En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Büyük Beşiktaş Camiası,
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve dünyanın her noktasına yayılan koronavirüs
salgını hayatı durma noktasına getirdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara'da yapılan toplantıda, tüm branşlardaki liglerimizde karşılaşmalar süresiz olarak ertelendi. Ne yazık ki ne spordan ne de çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz
büyük bir krizle karşı karşıyayız.
¡
Bu kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için
de vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek.
Unutmayın ki sadece kendimizden değil, çevremizde bulunan insanlardan da
sorumluyuz.
¡
Sağlık, spordan önce gelir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, virüsle mücadele konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.
Çalışanlarımıza ve sporcularımıza evlerinde kalmalarını, sporcularımıza kendilerine verilen sportif programları uygulamalarını ilettik.
¡
Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız.
Yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evlerinde kalması gerek. Onları önemsiyoruz ve
üzerimize düşen yardımları da yapmak için görev halindeyiz. Dışarı
çıkamayacak olan üyelerimize yardımcı olmak adına bir haberleşme ağı kurduk. Üniversiteli Beşiktaşlılar ile birlikte onların ihtiyaçlarını bizzat gideriyoruz. Kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiğini,
herhangi bir ihtiyaçları olduğunda üniversiteli genç kardeşlerimizi
aramalarını tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle UNIBJK’li gençlere de
destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.
¡
Zor günlerde camiamıza bir güzel haber vermek istiyorum. Beşiktaş Dergisi’ni önümüzdeki mayıs ayında raflara sunarak geleneğimizi koruyacağız ve yeniden taraftarlarımızla buluşturacağız.
Ekibimiz, sizlerde güzel anılar bırakacak içerikler hazırlamak için
var güçleriyle çalışıyor. Taraftarlarımızın da bu alakaya karşılık
göstereceğinden şüphem yok. İlk günden itibaren dediğimiz gibi,
her yapımızda öze dönüyoruz.
¡
Mevcut şartlar altında kulübümüzün yarıştığı branşlarda
liglerin kaderinin nasıl belirleneceği konusunda bir netlik bulunmamakta. Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları
ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve
beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Ülke olarak süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha
doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum.
¡
Son olarak, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören
hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya
davet ediyorum.
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?

#EvdeKal
T

üm dünyayı
etkisi altına
alan COVID-19 (Yeni
Koronavirüs
Hastalığı)
ne yazık
ki etkisini
sürdürmeye devam ediyor.
Hastalığın ülkemiz sınırları
içerisinde görülmesinin ardından kulübümüz, sporcu,
personel ve toplum sağlığını
korumak amacıyla gerekli
olan tedbirleri ivedilikle aldı.
Hastalık hakkında bilgiler
ve evlerimizde geçirdiğimiz
vakitleri daha keyifli kılmak
için bazı önerilerimiz yazının
devamında.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)
nedir?
Yeni Koronavirüs (COVID-19),
ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş,
öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan
araştırmalar sonucunda 13
Ocak 2020’de tanımlanan bir
virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan
pazarında bulunanlarda tespit
edilmiştir. Daha sonra insandan
insana bulaşarak Vuhan başta
olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk

Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine
yayılmıştır.
Coronavirüsler, hayvanlarda
veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs
ailesidir. İnsanlarda, birkaç
koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum
Sendromu (MERS) ve Şiddetli
Akut Solunum Sendromu
(SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu
enfeksiyonlarına neden olduğu
bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

Belirtileri nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği
bildirilmekle birlikte, bunların
oranı bilinmemektedir. En
çok karşılaşılan belirtiler ateş,
öksürük ve nefes darlığıdır.
Şiddetli olgularda zatürre, ağır
solunum yetmezliği, böbrek
yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Nasıl bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri
aksırmaları ile ortama saçılan
damlacıkların solunması ile

bulaşır. Hastaların solunum
parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra
ellerin yıkanmadan yüz, göz,
burun veya ağıza götürülmesi
ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas
etmek risklidir.

Çevrimiçi kurslar
A’dan Z’ye aradığınız her
konuda alabileceğiniz online
eğitimler

•

www.khanakademy.org.tr
Tüm yaş grupları için uygun,
Türkçe dil seçeneği de mevcut olan tamamen ücretsiz
platform.

•

www.edisyonevi.com
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yaratıcı Yazarlık Bölüm
Başkanı Ferhat Uludere’den
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

•

www.edx.org
31 farlı alanda ve yüzlerce
farklı başlıkta online ders
alabileceğiniz EdX’de derslerin hepsine kayıt olmak
ve ders içeriklerine ulaşmak
ücretsiz.
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Hastalık, genellikle 60 yaş
ve üzerindeki kişileri daha
fazla etkilemektedir.
Konser
Berlin Filarmoni Orkestrası Dijital Konser Salonu 31
Mart’tan itibaren tamamen
ücretsiz!
www.digitalconcerthall.com
Yukarıdaki internet adresine BERLINPHIL koduyla üye olduktan sonra
31 Mart’tan itibaren tüm konser ve
ﬁlmlere “Dijital Konser Salonu’’nda
ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz.

Kimler daha fazla
risk altında?
COVID-19 enfeksiyonu ile
ilgili şimdiye kadar edinilen
bilgiler, bazı insanların daha
fazla hastalanma ve ciddi
semptomlar geliştirme riski
altında olduğunu göstermiştir.
Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane
koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen
Kişiler:
• 60 yaş üstü olanlar
• Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
• Kalp hastalığı
• Hipertansiyon
• Diyabet
• Kronik Solunum yolu
• Kanser gibi
• Sağlık Çalışanları
• Çocuklar Risk Altında Mı?
• Çocuklarda hastalık nadir ve
hafif görünmektedir.
• Çocuklarda şimdiye kadar
ölüm görülmemiştir.
Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın
ciddiyeti konusunda sınırlı
bilimsel kanıt vardır.
Bununla birlikte mevcut
kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar
arasındaki hastalık şiddeti-

nin, hamile olmayan yetişkin
COVID-19 vakalarına benzer
olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun
fetüste olumsuz bir etkisi
olduğunu gösteren hiçbir veri
olmadığını göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19'un
hamilelik sırasında anneden
bebeğe bulaştığına dair de bir
kanıt bulunmamaktadır.

Podcast
Bir konu hakkında bilgi
edinebilmek amacıyla dinlenilen podcastler taşınabilir
cihazlara, akıllı telefonlara
indirilebiliyor.
1. Farklı Kaydet – Yaşasın
Bağzı Filmler SoundCloud
2. Hayatlar Hikayeler – Sıla
Yücesoy Spotify ve iTunes
3. Girişimci Muhabbeti
spreaker.com
4. Midas’ın Kulakları –
Serhan Demirci Anchor ve
Spotify
5. Kayıt Başladı
kayitbasladi.com
6. Tekno Seyir iTunes ve
Spotify
7. Ha Geldi, Ha Gelecek
Soundcloud
8. 64 Bits Youtube ve
Spotify
9. 1 Oyundan Fazlası iTunes
ve Soundcloud
10. #Filtresiz Spotify ve
Stitche
Bu liste listelist.com/turkce-podcast-listesi/ adresinden alınmıştır.
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Tanı nasıl konur?
Yeni Koronavirüs tanısı
için gerekli moleküler testler
ülkemizde mevcuttur. Tanı
testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji
Referans Laboratuvarında ve
belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda yapılmaktadır.

