. Son 10 yılda ciddi
sponsorlarımız vardı. Bence bu
konuda devrim yapma zamanı
geldi. Kulüp basketbolun borcunu sıfırladıktan sonra basketbolun gelirini tamamen ayırmalı
ve borçtan şubenin başındakiler sorumlu olmalı. O zaman
göreceksiniz daha büyük kalıcı
sponsorlarla şampiyon Beşiktaş
oluşacaktır.

Rakamlarla
Ahmet Kandemir
Basketbol Süper Ligi:

224 maç

(en çok maça çıkan
baş antrenör)

122 galibiyet

(en çok galibiyet alan baş
antrenör)

102 maglubiyet
31 maç

(play-off’ta en çok maça
çıkan baş antrenör)

15 galibiyet

(play-off’ta en çok galibiyet
alan baş antrenör)

Basketbolun borcu demişken, erkek takımında mevcutta
bir transfer yasağı var diye
biliyorum. Bu durumu düzeltmek için yeterli kaynağı nasıl
sağlamayı düşünüyorsunuz?
Transfer yasaklarımız var ve
bence tabii ki bu durumu düzeltmemiz gerekir ama daha
önemlisi bu duruma nasıl geldiğimizdir. Son dört yılda harcanan hesapsız paralar yüzünden
bu duruma gelen bir şube var.
Bunu düzeltmek için geldiğimiz
günden itibaren önlemler almaya başladık mevcut kadrodaki
pahalı oyuncular ve antrenörle karşılıklı anlaşarak yolları
ayırdık, mevcut giderleri kıstık.
Çünkü bu yapılan anlaşmaların
karşılığı yoktu. Önce borcu sıfırlamak temel yönetim prensibimiz olacak. Biz bunu başarırız
ama camianın da durumu bu
hale getiren insanları bilmesi
lazım.
Akatlar Arena adı için sponsorluk almayı düşünüyor
musunuz? Akatlar Arena demişken, bir sorum daha olacak.
Basketbolun küçük salonlarda
değil, büyük salonlarda oynanması gerektiğini düşünenlerdenim ve benim tercihim Sinan
Erdem. Bu sezon başı Teksüt

Bandırma maçımızı seçim
nedeniyle Sinan Erdem’de
oynamıştık ve epey de seyirci
gelmişti. Sizin fikriniz nedir?
Akatlar Arena konum olarak
çok güzel bir yerde fakat taraftar için ulaşımı kolay olmadığını
düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı, 20 bin kişi Sinan Erdem
Spor Salonu’nu doldurmuştu.
Beşiktaş taraftarı takımından
kendi içinde bir şeyler hissediyorsa geçmişte olduğu gibi yine
her salonu doldurur. Yeter ki o
düzeni kurabilelim, o zaman her
yerde oynarız. Tabii ki salon ismi
sponsorluğu gelir kalemi için çok
önemli. Bu konuda yöneticimiz
Umut Şenol çalışıyor ve iyi bir
isim sponsoru bulacağını düşünüyorum.
Eski başkanımızın bir Euroleague çıkışı olmuştu, o yüzden
Eurocup’ta değil Şampiyonlar
Ligi’nde oynamayı tercih ettik.
Sizin bu konudaki fikriniz
nedir? Eurocup’a dönüş olacak
mı? Avrupa Kupaları’nda nasıl
bir yol haritası izlemeliyiz?
Benim, eski de olsa, Beşiktaş
başkanının düşüncesi üzerine
fikir beyan etmem doğru olmaz
ama fikrim kademeli olarak
Euroleague oynamamız ve orada
kalıcı olmamız gerektiğidir.

1997/98
Play-off çeyrek finali
1998/99
Play-off çeyrek finali
1999/00
Play-off yarı finali
2000/01
Play-off çeyrek finali
2001/02
Play-off çeyrek finali
2013/14
Play-off çeyrek finali

Yazarımız Barış Uzel ve Ahmet Kandemir
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Rakamlarla
Ahmet Kandemir
Avrupa Kupaları:

72 maç

(en çok maça çıkan
baş antrenör)

39 galibiyet

(en çok galibiyet alan baş
antrenör)
1998/99
Koraç Kupası çeyrek finali
(tarihimizin ilk Avrupa Kupası
çeyrek finali)

Beşiktaş kadın basketbol
takımımızın lig tarihine baktığımızda, ezeli rakiplerinden
daha önce lig şampiyonluğu
yaşamış ve en üst ligde en çok
oynamış takım, yakın geçmişinde şampiyonluklar, kupalar
mevcut. Kadın basketbol takımımız için ne düşünüyorsunuz? Neler planlıyorsunuz?
Kadın-erkek diye farklı
planlarımız yok. Tek basketbol
felsefemiz olacak: Genç, başarıya aç, büyük hedefleri olan
oyuncular kitlesi oluşturacağız.
Adım adım ve sabırla üç yıl
içinde şampiyon olan takımlar
yaratacağız.
Takım olarak da Beşiktaşlı
olduğunuzu herkes biliyor,
benim gibi kongre üyesisiniz.
Beşiktaş’taki en son antrenörlük göreviniz sona erdiğinde
bana; “Barış, göreceksin on
sene içinde Beşiktaş’a geri döneceğim. Ama antrenör olarak
değil, Beşiktaş’taki antrenörlük kariyerim bitti. Yönetici
olarak veya idari kadroda geri
döneceğim” demiştiniz. Ve
dedikleriniz gerçek oldu. Bu
konu hakkında ne söylemek
istersiniz?
Beşiktaş’tan en son ayrıldı-

ğımda çok üzülmüştüm. Hak
etmediğim organize bir durumla karsılaşmıştım. Bu yüzden
artık Beşiktaş’ta antrenörlük
yapmama kararı aldım ve bununda arkasında durdum. Hep
yönetici olmak ve otuz yıllık
bilgi ve birikimimi kullanmak
istiyordum. Bu yüzden şimdiki
yönetimimize başta sayın Mesut Urgancılar olmak üzere bu
imkanı sağladıkları için teşekkür ederim.
Önümüzdeki sezon nasıl bir
Potanın Kartalları bekliyor
bizi?
Aslında önceki sorularda
bunun cevabını verdim. Hedefimiz genç, başarıya aç ve yerli
olsun yabancı olsun en az üç
yıl beraber oynayacak takım
kurmak. Her sezon sil baştan
kadrolara son vermek istiyoruz.
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Uzun yıllar beraber oynayacak
bir takım oluşturacağız.
Son olarak ailenizi sormak
isterim. Eşinizin işinize ve
basketbola bakış açısı nasıl?
Yavru Kartallar’ı nasıl yetiştiriyorsunuz?
Eşim basketbolu seviyor.
Zaten basketbol tanışmamıza
vesile oldu. Çocuklarım daha
çok küçük, sporu sevmek ve
onun içinde kalmak isterlerse
onların tercihi olur. Önce iyi insan olsunlar. İyi insan olmadan
Beşiktaşlı olunmaz.
Not: İstatistiksel veriler
www.kartalyuvasi.net sitesi
ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi
Ömer Seymen ile yürütülen ortak
çalışma sonucu çıkartılmıştır.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın
%74’ü Twitter üzerinden geldi.
%7.7'lik pay ile Facebook,
en aktif 2. mecramız oldu.
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(1901923)
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(179389)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%6.7
(163003)
%3.8
(92026)

%2.2
(54524)

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ
İLE BİRLİKTE EN FAZLA
KULLANILAN EMOJİLER
KELİME & EMOJİ BULUTU

Kara Kartal emojisi, Beşiktaş ile
birlikte en çok kullanılan emoji
olmuştur.

HAZIRLAYAN:

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

yazı: serhan oytun eroğlu

ORTADA KALAN
“PAZAR SAMPIYONLUGU”
1921-22 Pazar Ligi • Bölüm 3
& 1922 Pazar Birliği Turnuvası • Bölüm 1

19 Şubat’taki Beşiktaş-Pera maçının şampiyonu belirleyecek maç olacağına
inanılıyordu. Fakat, tehdit edildiklerini söyleyen Peralılar maça çıkmadılar ve ligden
çekildiler. Bu, ligdeki bir maç için herhangi bir takımın sahaya ayak bastığı (seremoni
yaparak hükmen galip gelen Beşiktaş) son gündür. Lig o gün itibarıyle yarıda kalmıştır.

P

azar Ligi 192122 şampiyonluğu hakkında futbol
tarihçileri iki
siyah-beyazlı
takım arasında
bölünmüşlerdir. Bir grup, şampiyonun Beşiktaş olduğunu iddia ederken,
diğer bir grup da bu unvanın
Makabi Kulübü’ne ait olduğunu
öne sürmektedir. Oysa ki birincil
kaynaklar çeşitlilik gözetilerek ve
dikkatle incelendiğinde, ortaya,
iki iddianın da gerçeği yansıtmadığı çıkıyor.

2- Ligin, programdaki son hafta
maçlarının tarihi 23 Nisan olduğu halde, henüz 26 Mart’ta
gazeteler, o gün “Pazar Birliği
Turnuvası”nın başlayacağını
duyurmuşlardır (1)
3- Ligin yarıda kaldığını, aslında
daha kupa maçlarının başlaya-

cağı duyurulmadan da anlamak
mümkündür. Örneğin İttihat
takımı, lig fikstürüne göre 12
Mart’ta Makabi ile karşılaşması
gerekirken İngiliz denizcileri ile
(2), Strugglers takımı da aynı
fikstüre göre 19 Mart’ta Beşiktaş ile karşılaşması gerekirken

Ligin yarıda
kaldığına dair deliller
1- 19 Şubat ve 26 Mart tarihleri
arasında, Pazar Ligi 1. Küme
ekipleri arasında lig maçı olduğu
bildirilen veya başlangıçtaki lig
fikstürüne uygun hiçbir karşılaşmaya rastlanmamaktadır.

"Rumlar'ı yalnız isimleriyle korkutup kaçıran Beşiktaş Kulübü'nün bahadır oyuncuları"
(Tevhid-i Efkar, 20 şubat 1922)
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(ve finalinde İttihat ve Pera
takımlarının karşı karşıya geldiği) turnuvanın ikincisi artık
daha da büyük bir önem kazanmıştı. Ligin yarıda kalması ile
beraber, turnuva öne alınmıştı.
“Muvaffak olan time turnuva
şampiyonu unvanıyle bir de şild
verilecektir” (4)

Peyam-ı Sabah gazetesinin, Pazar Birliği
Turnuvası'na katılan takımlar ve ilk tur maçlarının sonuçları ile ilgili haberinin metni

Makabi ile hususi maçlara çıkmışlardır (3)
1921-22 “Pazar Ligi” şampiyonluğu ile ilgili fasıl burada
sona ermektedir. Çünkü Pazar
Birliği bünyesinde sezonun
geri kalanında oynanacak olan
diğer resmi maçlar “Pazar Birliği
Turnuvası” maçlarıdır. Bu müsabakanın (competition) Türk
futbol tarihi kaynaklarının
-benim okuduğum- hiçbirinde
adının dahi geçmemesi; dahası, bu müsabaka kapsamında
oynanan maçların “Pazar Ligi”
maç listelerine katılmış olması
ve hatta o maçların sonuçlarının
oluşturulmaya çalışılan “Pazar
Ligi” puan cetvellerine yansıtılması ile yaratılan kargaşayı
ortadan kaldırmak adına, yeni
faslı açalım.

Pazar Birliği
Turnuvası
İlki 1921 yılının Haziran ayında,
1920-21 Pazar Ligi’nin tamamlanmasının ardından oynanan

Ligdeki 8 olan
takım sayısı ve
takımların isimleri,
Pera ligden çekilip
lig yarıda kalana
kadar, sezonun
hiçbir evresinde
1 saatliğine bile
değişmemiştir.
Turnuva da, Pera
düşüldükten sonra
geriye kalan aynı
7 takımla başlayıp
bitmiştir. Ne 1 eksik
ne 1 fazla.
Lige (ve onun yarıda kalmasının ardından düzenlenen turnuvaya) katılan takımların sayısı
ve isimleri ile ilgili olarak; daha
önceki çalışmaların hemen hepsinde görülen hayati eksikliklere
ve yapılan vahim hatalara (2.
Küme’nin varlığından haberdar
olunmaması, bazı kulüplerin
iki isimle anılarak farklı kulüplermiş gibi duplike edilmesi
(Espereans/Elpis), Ermeni bir
2.Küme kulübünün 1.Küme’de
gösterilmesi; bunlar neticesinde
bu duplike veya yanlış kümede
gösterilen kulüplerin bir daha
maç yaptıklarına rastlanamayınca ligi terk ettiklerinin zannedilmesi, hatta kendileriyle
şehit çocukları menfaatine
düzenlenen bir etkinlik kapsamında karşılaşılan –Fransız
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işgal kuvvetlerine mensup- askeri takımların lige akla zarar
bir şekilde “buyur edilmesi”, en
nihayet ve kaçınılmaz olarak
ligin adeta “yol geçen hanına”
çevirilmesi… Üstüne üstlük, bu
tarz bir veri setine dayanarak
yapılan bir takım akıl yürütmeler yoluya Makabi’yi şampiyon
ilan etmeler…) Bunların detaylarına burada uzun uzun girmeyeceğim. Fakat şu acilen bilinmelidir ki, ligdeki 8 olan takım
sayısı ve faslın önceki bölümlerinde sıraladığım kadro, Pera
ligden çekilip lig yarıda kalana
kadar, sezonun hiçbir evresinde
1 saatliğine bile değişmemiştir.
Turnuva da, Pera düşüldükten
sonra geriye kalan aynı 7 takımla başlayıp bitmiştir. Ne 1 eksik
ne 1 fazla.
“Pazar Ligi (Birliği) tarafından lig maçlarının hitamını
müteakib icrasına başlanılan
futbol turnuvası müsabakalarının dördüncüsü Pazar günü
yapıldı. Evvelce yazdığımız
üzere, Pera Rum kulübünün
Türk Beşiktaş Kulübü’yle müsabakaya girişmeye cesaret
edemeyerek ligden çekilmesi
üzerine, mütebaki kalan yedi
kulübün (Türk Beşiktaş, Türk
İttihatspor, Musevi Makabi,
Ermeni Federasyonu Kumkapı
Şubesi, Rum Strugglers, Rum
Elpis, İtalyan-İngiliz muhtelit
Stella) arasında keşide kılınan
kur’a mucibince Makabi-Elpis,
Türk Beşiktaş-Strugglers, Ermeni-Stella takımları son üç hafta
zarfında karşılaşmışlar ve bunlardan Makabi, Beşiktaş, Ermeni kulübleri hasımlarını mağlub
eylemiş olduklarından, üç galib
takımdan birinin İttihat Spor
Kulübü’yle müsabaka yapmak
üzere kur’a çekilmesi takarrür etmişti. Geçen hafta kur’a
çekildi ve İttihatspor’un Ermeni
kulübüyle müsabaka yapacağı
taayyün etti.” (5)

oynuyor. Rüşdü Bey’in düzgün
atışlarını takdir ederiz. Gözünün
rahatsızlığına rağmen gösterdiği
fedakarlık, kulübünü galibiyete
îsal etmiştir (ulaştırmıştır)” (6)

16 Nisan 1922 günü
Beşiktaş ve Galatasaray, Fransız askeri
takımları ile hususi
birer maç yaptı.
Maçlar, Kalender
Ziraat Yurdu şehit
çocukları yararına
yapılacak ve hasılat
da bu kuruma bırakılacaktı. İşte, bazı
araştırmacıların,
hem de Pazar Ligi
maç listelerine ithal
ettiği Beşiktaş-Fransız muhteliti maçının aslı budur
Peyam-ı Sabah gazetesinin, Beşiktaş ile Fransız İşgal Kuvvetleri Karma Takımı arasında
oynanan maçla ilgili haberinin metni

Beşiktaş - Strugglers
Pazar Birliği Turnuvası 1. tur maçı
“Son müsabaka hemen
bütün sporcuları alakadar eden
Beşiktaş-Strugglers takımları
beyninde (arasında) idi. Hakem,
Nuri Bey tayin olundu. Strugglers takımı, dört İngiliz’den
mâdâ, Rumlar’dan müteşekkil
idi. Beşiktaş takımında ise birkaç
ikinci takım oyuncusu vardı.
Refik Bey’in Altınordu’ya girdiği
rivayet olunduğundan, tabii, gelmemişti. Mamafih diğer mühim
oyuncular; Tevfik, Vecihi, Kemal,
Rüşdü, Şükrü, Ekrem, Haki Beyler mevcud idiler. Beşiktaşlılar ilk
kısımda rüzgar altına düştü. Ve
top bu sayede Beşiktaş kalesi

önünden ayrılmadı. Birinci kısımda yapılan müteaddid akınlardan
biri muvaffakiyetle neticelendi
ve Rüşdü Bey’in çektiği şutu Ekrem Bey ikmal ederek (tamamlayarak) ‘yaşa’ nidalarıyla top
ortaya geldi. İlk kısım Beşiktaşlılar’ın hücumuyla nihayetlendi.
Son dakikaya kadar Beşiktaşlılar dört sayı yapmış, Strugglerslılar ise hiçbir sayı yapmaya
muvaffak olamamışlardı. Beşiktaş’ta müdafaa hattı çok güzel;
sol muavin Kemal Bey biraz
daha çalışırsa Refik Bey’e yaklaşacak. Ekrem Bey, muavinlikten
(orta saha oyunculuğundan)
ziyade muhacimede (hücum
oyunculuğunda) muvaffakiyet
gösteriyor. Sol iç Rüşdü Bey de,
sol açık Rüşdü Bey’le pek güzel
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Beşiktaş – Fransız
Kara Kuvvetleri
Karması arasındaki
özel maç
16 Nisan 1922 günü Beşiktaş
ve Galatasaray Fransız askeri takımları ile hususi birer maç yaptı.
Maçlar, Kalender Ziraat Yurdu
şehit çocukları yararına yapılacak
ve hasılat da bu kuruma bırakılacaktı. İşte, bazı araştırmacıların,
hem de Pazar Ligi maç listelerine ithal ettiği Beşiktaş-Fransız
muhteliti maçının aslı budur:
“Nisanın onaltıncı Pazar günü
Kadıköy İttihat Spor Kulübü’nde,
Kalender Ziraat Yurdu evlad-ı
şühedası (şehit çocukları) menfaatine büyük bir spor bayramı
icra edilecektir” (7)
Fransız işgal kuvvetleri takımları arasında düzenlenen müsa-

bakalarda 3 senedir şampiyonluğu kimseye bırakmayan Kara
Kuvvetleri takımı Beşiktaş; ona
kıyasla zayıf olduğu bildirilen
Deniz Kuvvetleri takımı da Galatasaray’la karşılaşacaktı. Beşiktaş; Fransız bir subayın yönettiği
maçtan, üstün oynamasına
rağmen, yediği faullü bir golle 1-1
berabere ayrılmak zorunda kaldı:
“Pazar günü Kadıköy idman
meydanı, kuvvetli bir Fransız
takımıyla çarpışan Türk futbolcularının galebesine şahid oldu.
Bugünkü müsamerenin hasılatı
Kalender Ziraat Yurdu’na terk
edilecekti. Fransız Berriye (Kara)
takımıyla Beşiktaşlılar karşılaştılar. Bilhassa Fransız kalecisinin
mahareti, takımını mağlubiyetten kurtardı. Beşiktaş kalecisi
Resul Bey ani bir şutla kaleye
ithal edilmek istenilen topu
pek güzel tuttu ise de, ansızın
arkadan gelen bir Fransız çelme
takarak Resul Bey’i topla beraber kaleye soktu. Bu suretle her
iki takım da birer sayı yaptılar.
‘Hurra! Yaşa!’ nidalarıyla sahayı
terk ettiler.
Galatasaray’a isabet eden Fransız Bahriye takımı, Berriye takımı
kadar kuvvetli değildi. Galatasaraylılar takımlarını her defaki gibi
tanzim etmişlerdi…” (8)
Başka bir gazeteden de, bu
maçla ilgili yeni bilgiler ediniyoruz:
“Geçen günkü nüshalarımızda
yazdığımız üzere, evvelki gün
Kadıköy İttihat Spor Kulübü’nde
-havanın muhalefetine rağmenFransız İstanbul kuvâ-yı işgaliyesi meyanında üç seneden beri

şampiyonluğu muhafaza eden
66ıncı piyade alayının futbol
takımı ile Beşiktaş Kulübü ve
Fransız kuvâ-yı bahriye takımı
ile de Galatasaray Kulübü arasında iki mühim futbol müsabakası icra edildi. Fransız futbol
federasyonunun salahiyetnamelerini haiz iki Fransız zabiti
tarafından idare edilen bu iki
müsabaka, hakikaten büyük bir
intizam ve sükunet ile yapıldı.
Hatta diyebiliriz ki, iki seneden
beri şehrimizde icra edilen yüzü
mütecaviz müsabakalara adeta
bir enmûzec (örnek, numune,
emsal) teşkil etti.
Beşiktaş takımı geçen Cuma
günü müsabaka esnasında ayağı
incinen sol muavin Kemal ve
hastalığı hasebiyle gelemeyen
merkez muavini Cavid Beyler
gibi en kuvvetli erkânından mahrum idi. Hatta fena bir tesadüf
neticesi olarak, şehrimizin yegâne sol açık muhacimi olan Rüşdü
Bey de oyunun bidayetinde ayağı tutularak haric ez-müsabaka
(oyunun dışında) kalmıştı. Beşiktaş takımı….birbuçuk saatlik
bir müsabakanın beşte dördünü
tamamıyle Fransız kalesi önünde geçirdi. Fakat takımın şekil
hususunda ahenkdar olmaması
hasebiyle, bire mukabil bir sayı
ile berabere kaldı.
İkinci müsabaka Galatasaray Kulübü’yle Fransız bahriye
takımı arasında icra edildi.
Bahriye takımı berriye takımına
nisbetle zayıf ve hatta berriye
takımıyla yaptığı müsabakada
sıfıra karşı beş sayı ile mağlub
olmuş bir takım olduğu halde

Pazar Birliği Turnuvası Maçları

seri ve güzel oynuyor idi. Fakat
Galatasaray’ın hücumlarına
ancak kırk dakika mukavemet
ederek birinci kısımda bir ve ikinci kısımda da üç sayı ile mağlub
oldu.” (9)
Bu Fransız askeri takımlarının;
bırakınız Pazar Ligi ile, Pazar
Birliği Turnuvası ile dahi hiçbir
ilgilerinin bulunmadığını, sadece, önde gelen Türk takımlarıyla
bir dizi maç yaptıklarını başka
haberlerle de teyit edebiliyoruz:
“Fransız berri ve bahri takımları
muhtelit bir tim halinde cumartesi günü de Fenerbahçe takımı
ile yine İttihat Kulübü’nde çarpışacaklardır.” (10)

“Pazar Şampiyonu”
14 Mayıs’ta
belli olacak
Turnuvaya dönecek olursak;
final maçı, iki siyah-beyazlı takım arasında; Beşiktaş ile, lig yarıda kalmadan kısa bir süre önce
karşılaşıp 4-0 yendiği Makabi
arasında 14 Mayıs’ta oynanacaktı. Evet o meşhur maç! Hani o,
sonucuyla ilgili yanlış haberi veren gazetenin, hemen ertesi gün
okurlarından ve Beşiktaş’tan
özür metni yayınladığı fakat bazı
araştırmacılar tarafından hala
ısrarla Makabi’nin 1-0 kazandığı
iddia edilegelen maç.
Kaynaklar:
1. Peyam-ı Sabah ve Tevhid-i
Efkar, 26 Mart 1922
2. Yeni Şark, 13 Mart
3. Vakit, 19 Mart
4. Peyam-ı Sabah ve Tevhid-i
Efkar, 26 Mart
5. Peyam-ı Sabah, 11 Nisan

1.Tur

Makabi

Espereans

26.03

1-0

1.Tur

Beşiktaş

Strugglers

26.03

4-0

7. Peyam-ı Sabah, 12 Nisan

1.Tur

Stella

Üsküdar (Erm)

02.04

2-3

8. İkdam, 18 Nisan

2.Tur

İttihat

Üsküdar (Erm)

09.04

0-3

9. Peyam-ı Sabah, 18 Nisan

Yarı Final

Makabi

Üsküdar (Erm)