Korunma yolları
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması
önerilmektedir. Yurtdışına
çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara
dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma
riskini azaltmak için önerilen
temel ilkeler Yeni Koronavirüs
(COVID-19) için de geçerlidir.
Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye
boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı
el antiseptiği kullanılmalıdır.
Antiseptik veya antibakteri-

yel içeren sabun kullanmaya
gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan
kaçınmalıdır (mümkün ise en
az 1 metre uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla
veya çevreleriyle doğrudan
temas ettikten sonra eller sık
sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak
bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine
gidilmemeli, sağlık kuruluşuna
gidilmesi gereken durumlarda
diğer hastalarla temas en aza
indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma
sırasında burun ve ağız tek
kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek
içi kullanılmalı, mümkünse
kalabalık yerlere girilmemeli,
eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı,
tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan
ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih
edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek
riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün
içinde herhangi bir solunum
yolu semptomu olursa maske
takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora
seyahat öyküsü hakkında bilgi
verilmelidir.

Sanal Müze
Evde otururken vakit geçirebileceğiniz 10 sanal müze
1. Pinacoteca di Brera
pinacotecabrera.org
2. Galleria degli Uffizi
uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani
museivaticani.va/content/
museivaticani/it/collezioni/
catalogo-online.html
4. Museo Archeologico
namuseum.gr/en/collections/
5. Prado
museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre
louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum
britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum
artsandculture.google.com/
explore
9. Hermitage
bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of Art
nga.gov/index.html

8

röportaj • fotoğraf: isa şimşek

Rıdvan Yılmaz:

“Beşiktaş benim
hayatım”
Beşiktaş Futbol Akademi’nin A Takımımıza kazandırdığı isimlerden Rıdvan
Yılmaz ile görüştük. Futbolculuk serüveninin en başından başlayarak bütün
hikayesini ve gelecek hayallerini paylaştı. Beşiktaş’ı hayatı olarak gördüğünü
belirten genç yetenek, mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini belirtti.
10

A

Akademinin
altın jenerasyonunun
önemli isimlerinden birisin.
Seni yakından
tanıyarak
başlayalım

istersen...
Ben Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs
2001’de Gaziosmanpaşa’da doğdum. Sultangazi’de oturuyorum.
Futbola nasıl başladın?
Tolgacan ağabeyim sayesinde
futbola başladım. Kendisi okul
takımında oynarken takımın
hocası ağabeyimi futbola yönlendirdi. Babam onunla birlikte
beni de idmana götürdü. Annem
fiziğimin küçük olması sebebiyle
“hocam Rıdvan’da bir ışık yoksa
biz onu alalım. Futbola ağabeyi
devam etsin, Rıdvan’da okuluna devam etsin” dedi, bunun
üzerine antrönerümde anneme
“Tolgacan’ı alın Rıdvan devam
etsin” dedi. O günden sonra antrenmanlara devam ettim.

Beşiktaş Futbol Akademisine
nasıl girdin? Bize biraz Beşiktaş
Futbol Akademisi’nden bahseder misin?
Spor okulundaki antrenörüm
Beşiktaş’a yönlendirdi ve beni
Beşiktaş ile antrenmanlara çıkaracağını söyledi. Henüz sekiz yaşında Beşiktaş ile antrenmanlara
çıktım. Antrenmanlara çıkarken
1999 grubu vardı 2000 veya 2001
doğumluların olduğu bir grup olmadığı için kendimden 2 yaş büyüklerle oynadım. Antrenmanın
sonunda kulüp antrenörlerinden
Haluk Duranoğlu geldi ve “seni
Beşiktaş’a alayım mı?” diye
sordu, ben de “beğendiyseniz

alın” dedim. O zaman imkanlar
şimdiki gibi değildi. Yollar uzun
ve maddi durum iyi değildi. Zor
günler geçirdik. Ama son zamanlarda çok büyük bir gelişim oldu
Beşiktaş’ta. Antrenman kıyafetlerimiz ve kramponlarımız artık
kulüpte kalıyor ve sahip çıkıyorlar. Aslında benim dönüm noktam Hüseyin hoca ile oldu. Ben
önceden sol açıkta oynuyordum.
Yalova’ya turnuvaya gittik. Maçta hoca beni sol beke aldı ve ben
gerçekten sol bekte çok iyi oynadım ve o günden beri sol bek
oynadım. Ben Hüseyin hocama
her zaman teşekkür ediyorum
çünkü sol bek oynamasaydım şu

“Annem fiziğimin küçük olması sebebiyle “hocam
Rıdvan’da bir ışık yoksa biz onu alalım. Futbola ağabeyi devam etsin, Rıdvan’da okuluna devam etsin”
dedi, bunun üzerine antrönerümde anneme “Tolgacan’ı alın Rıdvan devam etsin” dedi. O günden sonra
antrenmanlara devam ettim.”
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an burada olmazdım. Çok net.
U13-U14-U15 liglerinde Süper
Lig takımları yoktu. Daha amatör takımlar vardı. Onlarla maçlar yaparak kendimi geliştirdim.
Ailem benim en büyük destekçim. Babam beni hiç şımartmadı
her zaman eksiklerimi söyleyen,
yaptığım hataları gidermeye
çalışan bir insan. Hala da öyle.
Annemin benim için yaptığı fedakarlıkların haddi hesabı yok.
Kardeşim daha doğmamışken,
annem beni karda kışta Fulya’ya
antrenmanlara götürdü.
U14 ve U15’te milli takımlara gidemedim. Bir gün takım
arkadaşlarımla beraber okulda
bilgisayar dersindeydik. Milli
takımın kadrosu açıklandı mı
diye internette ararken bir baktım Kerem Kalafat ile beraber benim de adım var.
Kerem ile birbirimize
sarıldık. Annem ve
babamın beklentisi
milli takıma gitmemdi. Arkadaşlarım milli
takıma giderken ben
gidemiyordum, milli
takım kadrosunda kendi
adımı görünce çok mutlu oldum.
Hemen annem ve babamı aradım ve onlarda çok mutlu oldu.
İlk milli maçımı İtalya’ya karşı
oynadık ve 2-0 yendik. O günden beri milli takım formasını
aralıksız giydim. Beşiktaş’ta U17
oynarken kulübümüz bize çok
büyük şans tanıdı. Devre arası
ve Süper Kupa karşılaşması öncesi Antalya’da kampa girdik ve
ilk defa kampa giren takım bizdik. Süper Kupa’da Altınordu’ya
yenildik kupayı kaybettik ama
çok önemli tecrübeler kazandık.
Bu maçtan sonra daha çok milli
takıma giden arkadaşımız oldu.
Bizim için çok güzel tecrübe
oldu.
Yeri gelmişken Beşiktaş Futbol Akademisi’nde uzun yıllar
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forma giydin ve U16 da milli takım forması giydiğini söyledin.
İlk milli heyecanını bize anlatır
mısın?
İlk defa katıldığım için ilk 11
oynayacağımı beklemiyordum.
Hocanın beni oyuna sonradan
alacağını düşünmüştüm. Kadro
açıklandı ve ilk 11’de olduğumu
görünce çok heyecanlandım.
Direk maça konsantre oldum.
Soyunma odasında formayı giydim ve aynanın karşısına geçip
“Allah’ım sen yardım et dedim”
(gülüyor). Maça çıktık İstiklal
Marşı’nı milli forma altında okumak çok farklı bir duygu. Hocamız Ahmet Ceyhan bana güvendi. Bu zamana kadar sürekli milli
takıma çağırdı.
Milli Takım formasını giymek
çok farklı bi duygu. Seksen
milyon insanı temsil ediyorum
Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalara katılıyoruz. Çok
güzel duygular.