07.05

3-0

10. Vakit, 18 Nisan
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6. Yeni Şark, 27 Mart

röportaj: barış uzel • fotoğraf: erhan avcı

“BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA
KUPA KALDIRIRKEN
TRİBÜNLERİ COŞTURMAK
İSTİYORUM”
Sayesinde gönüllü olarak yer aldığım Kara Kartal Bandosu’nun kurucusu, Beşiktaş
tribünlerinin sevilen ismi Mustafa Kemal Çokşen ile, onu her Beşiktaşlı’nın daha iyi
ve daha yakındandan tanıyabilmesi amacıyla, yine içinde gönüllü olarak yer aldığım
Beşiktaş Dergisi yazarı olarak bir araya geldik. Bir kısımının cevabını zaten bildiğim
soruları sizler için sordum, Mustafa Kemal Çokşen de içtenlikle cevapladı. Karşınızda
Mustafa Kemal Çokşen ve Kara Kartal Bandosu...
74

M

ustafa Kemal
Çokşen kimdir? Anlatmanı rica ederek
röportaja başlayalım mı?
Kendini nasıl
tanımlarsın?
Kısaca 100 küsur yıllık Beşiktaşlı bir ailenin müzisyen
oğluyum. Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde 7 yıl ritim öğretmenliği yaptıktan sonra Ritim
Art’ı kurdum. Arkasından da
Kara Kartal Bandosu geldi.
Öncelikle çok güzel bir isme
sahipsin, isminin hikayesini
anlatabilir misin?
Rahmetli babaannem Akaretler’de otururdu. 1914 doğumlu.
Yeni doğduğunda komşusu
Zübeyde Hanım, babaannemi
bacaklarında sallayıp uyutuyormuş. Mustafa Kemal Atatürk
1928’de İstanbul'a döndüğünde
babaannem "Ya oğlumun ya da
torunumun ismini Mustafa Kemal koyacağım" diyor. O da bana
kısmet oluyor. Dedem de bir ara

İsmet İnönü’nün şoförlüğünü
yapmıştı. Böyle bir ortamda
büyüdüm...
Bandoda çaldığın enstrüman
nedir? Bunun dışında çalabildiğiniz enstrümanlar nelerdir?
Bandoda vurmalı çalgılar
çalıyorum. Trampet. Aslında
ilk müziğe mandolin ve gitarla başlamıştım. Tüm vurmalı
enstümanları çalabilirim. Küçükken, televizyonun siyah-beyaz
oldıuğu döneminde Okay Temiz
hep ilgimi çekerdi. Demek ki
hafızamda yer etmiş.
RitimArt isimli
bir organizasyonun var. Bundan
bahseder misiniz?
Neler yapar RitimArt?
RitimArt benim
hayatım. Yaratıcılığım, ekmek davam, paylaşımım.
Müzik yaparız,
proje üretiriz, biriktiririz, yaşarız...
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Bando Kara Kartal fikri nasıl
ortaya çıktı? Nasıl kuruldu?
Bando Kara Kartal hep içimde
vardı. Basketboldaki şampiyonluk sonrasında basketbol takımımızı Euroleague maçlarında,
2012-13 sezonunda, Abdi İpekçi
Salonu’nda gidip enstürümanlarımızla desteklemeye başladık.
Derbifest diye bir organizayon
yapılmıştı. (22.09.2013) Çok
güzeldi. Futbolda yarım kalan
Galatasaray maçı öncesi tam bir
festival havasında on binlerce
kişiye konser verdik stat dışındaki sahnede.

AKATLAR’IN COŞKUSU
RAKİPLERİN KORKUSU
KARA KARTAL BANDOSU
ÜYELERİ
Mustafa Kemal Çokşen
(Trampet)
1969 İstanbul doğumlu. Beşiktaş
tribünlerinin eski ve sevilen bir
siması. Kara Kartal Bandosu’nun
kurucusu. Perküsyon sanatçısı.
Ailesi 100 yıldır Beşiktaşlı olan
Çokşen, Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde 7 yıl ritim öğretmenliği yaptıktan sonra RitimArt’ı
kurdu.
Rıfat Önsen
(Trompet)
1965 doğumlu. 1989 İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu. Halen İstanbul Devlet
Konservatuarı’nda öğretim
görevlisi ve Sanat Toplulukları
Sorumlusu olan Önsen’in, futbolculuk geçmişi de var. Babasının
yönlendirmesiyle futbol antremanları yerine konservsatuarı seçiyor. Bandonun baş trompetçisi,
nefesli enstrümanların başı.

Aslında bu kısmı sen de
gayet iyi biliyorsun Barış. Senin
de katkın oldu. 2013-14 sezonu başlamadan önce kulübün
basketbolla ilgilenen pazarlama
departmanından seni aramışlar, bizi sormuşlar. Bir projeleri
varmış, sponsorla beraber. Gittik
konuştuk. O zamandan beri
resmi olarak salonda takımımızın yanında destekteyiz. Böyle
bir ekibin başında olduğum için
yaşadığım mutluluğun tarifi yok
inan...
Birol Can ile kaydettiğiniz
marş var “Çok Sevdik Be Abi”
Hikayesini ve detaylarını alabilir miyiz?
Aslında burada da sen varsın.
Senin Birol Can’a “Kara Kartal
Bando ile ortak bir çalışma yapsanız ne güzel olurdu” demenle
başladı. Birol Can’ın yine içinden
kopup gelen bir aşkın notalara
dökülmesinde yardımcı olduk.
Sen de vardın stüdyoda. Hep
beraber tanık olduk . Zevkle hünerlerimizi ortaya koyduk. Marş
formatında oldu. Optik Başkan'ı
andık. Bizim için unutulmaz bir
anı oldu. Bu vesile ile Birol Can’a
bir kez daha teşekkür etmek

Tevfik Tamküpeli
(Trompet)
1960 İstanbul doğumlu. İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu. Direnen Mızıkacılar
üyesi olan Tamküpeli, gençliğinde
Şeref Stadı’nda top oynadıktan
sonra konservatuarı seçiyor. Aynı
zamanda eski bir güreşçi ve iyi bir
Beşiktaşlı.
Mehmet Ali Sözel
(Trompet)
1980 İstanbul doğumlu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Müzik
Bölümü’nden mezun oldu. Halen
müzik öğretmeni olarak görev
yapmakta olan usta trompetçi
Sözel, dersleri ile çakışmadığı her
maçta salonda yerini alıyor.
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isterim. Umarım taraftarlarımız
da beğenir.
Kara Kartal Bandosu’nda
müzisyen olarak yer almak için
kriterler var mı?
Bandoda olan kriterimiz:
"Önce iyi insan ol, Beşiktaş’ımızı
Şeref’inle oyna, Hakkı’nla kazan
sloganıyla destekle". Sazıyla
gelmek isteyen, bizlerle uyumlu
olabilecek herkese kapımız açık.
Kara Kartal Bandosu olarak
hedefiniz nedir?
Bando olarak Beşiktaş'ın hep
yanında olduk, olmaya da devam
edeceğiz. Avrupa’da Beşiktaşımıza destek vermeyi çok isterdim. Şampiyonlukta ve Potanın
Kartalları Avrupa’da kupa kaldırırken çalmak isterdim. Bütün
tribünleri halaylar çalarak coşturmak istiyorum.
Senin bir de koleksiyoner
özelliğiniz var. Nasıl başladı?
Detaylarını alabilir miyiz?
Koleksiyonerlik aileden kalanları biriktirmekle başladı. Hobim
zamanla profesyonelliğe doğru
yol aldı. Kendimce bir Beşiktaş
koleksiyonu yaptım. Ayrıca Me-

Barbaros Ardıvar
(Trombon)
1956’da doğumlu. 1971’de İstanbul Belediyesi Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1989’da Kent
Orkestrası’na girerek bando şefi
oldu. İstanbul Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Hemen hemen beraber çalışmadığı sanatçı yoktur.

tin Oktay 'ın ayakkabıları, imzalı
fotoğrafı elime geçti. Lefter'in
orjinal fotoğrafları elime geçti.
Lefter’in kitabını hazırlayan
Haluk Hergün dostuma verdim.
Kitabında sağolsun teşekkür
etti. Altınordu Spor Kulübüne de
1930 yılların üye kayıt defterini
verdim. 2 yıldır sürdürdüğüm
Petrol Ofisi Müze çalışmam ciddi
bir şekilde ilerleyerek devam
ediyor.

Oğlunuzun Beşiktaş ile arası
nasıl? Sevgiyi aşılamaya başladınız mı yoksa özgür iradesine
mi bıraktınız?
Oğlum, Eyüp Beşiktaş Futbol
Okulu'nda top oynuyor. Ayrıca
Eyüp Şafakspor U10 takımında.
Hocaları başta Özgür Göynü
olmak üzere Oytun, İlkay, Salih,
Uğur, Hüseyin hocalar çocuklarımıza çok şey katıyor. Her hafta
Kadıköy'den Eyüp'e taşınıyoruz.
Ama buna inanın değiyor. Aynı
zamanda Beşikaş-Kabataş Vakfı
Okulları’nda okuyor. İyi bir Beşiktaşlı diyebiliriz.
Beşiktaş Dergisi okurları için
son sözlerinizi alabilir miyim?
Sevgili Beşiktaş Dergisi okurları, zor günlerden geçtiğimiz
şu dönemlerde bütün ayrılıkları
bir kenara bırakıp omuz omuza
vermemiz gerektiğini bir kez
daha hatırlatmak isterim. Bizler
Beşiktaş okyanusunda bir damla
olabilirsek ne mutlu. Rahmetli
emektar taraftarımız Hacı Baba
'nın dediği gibi "Hayatta Beşiktaş" sloganını tertemiz sahiplenelim. Beşiktaşımız’ın tarihini
ve değerlerini yaşatalım. Ayrıca
bütün Beşiktaşlılar’ı basketbol
maçlarımıza, Potanın Kartalları
ile hep beraber coşmaya çağırıyorum. Sevgiyle kalın.
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Seçil Seda Bozkurt
(Flüt)
1987 Malatya doğumlu. Grubun
en yeni üyesi. Cumhuriyet Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği
lisansını, Gaziosmanpaşa Eğitim
Enstitüsü’nde ilkokulda müzik
eğitimi yüksek lisansını bitiren
Bozkurt, Mardin’deki zorunlu hizmeti sırasında içlerinde Mustafa
Kemal Çokşen ve RitimArt’ın da
bulunduğu gönüller ordusu desteğiyle çalıştığı okula davullar,
marakaslar, yan flütler, gitarlar
ve ritim aletleri getirterek müzik
sınıfı kurdu, çocuklara konserler
verdirtti. Tekirdağ’da öğretmenliğe devam eden Bozkurt, buna
rağmen hiçbir maçı kaçırmıyor.
Ebru Özkan
(Davul)
1976 İstanbul doğumlu. Etkin
okuma tekniği eğitimcisi. 2009
yılından beri RitimArt bünyesinde birçok etkinlikte yer alan
Özkan, Kara Kartal Bandosu’nun
kuruluşundan beri görev almakta
olan emektarı.
Onur Silek
(Davul)
1981 Keşan doğumlu. Maç esnasında kendini maça kaptırmasıyla meşhur olan Silek, kalbinin
üstünde Beşiktaş arması dövmesi yaptıracak kadar Beşiktaş
hastası.
Barış Uzel
(Davul)
1973 Beşiktaş doğumlu. Saint-Benoit Fransız Lisesi ve Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme
Bölümü mezunu. Fransızca ve
İngilizce bilen Uzel, Kartal Yuvası
çalışanı ve 2001 yılından beri
Beşiktaş kongre üyesi. Uzel, uzun
yılardır hem Beşiktaş Dergisi’ne
hem de Kara Kartal Bandosu’na
gönüllü olarak katkı vermekte.

yazı: bilgehan aras

SİHİRBAZ

60 YAŞINDA
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NBA ve Dünya basketbolunun sayılı efsanelerinden 14 ağustos 1959 doğumlu
Earvin “Magic” Johnson 60 yaşında. Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu,
3 kez MVP ödülü, 3 kez finaller MVP’si, 12 kez All-Star, 2 kez All-Star MVP, 9
kez NBA ilk beşi, ilk sezonunda çaylak beşi ve 1992’deki
Dream Team ile birlikte Olimpiyat Şampiyonluğu...
İyi ki doğdun Magic. Nice senelere...