A Takımla ilk maçına Altınordu karşısında çıktın. Bize o
günün hikayesini anlatır mısın?
Ben evdeyken antrenörümüz
Cafer Oğuz Kaynar aradı ve Altınordu maçı kadrosunda olduğumu söyledi. Kendisine “şaka
yapmayın hocam ciddi misiniz?”
dedim “evet ciddiyim” dedi.
Telefonu kapattım ve ağlamaya
başladım (gülüyor). Hemen babamı aradım ağladığımı duyunca
“Oğlum ne oldu başına bişey mi
geldi” dedi. A Takım kadrosunda
olduğumu söyleyince çok mutlu
oldu. Sonra annemi aradım ve
haber verdim. Ailem çok sevindi.
9 sene boyunca bunun için uğraştım. On yedi yaşında hiç beklemediğim anda bana bu haber
geldi. Neye uğradığımı şaşırdım
ve sevinçten ağladım. A Takım
otobüsüyle stada giriyorsun.
Soyunma odasına girdim Şenol
Güneş orada, yanımda Quaresma var, Gökhan Töre var. İlk defa
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“Benim ilk hedefim
17-19 yaş arasında
A takıma çıkmaktı.
İlk hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi
hedefim ise A takımda banko ilk 11
oynamak. Tabi ki her
futbolcunun olduğu
gibi bende yurt dışındaki o atmosferi,
oyun bilgisini, oyun
temposunu yaşamak
isterim. Oradaki ortam çok farklı. Burada oynadıktan sonra
yurt dışına çıkmak
istiyorum. A milli
takıma yükselmek
istiyorum.”

bu duyguları yaşadığım için her
şey bana kusursuz geliyor. Ellinci
dakikada, ısınmaya bile kalkmamışken “Allah’ım Şenol Güneş
beni oyuna alsında, bu stad’da
oynayayım ne olur” diye dua ediyordum. Sonra hoca beni ısınmaya gönderdi, ısınırken gözüm
hep kendisindeydi, çağırsında
koşa koşa gidip oyuna gireyim
diye. Ve sonunda o beklediğim
an geldi “Panik yapma, kendine
güven” dedi. Bende dualarımı
ettim ve oyuna girdim. Elimden
geleni yaptım. Atağa çıktığın
zaman yoruluyorsun ama taraftarların “Rıdvan! Rıdvan!” diye
ismimi bağırması bana güç verdi.
O an yorgunluk ya da başka bir
şey hissetmiyorsun. Daha çok
oynamak istiyorsun. Taraftarlarımızda beni çok destekledi.
Onlara teşekkür ederim. Maçın

ardından taraftarlar beni tribüne
çağırdılar. Necip ağabey “geç üçlüyü çektir” dedi. Üçlü çektirdim.
Müthiş bir duygu. Bunlar çok
özel duygular ne kadar anlatsam
da bunu kimse anlayamaz.
Süper Lig'de görev aldın.
Göztepe maçında ilk on bir de
başladın. Yüklendiğin bu büyük
sorumluluk sana neler kattı?
Göztepe maçından önce 24
Erzincanspor maçında ilk 11’de
oynadım. Benim adıma iyi geçen
bir maç olmadı ve kötü yorumlar
aldım. Yapmam gereken tek şey
daha çok çalışmaktı. Sonuçta
dünyanın sonu değil. Göztepe
maçında kadroya girdim, maçta
ilk 11 olarak başlayacağım aklıma gelmedi. Çünkü bu “her şey
bitmiş, Rıdvan oynasın” gibi bir
maç değildi. Sabah kahvaltıdan
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sonra beni maç toplantısına
çağırdılar. Ben yine ağlamaya
başladım (gülüyor). Kendi kendime yangın vermemeye, sakin
olmaya çalıştım. “ Rıdvan biz
sana çok güveniyoruz, bu maçta
seni oynatmayı düşünüyoruz.
Kendi liginde nasıl oynuyorsan
burada da öyle oyna” dediler.
Ben odaya çıktım ve tekrar ağladım. Hemen ailemi görüntülü
aradım ve karşılaşmaya ilk 11’de
başlayacağımı söyledim. Sevinçten hüngür hüngür ağlıyordum.
Babam bana maça konstantre
olamamı söyledi. Bende telefonumu kapattım ve maça konsantre oldum. Maça gitmek için
yola çıktık. Maça giderken benim
dinlediğim belli şarkılar vardır ve
onları dinleyerek stada gittim. İlk
11’de oynayacağımı bilerek giriyorum soyunma odasına. Çok iyi

oynamam lazım ve kendimi kanıtlamam lazım. 24 Erzincanspor
maçıda aklımda ve kendime
şunu söyledim “kaybedecek hiç
bir şeyim yok. O yüzden çıkıp
onlar nasıl oynuyorsa bende öyle
oynayacağım” dedim. Burak
abi soyunma odasında benimle
konuştu ve destek verdi. Düdük çaldı ve maça başladık, o
düdükten sonra zaten dışarıda
olan hiçbir şeyi duymuyorsun,
maça konsantre oluyorsun.
Elimden geleni yapmaya çalıştım. Maçın ardından çok güzel
yorumlar aldım. Ailem de beni
görünce ağlamış. Benim için çok
iyi bir tecrübe. On sekiz yaşında,
lig maçında Göztepe’ye karşı
oynamak özel bir duyguydu.
Vodafone Park’ta taraftarımızın
önünde hiç lig maçı oynayamadım. Umarım o da nasip olur. Bu
tecrübeler bana çok şey kattı. Bu
büyük sorumluluğu kaldırabildiğim için mutluyum aslında. O
yüzden benim için iyi geçti.
Yolun henüz başında olmana
rağmen başarılı bir kariyerin

var. Senin kariyer planın nedir?
Benim ilk hedefim 17-19 yaş
arasında A takıma çıkmaktı. İlk
hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi
hedefim ise A takımda banko ilk
11 oynamak. Tabi ki her futbolcunun olduğu gibi bende yurt
dışındaki o atmosferi, oyun bilgisini, oyun temposunu yaşamak
isterim. Oradaki ortam çok farklı. Burada oynadıktan sonra yurt
dışına çıkmak istiyorum. A milli
takıma yükselmek istiyorum.
Yurt dışında hangi ligde oynamak isterdin?
İngiltere tabi ki, Premier Lig
Peki futbolcu olmasaydın ne
olmak isterdin?
Beden Eğitimi öğretmeni olmak isterdim. Okusaydım doktor
veya avukat olamazdım çünkü
benim her zaman spora ilgim
vardı.
Eğitimin ile futbolu bir arada
nasıl götürüyorsun. Bize eğitim
durumun hakkında bilgi verir
misin?

Şu an liseyi bitirdim. Geçen
sene Üniversiteyi kazanamamıştım. Bu sene tekrar sınava
gireceğim. Üniversite okumak
istiyorum. Futbol oynuyorum
diye üniversiteyi okumamazlık
yapmak istemiyorum. Şu an sınava çalışıyorum. Vakit buldukça
kitaplara bakıyorum. Yine spor
bölümünde okumak istiyorum.
Maç öncesi totemin veya uğurun var mı?
Telefonumu iki saat önceden kapatıyorum. Kesinlikle
internete bakmıyorum sadece
müzik dinliyorum. Benim bazı
müzik listem vardır. O müziklerin
dışında dinlemiyorum. Otobüse
binince dua ediyorum. Stada
girdiğimde sahaya bakacaksam
beyaz çizgiden ileri her zaman
sağ ayakla girerim ve sağ ayakla
çıkarım. Maç başlayacağı zaman
orta sahadan kendi mevkiime
doğru dua ederek giderim. Bunu
ikinci yarıda da yapıyorum. Önce
sağ kramponumu, çorabımı,
formamı hep önce sağ taraftan
giyerim.

Maçlardan da takip ettiğimiz kadarıyla sürekli ileriye
bindirme yapan, aynı zamanda
defansif özellikleri de olan bir
sol beksin. Bunun zorlukları
neler. Nasıl baş ediyorsun?
Özellikle insanın kendini çok
iyi belirleyip tanıması lazım.
Ben hiçbir zaman maçtan bir
gün önce ne olursa olsun dışarıya çıkmam. Akşam on iki gibi
uyumaya çalışırım. Magnezyum
alırım, vitamin alırım, protein
içerim. Her şeyime dikkat ediyorum. Saha içindeki zorluğu ise
hafta içi yaptığımız antrenmanlarda hallediyorum.
Sen kendini hangi futbolcuya benzetiyorsun? İdolün kim?
İdolüm Marcelo ama oyun
tarzım ise Oleksandr Zinchenko’ya benzetiyorum. Önceden
Caner ağabeyi de örnek alıyordum. Şu an Caner ağabey ile
aynı takımdayız. Ondan öğreneceğim çok şey var.
Senin gibi Beşiktaş Futbol

Akademisi’nden çıkmış bir isim
olan Sergen Yalçın ile çalışmak
nasıl bir his? Bu fırsatı nasıl
değerlendirmeyi düşünüyorsun?
Hayat çok değişik. “Sergen
Yalçın senin hocan olacak,
Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü
oynayacaksın” deselerdi buna
inanmazdım. Mesela Umut ağabeyi Göztepe’de televizyondan
izlemiştim şimdi Umut ağabey
ile çok yakın ağabey-kardeş
ilişkimiz var. Hayat gerçekten o
kadar değişik ki, Sergen Yalçın
Beşiktaş efsanesi olarak yaşıyor. Çok güzel bir duygu. Çok
önemli hocalarla çalıştım, çok
şey öğrendim. Sergen hocamdan da öğreneceğim çok şey var.
Henüz 18 yaşındasın 10
yıldır Beşiktaş forması giyiyorsun. Adeta Beşiktaş Kulübü’nde büyüdün. Peki Beşiktaş
senin için ne demek?
Beşiktaş benim hayatım,
gerçekten hayatım. Çünkü
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annemden ve babamdan daha
çok Beşiktaş’tayım. Her zaman
Beşiktaş’ı görüyorum. Buralara
gelmemin tek sebebi Beşiktaş’ın büyüklüğüdür. Beşiktaş
olmasaydı Rıdvan Yılmaz olur
muydu? Orası muamma…
Senin gelişimini merak ve
takdirle bekleyen bir kitle var.
Hem onlara hem de camiaya
neler söylemek istersin?
Beşiktaş camiasını hiçbir
zaman mahcup etmeyeceğime
inanabilirler. Gökhan ağabeyin
“Kötü orta yapabilirim, pas
hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim bir gün bile
göremeyecekler. Bunun sözünü
veriyorum” şeklinde bir sözü
var, bu söz benim için de geçerli. Bu forma için elimden gelen
her şeyi yapacağıma inanıyorum. Küçüklükten beri hayalini
kurduğum kulüpteyim. Onları
mutlu etmek için, Beşiktaş’ı
daha iyi yerlere getirebilmek
için elimden gelenin en iyisini
yapacağımın sözünü verebilirim.

50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya 2016

resim-yazı: nihat evren derman

Dolmabahçe'de
İkinci Bahar

G

ünümüzden
tam 4 yıl öncesine yolculuk
ettiğimizde
Vodafone
Park'ın muhteşem açılış
maçını yüzlerimizde tebessümle anımsıyoruz.
Taraflı tarafsız tüm ülkenin
beklediği muhteşem açılıştan bir
hafta önce stadın çimlerindey-

dim. 5 Nisan'ı 6'ya bağlayan gece
saat 3:30'a kadar 5 saat saha
ve tribünlerde gözlem yapma
şansım olmuştu.
Dile kolay, stadın yıkıldığı
günden itibaren 33 ay beklemiştim o muhteşem anı... Stadın
şantiye aşamalarında birçok kez
orada bulunmuştum. Devasa
derinlikteki içi çamur dolu çukur
haline de, tribünlerin basamak
basamak yükselişine de şahit
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oldum. Ama hiçbiri beni 5 Nisan
2016 gecesindeki kadar heyecanladırmamıştı.
O gece tribünleri, mimari
dokuyu ve sahayı izlerken daha
önce yaşamadığım duyguları
hissettim. İnönü Stadı'ndaydım
ama burası İnönü değildi! Aurası,
enerjisi, kokusu, ışığı her şeyi
farklıydı.
2013 yılında vefat eden mimari bir organizmanın, 2016'da

İnönü Stadı'nda eski açık
tarafındaki Atatürk fotoğrafını
ve "En Büyük Beşiktaşlı" yazısını
unutmam mümkün değildi. O
yazıyı ve "Yurtta Barış, Cihanda
Barış" vecizesinin İngilizcesinin
pankartlarına yeni mabedimizin
tribünlerinde yer verdim.
Maç günü santranın ortasında
açılan "Evine Hoş Geldin Beşiktaşlı" pankartının altına da
günün tarihini eklemenin daha
anlamlı olacağını düşündüm.
Beşiktaşımız'la ilgili yaptığım
birçok çalışmalarımda olduğu
gibi bu tablomda da, Kartal çağrışımlı buluta da mabedimizin
semalarında yer vermek istedim.
11 Nisan 2016'da açılış maçında yaşadığımız coşkuyu bugüne dek defalarca kez yaşadık.
Bundan sonra da her maçta ve
tüm sezonlarda devam etmesi
dileğiyle...
reenkarnasyonla tekrar hayata
dönmesi gibiydi... O ama, o değil!
Tüm renkler ve enerji daha farklı
ve daha üst bir boyuta taşınmıştı. Bu hislerimden dolayı çalışmama "Dolmabahçe'de İkinci
Hayat" adını vermeyi uygun
gördüm. 25 yıllık meslek hayatım boyunca ilk kez bir tablomun
adı başlamadan önce belliydi.
Genelde sanat eseri bir nesne
olarak doğar; sonra mesaj halini
alır. Ama bu çalışmamda dengeler adeta ters işlemişti.
Tribünlerdeki coşku, desibel
rekorları kıran ses ve enerjiyi
uzak plandan hissetirmek her
zaman daha zordur. Yakın plandaki hareketlilik uzaklaştıkça
sanki mozaik gibi görülür.
Ressam olarak benim yansıtmam gereken, belgesel niteliği
yanında, stadyumdaki duygusal
yoğunluktur. Bu yüzden tribünlerin her yerinde kendi yorumumu katarak resmettim. Yakın
plandaki enerjiyi uzak plandan
da hissettirmeyi amaçlayarak.
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YAŞAYAN EFSANE

FEYYAZ UÇAR
Dilden dile anlatılan efsane bir dönemin baş kahramanlarındandı Feyyaz Uçar...
Golün diğer adıydı... Kraldı... Şampiyondu... Futbolculuktan sonra da teknik adam
olarak yoluna devam eden Feyyaz Uçar, şimdi tüm tecrübelerini kendinden sonrakilere
aktarmakla uğraşıyor.
22