M

agic, 906
maçlık NBA
kariyerinde 17707
sayı, 10141
asist,
6559 ribaunt, 1724 top çalma ve
374 blokluk performansıyla
basketbolda ‘sihir’in gerçek
olabileceğini herkese kanıtladı. 2.06’lık Magic Johnson
bir oyun kurucu için oldukça
haşmetli bir boya sahipti ve
Wilt Chamberlain’in ardından, tüm zamanların en çok
triple-double yapan oyuncusu oldu. NBA’ya gelmeden
önce 1979 yılında Michigan
State Üniversitesi’yle NCAA
şampiyonluğuna ulaşan
Magic Johnson, Los Angeles
Lakers formasıyla da harikalar yarattı. 3 kez MVP
olmayı başaran Magic, 12 kez
katıldığı All-Star takımında
da 10 kez en iyi “beş”e seçildi. Yetenekleri basketbol ile
çok az ilgili olan bir insanda
bile hayranlık uyandıracak
düzeydeydi. İster James
Worthy’e bel arkasından
attığı paslar olsun, ister
son saniyede orta sahadan
attığı basket olsun. Magic’i
seyreden kim olursa olsun,
salondan ayrılırken sonsuza
dek saklayacağı bir anıyla
evine dönerdi. Eski takım ar-

kadaşı Michael Cooper; “Pas
attığında topun hangi yöne
gittiğini çıkaramadığım birçok zaman olmuştur. Sonra
bir bakardım bizim takımdan
biri o çılgın paslardan birini
yakalayıp sayıya çevirmiş.
Geri savunmaya dönerken
bu sefer gerçekten top
birinin içinden geçmiş olmalı
diye düşünürdüm’’ sözleriyle
takım arkadaşına duyduğu
hayranlığı dile getirmişti.
Johnson’a hayatı boyunca
isminin önüne geçecek
olan ‘Magic’ lakabı Everett Lisesi’nde çıktığı
ilk maçta 36 sayı, 16
ribaunt ve 16 asistlik bir performans
sergileyince verildi.
Magic lise sondayken
takımını 27-1’lik galibiyet serisiyle eyalet
şampiyonluğuna taşımış
ve sezon içinde 28.8 sayı ve
16.8 ribaunt ortalamasıyla
oynamıştı. Magic Jonhson’lu
Michigan State finalde Larry
Bird’lü Indiana State’i 75-64
mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Utah’ın
Gail
Goodrich
karşılığında
Lakers’a
verdiği
1. tur
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seçme hakkı onlara büyülü
bir fırsat vermişti ve seçilen
kişi Earvin ‘’Magic’’ Johnson’dı. Johnson’un ilk NBA
maçını seyreden kişiler onun
kariyeri boyunca göstereceği
çoşku ve katacağı heyecana
o gün ilk kez şahit olmuşlardı. Clippers’ı yenmişlerdi ve
Magic NBA şampiyonluğu
kazanmış gibiydi. Herkesin
boynuna atlıyor, ortada
zıplıyordu.

söyleyebilirim. O her zaman
herkesin üstündeydi ve hep
de orada kalacak tanımlamasını yapmaktan çekinmiyor” dedi. Bugün 60. yaşına
basan Magic, sadece aktif
spor hayatıyla değil, iş insanı
kimliğiyle de büyük başarılar
kazandı. O sadece ikonik bir
sporcu değil ayrıca başarılı
bir iş insanı olarakta NBA’in
önemli figürlerinden birine
dönüştü.

Kaptan Kareem Abdul Jabbar
döndü ve ‘’Evlat sakin ol,
daha 81 maçımız var ve emin
ol play-offlar buna dahil
değil’’ dedi. O sezon yılın
çaylağı ödülü Larry Bird’e
giderken Lakers NBA şampiyonluğunu kazanıyordu.
Lakers 60-22’lik galibiyet
oranıyla ligdeki en iyi 2.
dereceyi elde etmişti. Magic
oynadığı 77 maç sonucunda çaylak yılında 18 sayı,
7.7 ribaunt ve 7.3’lük asist
ortalamarı elde etti. Ayrıca
Elvin Hayes’ten sonra çaylak
ilk 5 başlayan tek oyuncu
olmuştu. Büyüleyici bir NBA
kariyerine sahip olan Magic,
Amerikan Rüya Takımı’yla
1992 Barcelona Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.
1993/94 sezonunda kısa bir
koçluk denemesi yapan Magic, “Bu işin adamı değilim’’
dedi ve kopamadığı Lakers’ın
hissedarları arasına katıldı.
Dünya spor basınına bomba

gibi düşen haberin ardından Magic Johnson 7 Kasım
1991’de HIV nedeniyle basketbola ara verdiğini duyurmuştu. İçindeki basketbol
ateşini söndürmek amacıyla
1995/96 sezonunda parkeye
dönen Magic, takımıyla 32
maça çıktı. Ezeli rakibi ve
dostu Larry Bird onun için:
“Hayatımda gördüğüm en iyi
oyuncu olduğunu kesinlikle
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Maximum Gaming Kart’la
internet alışverişlerinde
%5 GamingPuan!
Sen de Maximum Mobil’den Maximum Gaming Kart’ını al,
tüm harcamalarında kullan. İnternet alışverişlerinde GamingPuan kazan.

Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr

Türkiye İş Bankası hizmetidir.

%5 GamingPuan kampanyası 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerlidir. Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yalnızca ödeme işlemine aracılık edilmektedir.
T. İş Bankası kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar: Maximum Mobil ve maximum.com.tr

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: erhan avcı

BİROL CAN:

“İnönü Stadı’na
ilk geldiğim an
aşık oldum”

Tribünlerimizin kibar abisi, kulaklarımızın pasını
alıp, yüreğimize Beşiktaş’ı marşlarla kazıyan
Birol Can’ı bu ay dergimize konuk ettik.
Beşiktaş sevdasını, müzik kariyerini, yeni
öğrendiğimiz resim yeteneğini ve tabii
ki Beşiktaşımız için bestelediği
marşlarını konuştuk.
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B

ilmeyenler
için Birol Can
kimdir? Bize
kendiniz anlatır mısınız?
İstanbul’da
doğdum ve lise
de dahil olmak
üzere eğitimimi burada tamamladım. Sonra Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesini kazandım ve yaşamımın uzun bir dönemi Edirne’de geçti. Öğrencilik hayatımı
müzik ile beraber devam ettirdiğimden dolayı eğitim hayatım
on seneden fazla sürdü. Müziğe
de orada başladım. Ardından
ilk olarak Kastamonu SSK’da
doktor olarak göreve başladım,
sonra Lüleburgaz SSK’ya tayin
oldum ve sonunda da İstanbul’a
geçtim. İstanbul’da Levent ve
Beşiktaş semt polikliniklerinde
çalıştıktan sonra 2010 yılında
doğduğum semte tayin olmak
istedim ve Kağıthane Gürsel
Mahallesi’ne Aile Hekimi olarak
göreve başladım ve halen de
orada Aile Hekimi olarak görev
yapmaktayım.

Yazdığınız bir şarkı sözünde sigara kelimesi geçtiği için
öğretmeninizin “doktor adayı
bir kişi sigarayı övmez” diyerek
sizi sınıfta bıraktığına dair bir
söylenti var. Doğru mu?
Halk Sağlığı stajı yüzünden üç
sene uzadı okulum. Gerçi devamsızlığımda çoktu ama sigara
yüzünden mi oldu, bilemiyorum.
Fakat mezun olacağım stajda
dahiliye hocamız “bana söz ver
Birol, doktorluk değil müzisyenlik yapacaksın. Eğer söz verirsen mezun olacaksın” dediğini
hatırlıyorum ve ben de gülerek
“tamam doktorluk yapmayacağım” demiştim ama doktorluktan vazgeçemedim tabii ki.
Sizi mesleğinizden ziyade
müzisyenliğiniz ile tanıdık. Müzik kariyeriniz nasıl başladı?
Doğduğum andan itibaren
evde saz dinleyerek büyüdüm.
Babam saz çalardı ve onun
dostları Arif Sağ, Ali Ekber Çiçek
gelirdi onları dinlerdik, amcamı
dinlerdik. O da saz çalardı ve birlikte müzik icra ederlerdi, biz de
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“Önceden Beşiktaş
semt polikliniğinde
çalışırken Beşiktaşlı
kardeşlerim gelirdi.
Okula gidememiş,
rapor almak için
gelen kardeşlerimiz,
üzerlerinde Beşiktaş
formaları ile
gelirlerdi. “Birol abi
okula gidemedik,
maç vardı,
deplasmandaydık”
diye ricalar olurdu.
Halen de hastalarım
arasında Beşiktaşlı
olanlar bazen atkı,
forma getiriyorlar.”

onları hem izler hem dinlerdik.
Güler Duman benimle aynı okuldaydı, aile dostumuzdu, beraber
saz çalıp türkü söylemişliğimiz
çoktur. Daha sonra okul korosunda türküler söyledim. Edirne’ye
gittiğimde yurtta gitar ile saz
kombinasyonu yaptık, şarkılar,
türküler söyledik ve herkes çok
beğendi. Arkadaşlarımız “siyahlar gecesi” düzenlemişti, biz
de yirmi beş-otuz kişiye çaldık
o gecede ve orada bulunup bizi
dinleyen Dara Mazlum arkadaşımız Edirne’de yeni bir barın
açıldığını ve orada program
yapıp yapamayacağımızı sordu
ve kabul ettik. İlk gecemizde tıka
basa doluydu. Müzik yaşamım
ve uzayan eğitim hayatımda
böylelikle başladı. İlk olarak Edirne’de sahneye çıktım, yaklaşık
yirmi yıl Edirne’de şarkı söyledim
ve halen de sahneye çıkmasam
da beste yapıyorum, arada özel
gecelerde, Beşiktaş derneklerinin gecelerine davet edildiğimde
misafir olarak şarkı söylüyorum.

Beşiktaş marşları besteleme
fikri nasıl ortaya çıktı?
Edirne’de yaşadığım için uzak
kalmıştım Beşiktaş’tan. İstanbul’a döndükten sonra maçları
da takip etmeye başladım. Çok
güzel marşlarımız vardı , severek
dinliyordum ama insan sevgilisine hislerini şarkılarla, şiirlerle
ifade eder ya hani, ben de

hislerimi kağıda dökme ihtiyacı
hissettim, marş yazayım diye
bir amacım, gayem olmadı,
ilham geldi bir anda. Bir melodi
geldi aklıma önce, sonra sözler
döküldü ve aylarca uğraştıktan
sonra “Anlayamaz kimse bu
aşkı” isimli marşı besteledim. İlk
başlarda da kendi kendime söylüyordum, sonra maç öncesi beraber oturduğum arkadaşlarımla
paylaştım, beraber söylemeye
başladık. Semtte, Balık Pazarı’nda oturduğumuz vakitlerde
söylerken yan masalardan
sözleri peçeteye yazmamı
isteyenler oldu, eşlik etmeye
başlayanlar, her maç öncesi
bir daha söyler misin diye istek parçası olmaya başladı ve
sonrasında stüdyoda seslendirmeye karar verdik. Biz böyle bir şey yapalım diye planlı
programlı olmadı. Baktım
herkes sevdi, ezberledi, söyledi
ve sonra biz de stüdyoda Emrah
Demiralp kardeşimle beraber
düzenledik, tribünden dostlarım,
kardeşlerimle seslendirdik,
eski yöneticilerimizden
çok sevdiğim Hakan
Aksoy’a ulaştırdık
marşı ve onun vasıtasıyla marşımız
İnönü Stadı’nda ilk
kez çaldı. Ben de o
sıra kapalı tribündeydim ve marşı
duymaya başladığımda ağlamaya
başladım ve takip
eden süreçte ardı
arkası kesilmedi
ve peşpeşe döküldü marşlar.
Sizi tanıyan hastalarınız ile
karşılaştığınızda nasıl
tepkiler
alıyorsu-
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nuz? Anlatabileceğiniz komik
veya unutamadığınız anılarınız
var mı?
Önceden Beşiktaş semt polikliniğinde çalışırken Beşiktaşlı
kardeşlerim gelirdi. Okula gidememiş, rapor almak için gelen
kardeşlerimiz üzerlerinde Beşiktaş formaları ile gelirlerdi. “Birol
abi okula gidemedik, maç vardı,
deplasmandaydık” diye ricalar
olurdu. Halen de hastalarım
arasında Beşiktaşlı olanlar bazen
atkı, forma getiriyorlar. Beşiktaş
taraftarı kulübüne destek olmak
için, karşısındakini mutlu etmek
için birbirine hep hediye vermek
ister, atkı gibi, forma gibi, dergi
gibi. Normalde hediye kabul etmiyorum ama konu Beşiktaş ve
atkı olunca geri çeviremiyorum
tabii ki.
Bando Kara Kartal ile birlikte
kaydettiğiniz yeni bir marş var.
Detaylarını anlatır mısınız?
“Çok sevdik be abi” ismini taşıyor. Birkaç senedir uğraştığım
ama düzenlemesi bir türlü içime
sinmeyen ve benim içime sinmediği için de stüdyoda bitirmeme
rağmen kimseye dinletmediğim
bir marş, sözleri de tam oturmamıştı. Tam onu düzenleyeyim diye aklımdan geçirdiğim
zamanlarda Kartal Yuvası’nda
birgün alışveriş yaparken Bando
KaraKartal’dan sevgili arkadaşım
Barış Uzel “Birol abi beraber bir
marş yapsak, güzel olmaz mı”
diye sordu ve tabii ki, memnun
olurum dedim. Aklıma bu marş
geldi ve yine Bando KaraKartal’dan sevgili Mustafa Kemal
Çokşen ile bu fikrimi paylaştım.
Sağolsunlar, onlar da ilgi gösterip çalıştılar ve stüdyo kaydını
aldık. Edirne’den Sedat Dobranyalı kardeşimden düzenlemeler
konusunda ricada bulundum ve o
da beni kırmadı. Edirne-İstanbul
ortak yapımı oldu. Röportaj yayınlandığı sırada taraftarlarımız