T

ürk futbol
tarihinin unutulmaz golcülerinden biri
olan Feyyaz
Uçar, 27 Ekim
1963 tarihinde
İstanbul’da
doğdu. Futbola bir semt takımı olan Avcılar Spor Kulübü’de
başladıktan kısa bir süre sonra
Beşiktaş Altyapısı’nda genç
takıma seçildi. İlk şampiyonluğunu 1980 “Türkiye Gençler
Ligi”nde birincilik kürsüsüne
çıkarak yaşadı. Genç takımdaki
başarılarından dolayı 198182 sezonunda profesyonel A
takıma seçilerek antremanlara
katıldı. O sezon iki özel maçta
denendikten sonra 1982-83
sezonunda sık sık özel ve resmi
maçlarda oynamaya başladı.
Forma giydiği maç sayısı 23
attığı gol ise 5 idi.
1982 ile 1994 yılları arasında,
445 maç oynayıp, 232 gol attı.
1985-86, 1989-90, 1990-91 ve
1991-92 sezonlarında kazanılan
dört “Türkiye Ligi Şampiyonluğu”nda çok sayıda attığı gollerle
başarıya ortak oldu. 1989-90
sezonunda “Şampiyon” sıfatıyla
birlikte, rakip kalelere yolladığı
28 golle “Gol Kralı” titrini de ele
geçirdi. Avrupa Kupaları’nda da
6 gole imzasını attı.

klasmanda üst sıralara tırmanması, onun kılasını ortaya koyan
en belirgin örnektir. Derbilere
damgasını vuran ünlü forvet
Feyyaz Uçar, Galatasaray’a 18,
Fenerbahçeye 16 gol atarak
Hakkı Yeten ve Şeref Görkey’in
ardından yetişen en büyük golcü
olduğunu da kanıtladı. Ayrıca
Türkiye Kupası’nda kaydettiği 17
golle tüm zamanlarda bu kupada Bobo’dan sonra en çok gol
atan Beşiktaşlı ünvanını da elde
etmiştir.
İstanbul Marmara Üniversitesi

Derbilere
damgasını vurdu
Feyyaz’ın Beşiktaş formasıyla 12 sezonda Türkiye Ligi’nde
oynadığı maç sayısı 283, attığı
gol ise 160’tır. Bu rakamlarla
Beşiktaş futbol tarihindeki “En
Büyük 10 Golcü” sıralamasında
dördüncü sıraya yerleşmiştir.
Kemal Gülçelik, Şenol Birol,
Recep Adanır, Nazmi Bilge ve
Şükrü Gülesin gibi “Gol” denilince ilk akla gelen “Efsane”
olmuş isimleri geride bırakarak
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Atatür Eğitim Fakültesi Beden
Eğitimi ve Spor Bölümü Futbol
İhtisas mezunu olan Feyyaz
Uçar, 1987-1993 yılları arasında
okul arkadaşı ve özel kondisyoneri Murat Arslan tarafından
özel olarak çalıştırılmıştır. Aynı
zamanda Heybeliada Hüseyin
Rahmi Gürpınar Lisesi ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde
beden eğitimi öğretmenliği yapan ikili gece gündüz demeden
antreman yapmışlardır. Bunun
ödülünü de şampiyonluklar yaşayarak fazlasıyla almıştır.

ile oynanan lig maçında rakip
kaleye akın üstüne akın tazeleyen “Metin, Ali,Feyyaz”lı
Beşiktaş for hattı, Feyyaz’ın
ayağından dört, Metin ve Ali’nin
ayaklarından da üçer gol elde
ederek yukarıda da belirttiğimiz gibi lig tarihimizin en farklı
skorunu elde etmiştir “Siyah
Beyaz”lı armada olarak.

Milli takım kariyeri

"MAF" efsanesi, Metin-Ali-Feyyaz

“Bir, iki, üç yetmez,
beş yaz!”

Karakartal’ın 10-0’lık
gol rekoru

1987 Kasım ayının sonlarında İnönü Stadı’nda zorlu bir
derbi oynanıyor…. Şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş ile
lige umduğu gibi giremeyen
ve toparlanmaya çalışan Fenerbahçe karşı karşıya… Maça
fırtına gibi başlıyor Beşiktaş.
Ardı ardına ataklar sonunda gol
geliyor. Golün sahibi, dört yıldır
Beşiktaş’ta oynayan ama ilk 11’e
o sezon yerleşen Feyyaz Uçar.
Daha sonra bir gol daha atıyor.
Sonra bir tane daha…Bir gol de
Zeki’den. Sonuç, “Beşiktaş: 4 Fenerbahçe: 0” olarak yazılırken
bütün tribünler ayakta Feyyaz’ı
alkışlıyor.
Beşiktaş’ın kadrosunda vazgeçilmez isimlerden biri haline
gelen Feyyaz, yine aynı dönemde tribünlerde sık sık söylenen
ve kulaklara hoş gelen bir sloganın da son halkası oldu. “Metin,
Ali, Feyyaz”… “Bir, iki, üç yetmez, beş yaz!”...

“Metin, Ali, Feyyaz” üçlüsü, yani nam-ı diğer “MAF”
fırtınası, faal futbolculuk dönemlerinde Beşiktaş’a birçok
güzellikler katarlarken, Türkiye
Ligi Tarihi’nin 1957-2014 geçmişi
içinde, “Bir maçta rakip takıma
en fazla gol” atarak kırılması bu
güne kadar mümkün olmayan
bir rekora da imzalarını attılar;
(10-0)…
13 Ekim 1989 günü Ali Sami
Yen Stadı’nda Adana Demirspor
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“Metin, Ali, Feyyaz” üçlüsünün en skorer ismi olan, dört
lig, üç Türkiye Kupası, dört
Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir
Başbakanlık ve altı TSYD Kupası şampiyonlukları yaşayan,
25 kez A, üç kez ümit ve iki kez
de genç milli takım formasını
giyen Feyyaz Uçar, Türkiye Milli
Takımı’nda ilk maçına 29 Nisan
1987’de İngiltere karşısında oynanan Euro 1988 eleme maçında
çıkmıştır. İkinci kez milli formayı yine bir Euro 1988 eleme
maçı olan Yugoslavya maçında
giydi ve ilk golünü de bu maçta
kaydetti. 1990 Dünya Kupası,
Euro 1992 ve 1994 Dünya Kupası
elemelerinde de milli takımda
yer aldı. 28 Nisan 1993’te Norveç
ile oynanan Dünya Kupası eleme maçı son kez milli formayı
giydiği maç oldu. Türkiye’nin 3-1
yenildiği maçta son milli golünü
kaydetti. Feyyaz Uçar, milli takım kadrolarına sadece Beşiktaş
forması giyerkten çağrılmıştır.

Beşiktaş sonrası
1994-95 sezonunda Fenerbahçeye transfer olan Feyyaz,
sezonun üçüncü maçı olan
Denizlispor maçında ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Üçüncü
maçı Adana Demirspor maçında
sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. 1994’te Fenerbahçe’nin
Kayserispor’u 8-1 yendiği maçta
iki gol kaydetti. Sezon sonunda Aykut Kocaman’ın ardından
takımın en golcü ismi oldu ve 12
gol attı. Fenerbahçe sezon sonunda lig dördüncüsü ve Türkiye
Kupası ikincisi oldu.
1995-96 sezonuna da Fenerbahçe ile başlayan Feyyaz,
sezon öncesi düzenlenen TSYD
Kupası’nda iki maçta forma
giydi. Bu sezon içinde sadece
beş maçta forma giyebildi. Gol
atamayan Feyyaz, Elvir Bolic,

Dalian Atkinson, Aykut Kocaman ve Bülent Uygun gibi forvetler arasında teknik direktör
Carlos Alberto Parreira tarafından tercih edilmedi. 1995-96
sezonunun Kasım ayında Antalyaspor’a transfer oldu. Antalyaspor’daki üçüncü resmi maçı
olan, Fenerbahçe karşısında
oynadığı maçta penaltıdan gol
atarak Antalyaspor’daki ilk golünü gerçekleştirdi. Ligi yedinci
olarak bitiren Antalyaspor gelecek sene “Intertoto Kupası”na
gitme hakkı kazandı. Ligde eski
takımı Beşiktaş’a karşı sakatlığı
nedeniyle forma giyemese de
kupa maçında Beşiktaş’a karşı
oynadı ancak 2-0 yenilerek kupadan elendiler. Sezon sonunda
Antalyaspor ile sözleşme konusunda anlaşamayan Feyyaz,
takımdan ayrıldı.
1996-97 sezonunda Türkiye 2.
Ligi’ne yeni yükselen Kuşadasıspor, Feyyaz Uçar’ı kadrosuna
kattı. Böylece Feyyaz ilk kez 2.
ligde forma giymiş oldu. İkinci
maçında Bucaspor ile 2-2 berabere kalan Kuşadasıspor’un iki
golünü de o kaydetti. 14 maçta
beş gol kaydeden Feyyaz, takımının grup ikincisi olup 1. lige
yükselme grubuna çıkmasına
yardım etti. Yükselme grubunda
ise başarı gösteremeyen takım,
play-off grubu sonuncusu olarak
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2. ligde kaldı. 18 maçın sadece
yarısında oynayan Feyyaz ancak
bir gol kaydedebildi. Sezon sonunda ise futbolu bıraktı.

Futboldan kopmadı
Feyyaz Uçar futbolculuğunun
yanı sıra çok iyi İngilizce konuşan ve az oranda Fransızca bilen
kültürlü, kendini iyi yetiştirmiş,
iyi bir akademisyen antrenör
özelliğine de sahiptir. Futbolu
bıraktıktan sonra teknik adamlık yolunu seçen Feyyaz, Rıza
Çalımbay ile birlikte önce Göztepe SK ardından Denizlispor’da
Çalımbay’ın yardımcısı olarak
görev yaptı. 2002-03 sezonu başında Beşiktaş’ta Lucescu’nun
yardımcılığını üstlenmiş ve
Beşiktaş’ın 100. yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi
olmuştur.
2005-06 sezonunun ikinci
yarısından, 2006-07 sezonunun
son haftasına kadar lig A takımı
Karşıyaka SK’yı, Mardinspor’u
ve Malatyaspor’u çalıştıran
Feyyaz Uçar, 2009 yılının Ocak
ayına kadar da 1. lig takımı
Altay’ın teknik direktörlüğünü
yapmıştır.
Uzun bir süre spor yazarlığı da
yapan Feyyaz Uçar, halen U-20
Milli takımının ve Altay’ın teknik
direktörlüğünü sürdürmektedir.

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?

Vodafone Park'ta
Kadınlar #BenVarım Dediler
Beşiktaşımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde Vodafone ile önemli
bir projeye imza attı. Kulübümüz, futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek veren
Vodafone ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde, Vodafone Park’ta Dünya Kadınlar
Günü’ne özel İspanya’nın Atlético de Madrid takımıyla bir maç düzenledi. Maçın
öncesinde ve sonrasında yaşananları Beşiktaş Dergisi okurları için derledik...

K

adın Futbol
Takımımız, 8
Mart Dünya
Kadınlar Günü
vesilesiyle
düzenlenen
Vodafone Kupası’nda İspanya’nın Atlético de Madrid takımı
ile karşılaştı. 7 Mart Cumartesi
günü Vodafone Park’ta oynanan
maç saat 17.00’de başladı. Girişin
ücretsiz olduğu ve Passolig’in
gerekmediği müsabaka, Vodafone TV’den canlı yayınlandı.

Vodafone, maça gelen her bir kişi
için Kadın Futbol Takımımızın
altyapısına destek olacak.

Beşiktaş - Atlético de
Madrid Vodafone
Kupası maçının
tanıtım toplantısı
yapıldı
Kadın Futbol Takımımız,
7 Mart Cumartesi günü saat
17.00’de Vodafone Park’ta oynanan Vodafone Kupası maçında
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İspanya’dan Atlético de Madrid
ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi
6 Mart Cuma günü Beşiktaş Atlético de Madrid Vodafone
Kupası maçının tanıtım toplantısı; Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar
Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan,
Kadın Futbol Takımımızın teknik
ekibi ve sporcuları ile Vodafone
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Meltem
Bakiler Şahin’in katılımıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirildi.

Ahmet Nur Çebi:
‘Dört büyük kulüp
arasında kadın
futboluna destek
veren tek kulübüz’
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sporcu yetiştiren, altyapıya önem
veren, olimpiyatlarda başarılı
sporcular yetiştiren bir camianın oluşması hepimizin ortak
çabasıyla mümkün olacak. Türk
spor camiasının ilk ve lokomotif
kulübü Beşiktaşımız, bu dönüşümde üzerine düşen görevi
yerine getirmeye hazır. Vodafone ile Dünya Kadınlar Günü’ne
özel düzenlenen bu etkinlik,

futbolun sadece erkek egemenliğinde olmadığını, kadınların da
yeteneklerini sergileyebileceğini
gösteriyor. Dört büyük kulüp
arasında Kadın Futbol branşında
takımı olan ve bu branşa destek
veren tek kulübüz. Kadınların
futbolun içinde olmalarını çok
önemsiyoruz. Bu kapsamda
kadın futbolunun gelişmesine
destek olan sponsorumuz Vodafone’a da ayrıca teşekkürlerimi
sunuyorum. Dünya Kadınlar
Günü’nde bütün kadınlar için
sahaya çıkıp mücadele edecek
kadın futbolcularımıza başarılar
diliyor, bütün taraftarlarımızı ve
camiamızı Atlético de Madrid
ile yapacağımız bu heyecanlı
müsabakayı izlemeye davet
ediyorum.”
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,
etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Hem sporu hem de sosyal
sorumluluğu içinde barındıran bir
projeye imza atıyoruz. Bugüne
kadar kadınların güçlenmesine yönelik birçok projeye imza
attık. ‘Futbolda ben varım’ diyen
tüm kadınları destekliyoruz.
Cinsiyet ayrımcılığının önüne
geçmek istiyoruz. İnanıyoruz ki
yarın Vodafone Park tamamen
dolacak. Maça gelecek her bir
sporsever için Beşiktaş Kadın
Futbol Takımına destekte bulunacağız. Türkiye’de kadın futbolunu yaygınlaştırmak istiyoruz.
Vodafone Kupası’nın bu konuda
önemli bir farkındalık sağlayacağını düşünüyoruz.”
Kadın Futbol Takımımızın
Kaptanı Esra Erol, toplantıda
şu ifadeleri kullandı: “Cinsiyetçi
önyargıları kırmak gerektiğini
düşünüyorum. Beşiktaş Kadın
Futbolu Takımı olarak, sosyal bir
misyon da üstlendik. Herkese
kadınların güçlü olduğunu ve
futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Sponsorumuz
Vodafone’a çok teşekkür ediyoruz. Vodafone’un ‘futbolda ben
varım’ diyen kadın oyuncuları
desteklemesi çok değerli. Atlético de Madrid ile maç yapacak olmanın heyecanı içindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Bu maçın bizi

en çok motive eden yanı, Dünya
Kadınlar Günü’ne özel bir maç
olması. Bu maçı sadece kadın
futbolcular için değil, dünyadaki
tüm kadınlar için oynayacağız.”