“Barış Manço’nun “Adam olacak çocuk” programı
konseptinde bir program yapmayı konuşmuştuk.
Siyah - Beyaz renklerden bir tribün oluşturup,
canlı orkestra ile birlikte çocuklara şarkılar,
Beşiktaş marşları söyleteceğimiz bir çocuk
programı fikriydi ama kısmet olmadı.”

bu marşı muhtemelen dinlemiş
olacaklardır. Umarım severler
ve umarım yüzümüzün akıyla
bu marşında altından kalkmış
oluruz.
Bitmesi için ne gibi eksiklikler kaldı?
Benim okumam kaldı, edit
dediğimiz kesme, biçme ve miks
aşaması kaldı. Mastering’i de
bittikten sonra Youtube kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. “Çok sevdik be abi” ismini
taşıyan bu marşı Optik Başkan’a
ve onun anısına ithaf ettim.
Saygıyla anıyorum onu, mekanı
cennet olsun.

Beşiktaş ile gerçekleştiremediğiniz veya içerisinde yer
almayı hayal ettiğiniz bir proje
var mı?
Rahmetli Tuğrul Yenidoğan’ın
BJK TV Genel Müdürü olduğu
zamanlarda çocuklarla ilgili bir
projemiz vardı. Barış Manço’nun
“Adam olacak çocuk” programı
konseptinde bir program yapmayı konuşmuştuk. Siyah - Beyaz
renklerden bir tribün oluşturup,
canlı orkestra ile birlikte çocuklara şarkılar, Beşiktaş marşları
söyleteceğimiz bir çocuk programı fikriydi ama kısmet olmadı.
Bunun haricinde bestelediğim
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marşlarımı senfoni orkestrasıyla beraber seslendirmeyi çok
istedim ve halende istiyorum.
Kulübümüzün bununla ilgili
bir tasarrufu olursa çok mutlu
olurum, çünkü benim tek başıma
altından kalkabileceğim bir şey
değil bu. Gelirinin de tamamen
Beşiktaş’a kalacağı, benim hiçbir
şey talep etmediğim bir proje bu.
Beşiktaşlılığınız nasıl başladı?
Babam Galatasaraylı, annem
ise Beşiktaşlı. Babamlar üç erkek
kardeş ve biri Beşiktaşlı, biri
Galatasaraylı, diğeri ise Fenerbahçeli. Amcamında Beşiktaş’ı
sevmemde ayrı bir yeri var. İlk
öğrenim yıllarımda derslerden
dolayı çok sıkı bir takipçi değildim. Üniversite yıllarımda çok
sevdiğim, değer verdiğim Beşiktaşlı arkadaşlarım vardı ama
bunun haricinde diğer takımları
tutan arkadaşlarım da vardı.
Daha evvelde dile getirdim, çok
fanatik birisi değildim, hepsiyle
de maçlara gitmişliğim vardı

Birol Can'ın kulübümüz için
bestelediği marşlar
1-Anlayamaz Kimse Bu Aşkı
2-Kar tal Yuvası
3- Sen İste
4-Seninle Başlıyor
5- Geliyoruz
6-Bir Siyah Beyaz Kaşkoldur Aşk
7-Sanma Yalnız Uçacaksın
8-BJK TV Marşı
9-GOL Marşı
( Kartalım İsterse Durduramazsın)
10-Kartalcell Marşı
11-Kar talnet Marşı
12-Dale ( Söz: Birol Can )
13-Yavrukartal Marşı
14-Vakitsiz Gidenler
15- Üç Karanfil
16-Nice 110 Yıllara
17- Armanın Peşindeyiz
18-Bu Asla Veda Değil
(Düzenleme ve Solist)
19-Hasret Marşı
(Yollara Düştük Senin Aşkınla )
20 -Sensiz Geçen Günlerin Of Of Of
21-Beşiktaş Nice Yıllar Sana
22-Beşiktaş Hayat tır,
Hayat da Beşiktaş
23-Sevmek ten Çok Ötelerde
Bi'yerlerdeyiz
24-Beşiktaş Hiçbir şeye Degişilmezsin
( Haluk Levent ile Düet)

ama İstanbul’a ilk Beşiktaş
maçına gelipte, İnönü Stadı’na
girdiğimde yanımdaki arkadaşlarıma “aşık oldum” demiştim.
İçimdeki bu aşk İnönü Stadı’na
ilk adım attığım an başladı. Orta
okuldayken dayımın oğlu beni
Beşiktaş maçına götürmüştü, ilk
gittiğim maçtı bu, küçüktüm ve
yabancı bir takımla oynuyorduk.
Pınarbaşı tezavhüratını duyduğumda, tribünün dalgalanışını
izlediğimde, büyülenmiş, hayran
kalmıştım ama sonrasında uzun
bir süre maçlara gitmek nasip
olmadı. Üniversite yıllarında
takip etmeye başladım. İşin özü,
İnönü Stadı’nda Beşiktaşımız'ı
izlediğim o ilk maçta aşık oldum
ve bir daha da bırakmadım.
Sergen Yalçın'ın Teknik
Direktörlüğündeki Beşiktaş ile
ilgili düşünceleriniz nedir? Camianın hayaliydi ve gerçekleşti.
Siz de bu heyecanı paylaşıyor
musunuz?
Paylaşmaz mıyım? Sergen
hayranıyım ben. Arkadaşımın
hediye ettiği ve benim de çerçeveletip astığım Sergen Yalçın
imzalı formam var. Sergen Yalçın
Beşiktaş’ın kıymetlisidir, herkes

kadar bende heyecanlandım,
oğlum da heyecanlandı. Sergen
Yalçın’ın takımın başında olması
benim için şöyle güzel; onunla
gelecek olan her şeye razıyım
ben. Mağlubiyetlere üzülürüm
ama en azından hocamızın da
bizim kadar üzüleceğini bildiğimden içim rahat. Galibiyetlere
de can-ı gönülden sevineceğine
inandığımdan içim rahat. Onun
taraftar gibi düşüneceğini bildiğimden içim rahat. Heyecanı,
coşkuyu yaşayacağına, taraftar
ile empati yapabileceğine inandığım bir teknik direktör. Zamanlaması için bir şey diyemem ama
bilerek geldi bu zor günlerimizde
ve elini taşın altına koydu. İmza
töreninde gözlerinde ki o heyecanı hepimiz gördük, umarım
güzel günler görür,….Siyah'ı da
Beyaz'ı da beraber yaşarız.
Unutamadığınız maç var mı?
Olcay’ın son dakikada attığı
ve 3-2 kazandığımız Fenerbahçe maçı unutulmaz maçlarım
arasındadır. Golden sonra eski
açık'ta en yukarıdan en aşağıya
kadar inmişim farkında olmadan. İnönü’deki son derbi maçı
olması bakımından da önemli bir

25-Gururlan - 112. Yıl Marşı
26-Durursa Burda Dursun
Kalbim Beşiktaş
(Vodafone Park'ın Açılış Marşı)
27-Yalan Değil
Siyahına Beyazına Yandığım
28- Çok Sevdik Be Abi
(Optik Başkan'ın Anısına)
29- Tükenmedi Sevdan Yürek te
30- Sen Benim Her Gece Efkarım
Şahin Boğaç Turan( Düzenleme ve
Solist: Birol Can)
31- Bir Gün Değil Her Gün Beşiktaş
Erkan Korkmaz ( Düzenleme ve Solist: Birol Can)
32- Senden Başka Hiç Bir Aşk
Heyecanlandırmıyor Beni
Koray Işık ( Düzenleme ve Solist:
Birol Can)
Birol Can'ın taraftarlarımız için yazdığı sağlık reçetesi
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Birol Can'ın yağlıboya tabloları

maçtır. Aslında en güzel ve en
anlamlı maçta burada berabere
kaldığımız Trabzonspor maçıdır. Son dakikada kaçırdığımız
golün ardından tüm futbolcular
yere yatmıştı ya hani, işte o
görüntü şampiyonluğun geleceğinin habercisiydi. Avuçlarımız
patlayıncaya kadar alkışlamıştık
çocukları. Onların üzüntülerindeki o samimiyeti algılamıştık. Bir
de maç olarak değil de, an olarak
unutamadığım var, o da Dinamo
Kiev karambolü.
Peki unutamadığınız futbolcu kimdir?
Rıza Çalımbay’ı çok seviyordum, Atom Karınca’yı. Öğrencilik
yıllarımda kendisiyle tanışmıştım. Çok beyefendi, karakterli bir
insan ve iyi bir Beşiktaşlı. Sevdiğim ve saydığım bir çok isim
var ama benim için en
özellerinden biridir
kendisi.

Eşiniz ve sizin Beşiktaş sevginizi biliyorum ama oğlunuz
Kartal’ı merak ediyorum. Beşiktaş sevgisini aşılamaya başladınız mı yoksa özgür iradesine mi
bıraktınız?
İstemeden de olsa etkiledik.
Sonuçta annesinin karnında
olduğu günden beri Beşiktaş’ı
yaşıyor. Beşiktaş taraftarını annesinin karnındayken duyuyor ve
biliyordu, şimdi onların arasında
ve onlarla beraber tezahürat
yapıyor, onlarla birlikte sevinip üzülüyor. “Oğlum istediğin
takımı seçebilirsin” diye açık
yüreklilikle de söyleyebiliyorum
ama Kartal’ın Beşiktaş’tan vazgeçebileceğini zannetmiyorum.
Beşiktaş ile doğdu, Beşiktaş
ile büyüdü ve belki de birgün
Beşiktaş’ta oynayacak, futbolcu
olacak. Bahtı açık olsun.
Sporcu olması ile ilgili bir
hayaliniz veya planınız
var mı?
Kaleci olmak
istiyor Kartal.

Evin
koridorunda
sürekli top oynuyoruz ve “ben kaleci olacağım” deyip duruyor. Beşiktaş
Basketbol altyapısına vermek
istiyoruz, bununla ilgili olarak
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konuşacağım, şartları öğreneceğim. Bir yandan da basketbol oynamak istiyor, ama yedi
yaşındaki bir çocuğun gel gitleri
çok olur. Yeteneği neye varsa
ona kanalize etmeye çalışacağız.
Biz kapıları açacağız, o hangisine
girer ve devam eder göreceğiz.
Bir de resim yeteneğiniz var.
Kartal resimlerinizi biliyorum
ama başka neler üzerine çalışmalarınız var?
Yağlı boya resim yapmayı çok
istiyordum, karakalem resmi ilkokuldan beri yapıyordum hatta
o yıllarda yaptığım resimlerim
okulun panosunda sergilenirdi.
Yağlı boya hayalimdi, doktor
arkadaşım Şahin Ünal vesile oldu
ve bu işin tekniklerinden bahsederek bana yol gösterdi. Siyah
- Beyaz tonların hakim olduğu,
sadece Kartal figürleri değil,
kendi hayal dünyamı da yansıttığım resimlerden oluşan “Siyah
Beyaz Düşlerim” adında bir sergi
yaptım. Halen de resim yapıyorum. Eşime, dostuma hediye
etmeyi seviyorum. Bestelerim
nasıl evladım gibiyse, tablolarım da evladım gibi. Sergiden
kalan tablolarım da oldu, evde
duruyor. Kartal’a hatıra olarak
saklıyorum. Benim için rehabilitasyon gibi. Şarkı bestelemek,
şiir yazmak, marş bestelemek ve

yüreğimden” isimli yeni bir
single var. Detaylarını öğrenebilir miyiz?
Sizin de bahsettiğiniz gibi
“Birol Can Official” isimli
Youtube hesabımdan yayınladık şarkıyı, taraftarlarımızın
da hesabımı takip etmelerini
diliyorum ve bu sayede yeni
projelerimden ilk olarak kendileri bilgi sahibi olacaklardır. Şarkıya gelecek olursak,
marşlar dışında yine bestesi
bana ait olan “Gel de çıkar seni
yüreğimden” isimli özgün bir
şarkı kaydettim. Seyhan Müzik
etiketiyle dijital platformlarda
yayınlandı. Şimdi hazırlamakta
olduğum, kendime ait türkülerimi seslendirmek istiyorum. Bir
de “Tükenmedi sevdan yüreklerde” isimli yeni bir Beşiktaş
marşı daha var. “Çok sevdik be
abi”nin ardından stüdyo çalışmalarını tamamlayıp Beşiktaş
taraftarına ulaştırma gayretinde olacağım.

resim yapmak, nefes almak gibi.
Kendimi ifade edebilme, ruhumu dinlendirip, şarj edebilmeme
vesile olan, can yoldaşlarım onlar
benim.
Ailenizin diğer bireylerinde
de sanat yeteneği var mı?
Bestecilik yönü babam Kemal
Can’da var hatta babama ait
olan ve Güler Duman’ın seslendirdiği “bu yarayı senden aldım”
isimli türkü ve birçok türküsü
var. Bu bestelerinden birinin düzenlemesini yapıyoruz ve kendi
türküsünü babama söyletmek
istiyoruz, hiç stüdyoda söylememişti çünkü. Babamdan gelen bir
miras bu.
Youtube kanalınızdan yayınladığınız “Gel de çıkar seni
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Beşiktaş Dergisi okurları için
son sözlerinizi alabilir miyim?
117. Yılımızı kutluyor ve nice
yıllar diyorum. Büyük Beşiktaş
taraftarına gösterdikleri yakınlıktan, samimiyetlerinden ve
sevgilerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum, iyi ki Beşiktaşlı’yım
ve onların arasındayım. İnşallah
onlarla beraber maçlara gelip
ömrüm yettikçe hep birlikte
Beşiktaş’ın iyi ve kötü gününde
yanında olurum. Hepsini çok
seviyorum. Söz ve müziği bana
ait olan ve Beşiktaşlı dostum
sevgili Haluk Levent’in de
seslendirdiği “Zor aşk” isimli
şarkımın sözleriyle bitireyim
röportajı...
Bitip tükenmez dertlerim
Dermanı Siyahla Beyazınmış.
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk BeşiktAŞK’mış.

Adı Soyadı:
Esra Erol
Doğum Tarihi:
16 Kasım 1985
Doğum Yeri:
Bakırköy
Forma Numarası:
23
Mevkisi:
Stoper
Burcu:
Akrep
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
172 cm
Kilo:
57 kg
İlk idolü:
David Beckham
İlk amatör takımı:
Dostlukspor
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2018
İlk antrenörü:
Sebattin Sönmez
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Ailesine hediye
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Ataşehir
İlk evimizdeki maçı:
Konak Belediyespor
İlk golü:
Dostlukspor

Fotoğraf: İsa Şimşek

İlk başarısı:
Zeytinburnuspor

En iyi huyu:
Fedakar olmak
En kötü huyu:
Çok heyecanlanması
En büyük başarısı:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16
takım arasına kalmak
En heyecanlandığı an:
Teyze ve hala olduğu an
En korktuğu şey:
Sakatlanmak
En beğendiği şarkıcılar:
Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş
En hoşlandığı müzik türü:
Arabesk
En son okuduğu kitap:
Suç ve ceza
En beğendiği film türü:
Romantik
En beğendiği aktör:
Kıvanç Tatlıtuğ
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Tavuk sote
En son tatili:
Çeşme
En beğendiği ülke:
Fransa
Hayatında en değer verdiği şey:
Sevgi

Bugüne kadar aldığ en güzel hediye:
Kramponları
Hayat felsefesi:
İyi niyet
Hep yapmak istediği ama sürekli ertelediği bir şey:
Amsterdam'da tatil yapmak
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Genellikle Siyah Beyaz giyinmeye
Batıy İnanç:
Nazar
Uğuru:
23 numara
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Y

ıl 1857...
ABD’nin
New York
kentinde
kırk bin
dokuma işçisi
daha iyi
çalışma koşulları istemiyle
bir tekstil fabrikasında
greve başladı. Ancak
Mart’ın 8’inde polisin
işçilere saldırması
ve işçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından da çıkan
yangında işçilerin
fabrika önünde
kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda
yüz yirmi dokuz
kadın işçi can verdi.
İşçilerin cenaze törenine on bini aşkın
kişi katıldı. İlerleyen
yıllarda 8 Mart, “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü”
ilan edildi.
Ülkemizde maalesef
kadınlar, oldukça zor

şartlarda yaşamını sürdürüyor. Hal böyle olunca Türk
spor tarihi de, bu ülkede
kadınların spor yapabilmek
için nelere katlandıklarının
örnekleriyle dolu. Ancak
Türkiye’nin en eski kulübü
olma özelliğinden de kaynaklı olarak, kadınların spor
yapma olanağı bulduğu
kulüplerin başında
Beşiktaş gelmektedir. Siyah-Beyazlı kulübümüz,
tarihinin ilk kadın
sporcularını
“Eskrim Şubesi”nde
yetiştirerek, lisansiye yapmıştır. Suat
Ahmet Fetgeri,
Halet Çambel
ve Neriman’dan
oluşan “Beşiktaş
Kadın Eskrim Takımı”, 1930’lu yıllarda
defalarca İstanbul
ile Türkiye Şampiyonlukları’na isimlerini

yazdırarak, Beşiktaş’a büyük
onur kazandırmışlardır. Bu
üçlü gruptan Suat Fetgeri ile
Halet Çambel, milli forma ile
de müsabakalar yapmışlar
ayrıca 1936 Berlin Olimpiyat
Oyunları’nda da ülkemizi
temsil ederek, “Olimpiyat
Oyunları’na katılan ilk Türk
kadın sporcuları” unvanını kazanmışlardır. Sporu
bıraktıktan sonra uzun yıllar
üniversitelerde öğretim
üyesi alarak da görev yapan
Halet Çambel, aynı zamanda
Türkiye’nin ilk kadın profesörü ünvanı ile de ünlüdür. Yine
yüzme, atletizm, bastebol,
voleybol ve son olarak futbol
branşlarında kulübümüz
önemli kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam
etmektedir. Dünyadaki tüm
emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınlarının 8 Mart’ı
kutlu olsun.

Suat Fetgeri

93

Bu bir ilandır.

YILIN İLK DİVAN KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Divan Kurulumuzun 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştirildi.

T

oplantıya;
Başkanımız
Ahmet Nur
Çebi, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk ile Divan Kurulu
Üyelerimiz katıldı.
Toplantının açılışının ardından
saygı duruşunda bulunuldu ve
İstiklal Marşı okundu.
Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’ın yaptığı
açılış konuşmasının ardından
Kulübümüzde; 50., 60. ve 75.
yılını dolduran üyelerimiz için
tören düzenlendi.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi
ile Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk, Kulübümüzde; 50., 60. ve 75. yılını dolduran
üyelerimize mazbataları ile altın

rozetlerini takdim etti.
Denetim Kurulu Başkanımız
Feyyaz Tuncel, Divan Kurulu
Üyelerimize Kulübümüzün mali
durumu hakkında bilgiler verdi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneği ve Şirketler Grubu Genel
Müdürümüz Seçil Aygül, Kulübümüzün finansal durumu hakkında Divan Kurulu Üyelerimize
özet bilgiler sundu.
Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Mesut
Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulumuzun faaliyetleri
ile ilgili Divan Kurulu Üyelerimizi
bilgilendirdi.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Öze dönüşün ilk adımını Sergen Yalçın’ın gelişiyle yaşadık.
Amatör branşlara olan sempa-
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timi kimseyle tartışmak istemiyorum. Gelir-gider dengesini
ayarlamamız lazım. Altyapıdaki
arkadaşlarımız, amatör branşlarımızdaki A takımlarda oynasınlar istiyoruz. Boks ve Güreş
şubelerindeki sporcularımızın
nerelerde spor yaptıklarını gördüğümde kendimi kötü hissetmiştim. Boks ve Güreş takımlarımızın idman sahalarını Vodafone
Park’a taşıdık. Sporcularımıza
sağlıklı antrenman ortamı hazırladık. Futbol Takımımızı bu
süreç içinde tartışacak durumda
değiliz. Futbol Takımımız iyiye
gidiyor, toparlanma başladı. M.
Başakşehir maçı bizi çok üzmüş
olabilir ama daha iyi oynayan ve
birbirine kenetlenmiş bir takım
görmekten dolayı ümitlerimin
arttığını söylemek istiyorum.
Son zamanlardaki gündemimiz TFF ve hakemler. Kurullarla

sürekli temas halindeyiz ve
gerekli baskıları hakkımızı alabilmek adına yapıyoruz. Yaptıklarımız için bizlere güvenmenizi rica
ediyorum. Aynı şeyi TFF yetkililerine de söyledim; artık eski
ve yaşlı hakemler istemiyoruz.
Gençlerle bu işi yapalım. Yapacaksa hataları genç hakemler
yapsın. Bizim temaslarımız var.
Fikirlerimizi dinliyorlar ve saygı
gösteriyorlar. VAR kayıtlarını
açıklayın, şeffaf olun. Şeffaf
olmayan toplum, hiçbir zaman
mutlu olamaz. Umarım tahkim
hakkımızı iade edecektir. ‘VAR
ile hakemler arasında işler neden
iyi gitmiyor’ diye soruyoruz. ‘Cezalı hakemlerimizi oraya koymak
zorunda kalıyoruz’ cevabı alıyoruz. Yurt dışından hakem getirin.
Hakemler arasında ahbap çavuş
ilişkisi var. Ahbap çavuş ilişkisinin VAR hakemlerinin çağrı yapmalarını etkileyebileceğini ifade
ettik. Göztepe maçındaki olay
belli, kural hatası yaşandı. IFAB
değerlendirmesine göre karar
alındığı söylendi. Biz de IFAB’ın
görüşünün açıklanmasını istiyoruz. Bu konuda baskı yapmaya
devam edeceğiz. Hakem hatalarından tüm takımlar etkileniyor.
Ekonomisi güçlü olan futbolda
takımların uğrayacakları zararların hakemlerden kaynaklanmaması gerekiyor. Bu konuda
mücadelemize devam ediyoruz.
Bir ibra konumuz oldu. Sayın
Fikret Orman, iki üç hafta önce
televizyonda bir programa çıktı
ve orada bazı konuşmalar yaptı.
Ben, kendisiyle ilgili bildiğim ya
da bilmediğim şeyleri burada
konuşmak istemiyorum. Çünkü
geçmiş yılların denetlenmesine
başlandı. Onların açıklayacağı rapora göre bizler de sonuna kadar
gitmeye kararlıyız. O konulara
girmek istemiyorum. Şahsımla ilgili söylemiş olduğu doğru
olmayan konulara cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Konu,