Maça gelen her kişi
kulübümüze destek
olacak
Biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilen maça girişler
ücretsiz oldu. 7 Mart Cumartesi
günü saat 17.00’de başlayan
maçın ana destekçisi Vodafone,
müsabakayı statta izleyen her
seyirci için kulübümüze destek
olacak.

Kadın Futbol
Takımımız ile
Atlético de Madrid
Sporcuları, tekne
turunda buluştu
Kadın Futbol Takımımız ile
İspanyol ekibinin teknik ekibi
ve sporcuları, maç öncesi sabah
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen kahvaltılı tekne turunda bir
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araya geldi. Etkinlikte; Futbol
Altyapı ve Tüm Branşlar Spor
Okullarından Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy da yer aldı.

Kadın Futbol
Takımımız,
Vodafone Kupası’nda
Atlético de Madrid
ile karşılaştı
Kadın Futbol Takımımız,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle düzenlenen Vodafone
Kupası’nda karşılaştığı Atlético
de Madrid'e 2-0 mağlup oldu.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izledi. Siyah-beyazlılarımız maça; Fatma Şahin,
Didem Karagenç, Çiğdem Belci,
Jessica O’Rourke, Esra Erol, Arzu
Karabulut, Gizem Gönültaş,
Elif Keskin, Sevgi Çınar, Başak

Gündoğdu ve Yağmur Uraz on
biriyle başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının
38. dakikasında Charlyn Corral,
42. dakikasında ise Olga Garcia
Perez’in gollerine engel olamayan ekibimiz, ilk yarıyı 0-2

geride tamamladı. İkinci yarıda
girdiği gol pozisyonlarından
yararlanamayan Kadın Futbol
Takımımız, sahadan 0-2 mağlup
ayrıldı. Müsabakanın ardından
kupa töreni düzenlendi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Gençlik

ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vodafone
Türkiye CEO’su Colman Deegan,
Vodafone Kupası’nı iki takımın
kaptanına verdi. Kupa töreni,
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle
sona erdi.

33.000 Taraftarımızla Türkiye Kadın Futbol İzleyici Rekoru!
Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkür Ederiz!
Kadın Futbol Takımımızın Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Vodafone Park’ta 7 Mart Cumartesi
günü İspanya’nın Atlético de Madrid takımı ile oynadığı Vodafone Kupası maçında izleyici rekoru
kırıldı. 33.000 taraftarımızın önünde oynanan Beşiktaş - Atlético de Madrid Vodafone Kupası maçı,
Türkiye’nin en çok izleyici sayısına ulaşılan kadın futbolu maçı olarak tarihe geçti. Türkiye’nin kadın
futbolu izleyici rekorunun sahibi olan Büyük Beşiktaş Taraftarı’na 33.000 kez teşekkür ederiz.
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Adı Soyadı:
Çiğdem Belci
Doğum Tarihi:
17 Haziran 1987
Doğum Yeri:
Mersin
Forma Numarası:
5
Mevkisi:
Defans
Burcu:
İkizler
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
168 cm
Kilo:
62 kg
İlk idolü:
Kendim

İlk amatör takımı:
Mersin Camspor
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk antrenörü:
Murat Arıkaner
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Ailesine verdi
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Ataşehir

Fotoğraf: İsa Şimşek

İlk evimizdeki maçı:
Konak Belediyespor

İlk golü:
Amed Sportif Faaliyetler
İlk başarısı:
Mersin Camspor ile grup birinciliği

En iyi huyu:
Saygılı olması
En kötü huyu:
Saygısızlığa tahamül edemeyişi
En büyük başarısı:
Şampiyonlar Ligi'nden
namağlup dönmeleri
En heyecanlandığı an:
Öğretmen olduğu an
En korktuğu şey:
Sakatlanmak
En beğendiği şarkıcılar:
Ebru Gündeş
En hoşlandığı müzik türü:
Arabesk
En son okuduğu kitap:
Tutkunun savaşı
En beğendiği film:
Yıldızların altında
En beğendiği aktör:
Kenan İmirzalıoğlu
En beğendiği komedyen:
Ruhi Sarı
En sevdiği yemek:
Izgara
En son tatili:
Uludağ
En beğendiği ülke:
Hollanda
Hayatında en değer verdiği şey:
Aile

Bugüne kadar aldığ en güzel hediye:
Kupaları
Hayat felsefesi:
İyi insan olmak ve iyi insan yetiştirmek
Hep yapmak istediği ama sürekli ertelediği bir şey:
Amerika'ya gitmek
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Rahatlığa
Batıl İnanç:
Yok
Uğuru:
Ailesi
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iLBER ORTAYLI:

“Çocuklara sadece futbolu değil
sporun her branşını öğretmek lazım”
36

Dünyanın sayılı tarihçileri ve entelektüelleri arasında olan İlber Ortaylı’yı
Beşiktaş Müzesi’nde konuk etmek ve birikimlerinden yararlanmak fırsatı bulduk.
İkinci Başkanımız Adnan Dalgakıran ile yıllara dayalı dostlukları sebebiyle
dosthane bir ortamda geçen söyleşinin merak edilen tüm ayrıntıları sayfalarımızda.

H

oşgeldiniz.
Vodafone
Park’ta, spor
ve tarihin
buluştuğu
Beşiktaş Müzesi’ndeyiz.
Tarih demişken insanlar tarihi hep savaş
üzerinden yorumluyor ama
sanatın da, sporun da bir tarihi
var. Nasıl anlatır, nasıl yorumlarsınız?
En gözde eserler Yunanlılar ve
Romalılardan kalan stadyum,
arena, kolezyumlardır. Latin
kökenli kelimelerdir ve halen de
kullanıldığını görüyoruz. İstanbul’da, Afrodisyas’da hipodrom vardır, at meydanıdır yarış
yapılır. Her yerde tiyatrolar vardır
aynı zamanda arenalar vardır,
diğer isimleriyle hipodrom veya
stadyumlar çünkü kitleler bununla vakit geçiriyor ve belki de
deşarj oluyor.

yandan ise ekrandakileri neden
bu kadar dikkatle seyrediyorlar?
Merak ediyorum. Çünkü hepsi
çok biliyor, git berber dükkanına,
mahallenin bakkalına git hepsi
ne biçim biliyor ama bu kadar
bilmelerine rağmen de hep başkalarını izliyorlar.
Peki tarihi herkes biliyor mu?
Onu da herkes kendine göre

biliyor. Dış politikayı da herkes
biliyor hem de daha çok biliyor.
Anadolu’da çok sevdiğim bir
söz var, “aklından memnun,
halinden şikayetçi” diyor.
Kendi akılsızlığından değil,
başkasının yüzünden oluyor bu.
Herkes çok akıllı, çok doğru işler
yapıyor ama kötü vaziyetin sorumlusu aranıyor, başkası var.

“60’larda Almanya’ya gittiğimde dehşet içerisinde
kalmıştım, köy dediğiniz yerleşimlerin bile ışıklandırılmış futbol ve basketbol sahaları vardı. Sonrasında Almanya sürekli olarak Dünya şampiyonu oldu.
Neden? Çünkü çalışıyor, tekniğini hazırlıyor ve toplumun geneline yayıyor.”