ibradan başlıyor. Fikret Orman,
Futbol A.Ş.’de ibra edilmedi.
Bununla ilgili kızgın olduğunu
anlamış bulunuyoruz. Bu konu
şahsileştirilecek bir konu değil.
Bu konu seninle benim aramdaki
bir konu değil. Bu konu seninle
Beşiktaş arasındaki bir konu.
Konu Beşiktaş’ın menfaatlerini korumaksa benim için her
şey biter. Kimseden korkmam,
kimseyle menfaat ilişkim olmaz.
İbra edilmemenin dünyanın sonu
olmadığını, aklanmak için bir
fırsat olduğunu ifade etmeme
rağmen bu programı yaptı.
Programda, ‘Hocayı kamuoyu
önünde yöneticiler tartışmayacak’dedi. Ben Abdullah Avcı’yı
yöneticilerimle beraber nerede
tartıştım ki? Geldiğimde zaten
6-7 maç kaybedilmişti. O zaman
siz tartıştığınız için mi kaybetti
hoca. Biz Abdullah Avcı’ya gereken desteği verdik. Talihsizlik
diyelim olmadı. Abdullah Avcı’yı
herhangi bir şekilde tartışmışlığımız yok ama Şenol Güneş’in
şampiyonluğu kaybettiği sene,
onların yöneticileri tarafından
günlerce tartışılıp küstürüldüğünü ve başarısız olmasına sebep
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olunduğunu çok iyi biliyorum.
Futbol A.Ş.’ye girmemişim,
göğsümü koyacakmışım. Ben
kellemi koydum, vücudumu
koydum. Daha bir şey kalmadı
bende koyacak. Benim göğsümün içinde bir de vicdan var.
O koyacağınız göğsün içinde
ne olduğu çok önemli. Futbol
A.Ş.’ye o kadar çok istekli yöneticilerimiz vardı ki. Biz ağabeydik, başımızı öne eğdik. Burada
Sportif A.Ş. vardı, TV A.Ş. vardı.
Bütün şirketlerde ben yönetim
kurulu üyesiydim. Vergi borçlarının yüzde 67’si benim yönetim
kurulu üyesi olduğum şirketlere
ait. Kaçmak isteseydim Futbol
A.Ş.’yi seçerdim. Bugün de aynı
şey söz konusu. Futbol A.Ş.’de
yönetim kurulu üyesi değilim.
Çünkü orada görev yapabileceğine inandığım, birbirleriyle
mütaala ederken benimle çalışabilecek bir ekip kurdum. Ben sizi
temsil ediyorum ve ben oranın
büyük ortağıyım. Benim orada
olmamam söz konusu olamaz.
SSK primlerinden kaçtığımı iddia
etmek abesle iştigaldır. Ben
hiçbir yerden kaçmadım. Onun
kaçtığı gibi kaçmadım. Maalesef

kendisi burayı yüzüstü bırakarak
gitmiştir. Sebep olarak taraftarı
gösterdi. Taraftar burada, kameralar elinizde. Neden taraftarları bulup gerekeni yapmadınız,
sessiz kaldınız. Genel kurullarda
üniversite mezunu çocukları arka
tarafta dövdürdünüz. Adabıyla
konuşan çocuğu dövüyorsunuz
da tribünde size hakaret edenlere niye gereğini yapmıyorsunuz.
Çünkü bunu gidiş aracı olarak
kullanacaksınız.
Ben Futbol A.Ş.’den 2 milyon
doları kulübe geçirmişim ve paramı alıp gitmişim. Ben paramı
aldım, çalmadım ki. İkincisi ben
bu parayı altı sene sonra aldım.
Sen bir senede almıştın. Tamer
Kıran adlı arkadaşımız, altı-yedi
sene boyunca verdiği parayı alamadı. Sen başkansın, adam yönetim kurulu üyeliğini bitirmiş.
Biraz adaletli ol. Ben iki milyon
dolar almadım. 1 milyon doları;
loca, Kartal Yuvası, bindiğim
uçaklara kadar ödeme yaptım,
kalanı vadeli çeklerle aldım. Paramın konuşulmasını gerektiren
bir durum yok.
Profesyoneller gidermiş. ‘Siz
insanları gönderme hakkına
sahipseniz, profesyonellerin
de sizinle çalışmama hakkı var’
diyor. Biz onu tartışmıyoruz ki.
Burası bir kurum, burası koskoca
Beşiktaş. Kapıda bekleyecek.
Maaş almış beş sene, on sene.
Ondan sonra gidecek. Niye
burayı bize devretmeden gidi-

yorsunuz, neden kaçıyorsunuz?
Herkes susuyor, yok böyle bir
şey. Beyefendinin iki sekreteri,
'Efendim biz ayrılmak istiyoruz’, niye ayrılmak istiyorsunuz,
‘Efendim biz çok mutsuzuz, çok
gerginiz’, peki güle güle. Ben
onun tazminatını bile ödememişim. Sen ödeseydin. Giderken
hangi eski yöneticinin bir lira
alacağı kalmış? Bu kulübün uçağına bindiniz, hiç mi bırakacak
yüz bin liranız yoktu? Giderken
arkadaşına loca satacaksın, on
gün evvel verdiğin 1 milyon TL’yi
alıp gideceksin sonra Ahmet Nur
Çebi sanki hırsızmış gibi televizyonda konuşacaksın. Yeter artık,
işine bak! Çok üzgünüm. Geleneklerde ibra etmemek diye bir
şey yokmuş. Kendin geldiğinde
Yıldırım Demirören’den hesap
soracağını söyledin. Bu geleneklere uygunsa benimki niye değil?
Ümraniye’de masamı toplamışım, yaramı deşti. Ümraniye’den
gitmem için bana mobbing uyguladılar. Yönetici arkadaşlarıyla
futbolcuların duyacağı şekilde
arkamdan küfür ettiler. Orada mı
oturmalıydım, ben namuslu bir
adamım.
Bu borç artarak devam edecek
korkarım. 3 milyar borcu olan
kulübün 450 milyon yıllık faizi
var, zaten gelirimiz o kadar. Ama
biz bunu çözeceğiz. Biz bunun
için buradayız. Biz bu borçları
azaltacağız. Bu kulüp yaşayacak,
hem de namusuyla, onuruyla.
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Kapıda haciz memuru olmadan
yaşayacak. Ama destekle, ama
sizlerle. Ben tek başıma yapamam. Yanımda olursanız ben
yaparım. Yalnız bırakırsanız bir
şey yapamam. Beşiktaş camiası
devasa bir camia. Keşke bu divan
toplantıları ayda bir yapılsa da
ben buradan enerji alarak dışarı
çıksam.
Ben Futbol A.Ş.’de yönetim
kurulu üyesi olmamışım, kaçmışım. Senin transfer cambazı
dediğin transfer komitesi başkanı adamı, sen Futbol A.Ş. üyesi
yapamadın. Orada burada transferleri yapan transfer komitesi
başkanın var ya üç yıldır, transferlerimiz ortada, kayıplarımız.
Benden ne istiyorsun, bak işine.
Ben geldim, kapıda kötü karşılandığımı ifade ettim. Başka ne
yaptım ben sana? Ne acele bu
ya! Sevgili Beşiktaşlılar sizden
özür diliyorum. Onun adını mali
genel kurula kadar anmayacağım.
Ben gelmişim, para verecekmişim. Ali Koç vermiş. Ali Koç
rakip takımın başkanı, ne işin var
senin onunla. Senin konun benimle. Yani ben Ali Koç değilim,
beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali
Koç para verirken sen de burada
başkandın. Sen niye vermedin? Sen parayı harcayacaksın,
vatandaş gelip senin borçlarını
ödeyecek. Ayıptır, bir sus artık.
Bi başını öne eğ, ettik bir halt de.
Hep beraber sarılalım, seni de
kucaklayalım.
Bana bir mesaj gönderdi evet,
televizyonda bunu da söyledi.
‘Ağabey hayırlı olsun, emrindeyim’. Ben de cevap vermedim.
Bir iki gün evvel aleyhimde
akrabalarımı arayıp ‘Bu adama
oy vermeyin’ diyorsun. Senin
samimiyetine nasıl inanayım.
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bir
başkan, gelir oyunu atar ve gider.
Bir ay boyunca benim aleyhimde
niye çalışıyorsun, ben ne yaptım

sana? Bir insanın; vatanı, bayrağı, anası, babası, eşi, kardeşi,
Beşiktaş’ı ve ağabey dediği kişi
onun namusudur. Ona Ümraniye’de yöneticinin küfretmesine
izin vermez. Çok var ama devam
etmeyeceğim. En çok içerlediğim
de şu; ‘Güçlü başkan sloganıyla
geldin, haydi güçlüysen parayı
ver’. Güçlü olmak para mıdır?
Ben paradan utandığım kadar
hiçbir şeyden utanmıyorum.
Davul çalmışım. İletişimden
arkadaşımız davul çaldırmış,
ne kadar koymuş arkadaşa bu.
Programın yarısı güçlü başkan
davul çaldı ile geçti. Yahu çaldım,
ne yaptım, ayıp mı ettim? Artık
bu kişinin ismini kullanmayı
denetleme bitene kadar düşünmüyorum. Hasic ile ilgili arkadaşım izah etti. Hasic’e teşekkür
ediyorum. Pırlanta gibi bir çocuk,
inşallah başarılı olacak. Gayem
onu 2 milyon Euro aldığı yerde,
1 milyon Euro’ya ikna etmekti,
ettim.
Biz de borç içinde geldik diyor.
Ağabey oldu, Ahmet Nur Çebi.
O dönemde de ben söylendim.
Beterin beteri varmış. O günkü yönetimin bıraktığı borç 85
milyon Dolar kredi on yıl vadeli
ve iki tane temlik vardı. Bugünü
duymak ister misiniz? Beraber
ağlaşalım, acı çekelim. Her şey
temlikli. Kartal Yuvası felaket
halde. Banka, ‘Bundan sonra ge-

lir elde edersen tamamını bana
getireceksin’ diyor. Her şey temlikli, elektrik faturasını ödemek
için bile yok. Yapma bu sözleşmeyi niye yaptın? Bazı yerlerimiz
serbestti. Üç kuruş, beş kuruş
alıp çeviriyorduk kulübü. O kendi
dönemine ait 300 milyon TL’yi
ödeyip gidebilmek adına buna
imza attı. Parayı aldın, gittin.
Oldu mu arkadaş, hiç hoş olmadı. Peki burası ne olacak? Biz
bu şartlarda burayı çeviriyoruz.
Benim burada yazan alacakta
bir param var. Bu paranın birçok
kısmı arkadaşlarıma ait, beraber
sırtlandık.
Bu şartlarda tek çıkış yolumuz
var, bağış kampanyası. Beşiktaş’ı Beşiktaşlılardan başka
kimse kurtaramaz. Zaten başkasına ihtiyacımız yok. Hazırlık
bitmek üzere. En kısa zamanda
huzurunuza geleceğiz. Özellikle
divandaki büyüklerimizden bu
konuda destek rica ediyoruz.
Bir lira da bir, bin lira da bir. Biz
bu sorunları beraber çözeceğiz.
Biz bütçemize göre harcamalara
geleceğiz. Takımlarımızı yüreği
olan pırlanta gibi çocuklardan
oluşturacağız. Birkaç sene içinde
muhteşem bir Beşiktaş yaratacağız. Beraber yapacağız. Siz olmadan asla yapamayız. Ümitlerinizi kırmayın, bizler buradayız.
Beşiktaş bir ilki daha başaracak.
Faiz yükünden kurtulmalıyız.

99

Bu bağış kampanyasıyla bunun
başarılabileceğine inanıyorum.
Artık kara delikler yok, kapatarak geliyoruz. İnsanlar diyor ki
‘Biliyordun da geldin’. Burası iyi
olsaydı zaten gelmeyecektim ki.
‘Şimdi değilse ne zaman dediler’
onun için geldim. Ben bildiğimi
inkar etmiyorum ki. Ben yaşananları hatırlatmaya devam
edeceğim. Başımız dimdik olacak. Tarih, toplumlara okutulur,
geçmişi unutmamak için. Buna
kimse kızmasın, alınmasın. Size
söz veriyorum başarılı olacağız.
Yanımda olun yeter.”

Divan Kurulu Üyeliğine
Hak Kazanan
Üyelerimiz İçin
Mazbata Töreni Yapıldı
Kulübümüzde 25 yılını
dolduran, 2020 yılı başı
itibariyle Tüzüğümüz gereği
Divan Kurulu Üyeliği'ne hak
kazanmış üyelerimiz için
Vodafone Park’ta mazbata
töreni yapıldı.
Divan Kurulu Üyeliği’ne
hak kazanan üyelerimize
mazbatalarını Başkanımız
Ahmet Nur Çebi ve Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk takdim etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE
BASKETBOL TAKIMIMIZIN ANA
SPONSORU HDI SİGORTA OLDU
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ulübümüz,
sponsorluk anlaşmalarına bir
yenisini daha
ekledi. Türkiye
Süper Ligi ve
Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde
mücadele eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın
ismi, bundan böyle HDI Sigorta
ile birlikte anılacak.
Türkiye’nin ilk ve lokomotif
spor kulübü Beşiktaşımız, farklı
spor dalı ve liglerde mücadele
eden takımlara yaptığı sponsorluklar ile Türk sporuna ve
sporcusuna destek sağlayan HDI
Sigorta ile sponsorluk anlaşması
imzaladı.
Anlaşmaya göre, 2020-21
sezonu boyunca Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımımızın
isminin yanında ‘HDI Sigorta’
yer alacak. Sporcularımız göğüslerinde de HDI Sigorta logosu
taşıyacak.

Ahmet Nur Çebi:
“Her spor dalında
sporcu yetiştiren ve
Türk sporunu
ileriye taşıyan bir
kulüp olacağız”
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,

sponsorluk anlaşmasıyla ilgili
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türk sporunun her alanda
geliştiği, altyapıya önem veren,
olimpiyatlarda ve uluslararası
müsabakalarda başarılara imza
atan sporcularımızın olduğu bir
gelecek için çalışıyoruz. Kulübümüz 117 yıllık şanlı tarihinde sporun farklı alanlarında mücadele
eden sporcularımıza sahip çıkmış ve markaların da desteğiyle
sadece ülkemizde değil uluslararası müsabakalarda da önemli
başarılara imza atan sporcularımız bizleri gururlandırmıştır. HDI
Sigorta ile yaptığımız iş birliği
bu anlamda büyük önem taşıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi’nde olduğu
kadar Avrupa’da da başarılar
elde eden takımımıza verdikleri
destek bizim için çok kıymetli.
Takımımız Avrupa Şampiyonlar
Ligi ön eleme grubunu ikinci
sırada tamamlayarak 12-15 Mart
tarihleri arasında İspanya’nın
Madrid kentinde düzenlenecek
Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek
final grup maçlarına katılmaya
hak kazandı ve çeyrek final grubunu ilk iki sırada tamamlamayı
başarırsa Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerine yükselecek.
Beşiktaş JK olarak, her spor
dalında sporcu yetiştiren ve Türk
sporunu ileriye taşıyan bir kulüp
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olacağız. Bu misyon, tarihiminiz
ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. HDI
Sigorta ile birlikteliğimizin uzun
yıllar devam etmesini diliyorum.”

Ceyhan Hancıoğlu:
“Ülke sporuna ve
sporcusuna destek
sağlayacak her
fırsatta yanlarında
olmaya gayret
ediyoruz”
HDI Genel Müdürü Ceyhan
Hancıoğlu, iş birliği ile ilgili şu
ifadeleri kullandı:
“Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında
olmaktan ve bu yolda beraber
yürümekten gurur duyuyoruz.
Bugün de yeni bir anlaşma,
iş birliği ve dostluğa başlıyor
olmanın heyecanı içerisindeyiz.
Elimizden geldiğince çok spor
kulübüne dokunmaya çalışıyor,
ülke sporuna ve sporcusuna
destek sağlayacak her fırsatta
yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Umarım bu birliktelik de her
iki taraf için hayırlı olur. Beşiktaş
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı’na bu anlamlı
yolculuğunda bir kez daha başarılar diliyorum.”

BEŞİKTAŞ ESPORTS RESMİ SPONSORU

OYUN DENEYIMINI

ZIRVEDE YASAYIN!

tavsiyesidir

EPIC
GAMING BİLGİSAYAR

SUPERIOR BRONZE
GAMING BİLGİSAYAR

UBER
GAMING BİLGİSAYAR

AMD Ryzen 5 3600 İşlemci
Asus Prime B450M-K Gaming Anakart
XPG Gammix D30 16GB (2x8GB) DDR4 Gaming Ram
Asus Tuf AMD Radeon RX 5700 8GB Gaming Ekran Kartı
Toshiba OCZ TR200 480GB SSD Disk
GamePower 650W, 80+ Power Supply
GamePower Wraith ARGB Led Gaming Kasa

AMD Ryzen 5 1600 İşlemci
Gigabyte B450M Anakart
XPG Gammix D10 8GB DDR4 3000MHz Gaming Ram
Asus Phoenix GTX 1650 Super 4GB Gaming Ekran Kartı
James Donkey
Don JD240 LE 240GB SSD Disk
GamePower Aether 500W, 80+, ARGB LED Gaming Kasa

AMD Ryzen 5 2600X İşlemci
Asus Prime B450M-K Gaming Anakart
XPG Gammix D30 16GB (2x8GB) DDR4 Gaming Ram
Asus GTX 1660 Super 6GB Ekran Kartı
Adata SU630 480GB SSD Disk
Sharkoon TG4 RGB Cam Gaming Kasa
GamePower 650W, 80+ Power Supply

Defne Saygın
Dededen ve babadan mirası
devralan Defne’nin en mutlu
olduğu yer Vodafone Park,
en sevdiği poz ise Kartal
pençesiymiş.

Aylara & Samina
Awezowalar
Doğuştan Beşiktaşlı olan minik
Kartallarımızın en büyük hobisi
Beşiktaş marşları dinlemekmiş.

Oğuz Kağan Orhan
Şimdiden Kartal Pençesi yapmayı
öğrenmeye çalışan Kağan’ın gayretini takdirle karşılıyor ve bir an evvel
mabedimize gelmesini bekliyoruz.

Mehmet
Gündoğdu
Sekiz yaşındaki yavru
Kartalımız’ın en sevdiği
futbolcumuz Burak Yılmaz’mış.
Tıpkı onun gibi karizma
pozlar veriyor.

Beren Su Özdemir
Sert bakışları ve pençeleriyle
gerçek bir Kartal olduğunu
anladığımız Beren Su’ya Kartal pençesini çok yakıştırdık.

Kartal Sarp Tatar
Üç buçuk yaşındaki minik Sarp Atiba’yı o
kadar seviyor ki, maçlar yetmediği için
idmanlarını dahi izlemeye gidiyormuş
ve bir de mesajı var; “Atiba’nın
heykeli yapılsın”

Çağan Özbenigör
Okulundan kalan zamanlarda
alt yaş takımlarında oynayarak
kendini geliştiren minik
Kartalımız’ın en sevdiği
futbolcu Burak Yılmaz’mış

Arel Kartal Kadıoğlu
Henüz bir yaşını doldurmayan
Kartal, Beşiktaş marşları dinleyerek
enerjisini atıyormuş. Favorileri
ise “Karanlık kuruldu geceye”
ve “Gücüne güç katmaya geldik”
marşlarıymış.

Evin Linda Kısa
Giydiği bütün tulumların yakıştığı
Linda’yı forması ile görmek için
sabırsızlanıyoruz. Beşiktaş Kadın
Basketbol takımımızın formasını
giymesini istediği ailesinin
temennisinin de gerçekleşmesi
için enerjimizi evrene
yolluyoruz.

Eymen
Özbek
Babasının omuzunda maça
gitmek en büyük hobisi olan
bir buçuk yaşındaki Eymen’e
sağlık, mutluluk ve şampiyonluklar diliyoruz.

Eymen Özyeşil
Fotoğraftanda anlaşılacağı üzere tribün
kültürüne hazır büyüyen yavru Kartal,
“Yürüyoruz adım adım” tezavhüratını
söylemekten büyük keyif
alıyormuş.

Zeynep Sağlık
Yeni yıl ağacının yanı başında
Kartal pozu veren Zeynep’in yeni
yıl dilekleri arasında şampiyonluk
kelimesini de geçirdiğini
temenni ediyoruz ve bir an evvel
mabedimize bekliyoruz.

KİTAP

AKT UE L

İLGİNÇ BİLGİLER
- Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir.
- Yüz kılları vücudumuzda en hızlı uzayan
kıllardır. Bir erkek hiç traş olmazsa hayatı boyunca 10 metre sakal uzatabilir.
- Suudi Arabistan’da hiç ırmak yoktur.
Zürafalar 35 cm uzunluğunda siyah bir dile
sahiptirler.
- Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.

DUVAR
Yazar: Frédéric Maupomé
Çizer: Stéphane Sénégas
Çevirmen: Damla Kellecioğlu
Yayınevi: Uçanbalık
Sahi, bizi ayıran çizgiler nasıl ortaya çıkmıştı?
Frédéric Maupomé'un yazıp Stéphane Sénégas'nın
resimlediği Duvar, oyun oynama hakları ve özgürlükleri kısıtlanan bir grup ufaklığın sergilediği ilham verici
mücadeleyi ve dayanışmayı konu edinen, yaşsız bir
eser.
Ruhumuzun derinliklerine işleyen hikâyesi ve
zihinlerde çarpıcı izler bırakan resimleriyle hiçbir
kitapseverin kayıtsız kalamayacağı Duvar, hayatımızdaki çizgilerin, sınırların çoğu zaman bizim eserimiz
olduğuna dikkat çekiyor, herkesi bu küçük ayrıntı üzerine düşünmeye davet ediyor.
Her gün dünyanın farklı bir köşesinde yükselmeye
başlayan "gerçek" ya da "gölge" çizgileri oyunun
birleştirici gücüyle eleştirme yoluna giden bu evrensel
hikâye, başkalarının dayattığı sınırlarda daha fazla
oynamak istemeyen özgür ruhların sesi oluyor.

- Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.
- Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda
birdir.
- 19. yüzyıldaki tüm insanlar, şuan 2 dakikada
çekilen fotoğraflar kadar fotoğraf çekememişti.
- Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1
milyondur.
- Meşe ağaçları elli yaşından önce palamut
vermez.

FİLM

- Geçen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde
yaşanmıştır.

KİRPİ LATTE VE BÜYÜLÜ TAŞ

- Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır.
Aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlı
büyüyen hayvanıdır. Kilosu 22 ayda 26 tona
kadar ulaşır.

Kirpi Latte ve Büyülü Taş, yaşadıkları ormanı kuraklıktan kurtarmak için en yakın arkadaşı sincap ile
macera dolu bir yolculuğa çıkan bir kirpinin hikayesini
konu ediyor. Prenses olan Latte, meraklı olduğu
kadar sevimli ve yaramaz olan bir kirpidir. Bir gün
Latte ve dostları ciddi bir sorunla karşı karşıya kalır.
Yaşadıkları yerde kuraklık baş gösterir ve kuyunun
yeniden dolabilmesi için de ormanda bulunan büyülü
su taşının getirilmesi gerekir.

- Ayı inlerinin girişleri herzaman kuzeye bakar.
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla
şeker vardır.
- Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre
susuzluğa dayanabilir.

109

BEŞİKTAŞ KLASİK MONT
7920506 / 399,00¨

BEŞİKTAŞ SOFTSHELL MONT
7920503 / 399,00¨

BEŞİKTAŞ CAMO SOFTSHELL
MONT 7920505 / 445,00¨

BEŞİKTAŞ BOMBER MONT
7920504 / 275,00¨

BEŞİKTAŞ EAGLE ARM SWEATSHIRT
7920228 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ NECK BAND SWEATSHIRT
7920226 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ REFLEKTÖR LOGO
TEK ALT 7920401 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK ERKEK
TEK ALT 7818400 / 159,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK MONT
8920506 / 399,00¨

BEŞİKTAŞ FLOCK LOGO
SWEATSHIRT
8920211 / 185,00¨

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

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

BEŞİKTAŞ EAGLE SKETCH KAPÜŞONLU
SWEATSHIRT 8920234 / 199,99¨

BEŞİKTAŞ REFLEKTÖR LOGO
TEK ALT 8920401 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ TONAL EAGLE
SWEATSHIRT 8920229 / 215,00¨

BEŞİKTAŞ SIDE TEXT
TEK ALT 8920402 / 159,99¨