Tarihçi gözüyle Türk futbolunu nasıl anlatırsınız?
Bizim zamanımızda futbol
Türkiye’de bu kadar gelişmiş
imkanlarla oynanmıyordu fakat
garip bir şekilde Batı Avrupa
kültürüne daha yakın bir futbolculuk anlayışı vardı. Hem idareciler de, hem futbolcular da, hem
de taraftarlarda böyle bir hava
vardı.
Sofistike işlerle uğraştığım
için etrafımdaki insanlar o
işlerle ilgili fikir beyan etmezlerdi ama konu futbol olunca
herkesin bir fikri vardı. İlginç
değil mi?
Futbolu herkes bilir. Diğer
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“Çocukken Beşiktaş’ı tutardım, Siyah-Beyaz’ı yine
tutuyorum, Çarşı grubunu tutarım. Çarşı çok orijinal
bir müessesedir. Kendince ağırlığı olan bir gruptur.
O da biterse zaten ben futbolla filan ilgilenmem.
Her takımda da onlar gibi veya onlar ayarında bir
oluşum olduğu kanısında değilim.”

Her anlamda toplumun sevdiği bir insansınız ve diğer takım
taraftarlarının da sevdiği bir
isimsiniz. Beşiktaşlıyım demekten belki biraz imtina edersiniz
ama ben sizin Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum.
Çocukken Beşiktaş’ı tutardım,
Siyah-Beyaz’ı yine tutuyorum,
Çarşı grubunu tutarım. Çarşı çok
orijinal bir müessesedir. Bir gün
maçtan önce Beşiktaş’ta meyhaneye oturduk, Çarşı’dan çocuklarda mevzilenmiş orada tabii
ki. Başladılar bana laf atmaya,
yanımda da Türkolog Claus-Peter
Haase vardı ve biraz sonra ona
da laf atmaya başladılar. Claus

yerlere yattı, bayıldı hala eski
Türkiye burada yaşıyor dedi ve
bundan mutlu oldu. Adamların
sana anında çamur atacak ağız
edebiyatları var. Bu kulübün bir
Çarşı grubu vardır ve kendince
ağırlığı olan bir gruptur. O da
biterse zaten ben futbolla filan
ilgilenmem. Her takımda da onlar
gibi veya onlar ayarında bir oluşum olduğu kanısında değilim.
Ülkemizdeki bütün takımlar
batık vaziyette. Bu kadar insan
bu işin içinde olupta battığını
nasıl göremiyor?
Göremiyor değil, görüyor ama
müdahil olmuyor. İnsanların bir
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alışkanlığı var ve bu alışkanlıktan
ötürü mekanizmadan çıkamıyorlar. Kime sorsan, herkes “kulüplerimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesi, spor yapması
için yeterince imkan sağlamıyor”
diye şikayet eder. Mesela bizim
zamanımızda Beşiktaş bu iş için
daha fazla para ve emek harcardı, şimdi harcayamıyor. Çocuklara
sadece futbol değil sporun her
branşını öğreteceksin. Bir cemiyetin sadece futbolla ilgilenmesi
bir nevi az gelişmişliktir çünkü bu
bir top buluyorsun ve kovalıyorsun yaklaşımından ötürü en kolay spor olarak görülüyor. Bunun
haricinde iyi jimnastikçi olacak
çünkü bu kulübün adı BJK.
Bu söylediklerinizi gerçekleştirmek zor. Organizasyon yapmak gerekiyor, oysa menajerler
bir menü getiriyor ve maliyetine
bakmadan, faizini hesaplamadan oyuncuyu alıyorsun. İnsanlar da işin bu arka perdesini
görmüyor ve alkışlıyor.
Bir toplum sporcusunu kendi

yetiştirir. Amatör dediğin düpe
düz okul çocuğudur, mahallede
top koşturan, boş bir alanda pota
yaratıp basketbol oynayan, voleybol oynayan, mahallede spor
yapandır. BJK derken jimnastik
diyor, futbol demiyor burada
bir çok başka branşların olması
lazım. Oralardan futbolcu çıkarsa
daha başka bir sporcu olur yani
futbolcular illaki Güney Amerika’daki gibi yetişmiyor. 60’larda
Almanya’ya gittiğimde dehşet
içerisinde kalmıştım, köy dediğiniz yerleşimlerin bile ışıklandırılmış futbol ve basketbol sahaları vardı. Sonrasında Almanya
sürekli olarak Dünya şampiyonu
oldu. Neden? Çünkü çalışıyor,
tekniğini hazırlıyor ve toplumun
geneline yayıyor.
Futbol sosyolojik anlamda
toplumların kimliğini anlatıyor.
Seksen milyon nüfusa sahip olmamıza rağmen Almanya’da yaşayan üç buçuk milyon Türk’ten
daha başarılı sporcular çıkıyor.

Almanlar bu iş için daha fazla
uğraşıyor birde şöyle bir durum
var, orada yaşayan insanlarımızın Almanya’ya şükretmesi
gerek çünkü suç oranı çok düşük,
fakirlik-sefalet yok, hepsi para
biriktirebiliyor, kendi özel işini
kurmaya çalışıyor, imkanlar eşit
ama kültürel anlamda diğerleriyle aynı değiller. Almanlar’ın
kitap kulüpleri vardır farklı
mesleklerden beş-altı insan
on beş günde bir toplanır ve bir
kitap üzerine sohbet ederler,
tartışırlar. Bu gibi gruplarda Türk
yoktur, benim gördüğüm bir tek
istisnası dışında Türk aydınını
bulamazsın bu gibi gruplarda.
Tiyatro gruplarında arkadan gelir
ama başka bir uğraşta arkeoloji
gruplarında mesela azdır sayımız halbuki Türkiye arkeolojinin
en parlak kıtasıdır. Futbolda ise
bu saydıklarımızın tersine daha
fazlayız, dikkat edersen kitleye
yaygın sporun içine giriyor ama
size bahsettiğim altyapı var, bu
altyapı da hepsi top koşturuyor
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ve büyük adamlar oluyorlar. Alman Milli Takımı’nda Türk sporcu
yüzdesi nüfusun üzerinde.
Altyapılarda o çocuklar
yetişirken “filan kongre üyesinin oğlu”, “filanca siyasetçinin
çocuğu” demezler değil mi?
Futbolla uğraşıp, yeteneği
varsa giriyor. Birleşmenin ardından Almanya’nın nüfusu seksen
beş milyon oldu, Türkler de üç
buçuk milyon ve bu oran yüzde
beş’e bile tekabül etmiyor ama
yetişen, başarılı ve yıldız futbolcu sayısı olarak çok başarılılar.
Alman Futbol Federasyonu’nun
son olaylarda hiç tasvip etmediğim çirkin bir milliyetçilik yapmasına rağmen vazgeçemiyorlar
çünkü iyi oyun oynuyor bizimkiler ve sporcu sayısı nüfusun
üzerindedir temsil itibariyle.
Peki, bu konuda Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nün hakkı
verilir mi?
Eskiden verilirdi, bizim Müm-

taz hocamız hep yazardı bunu
haklı olarak. İlk kurulan, gençlerin ve çocukların yetişmesine en
çok gayret sarf eden kulüptür.
Yani bizim neslimizin gençliğinde ama şimdi o konuda kimseyi met edemeyiz çünkü artık
kulüplerin hepsi başka bir yere
kanalize oldu. Türkiye’de büyük
kulüpler maalesef vatandaş
kitlesinin spora girmesinin, genç
yaşta yetiştirilmesi konusunda

“Spor hem rekabet
imkanı sunuyor hem
de farklı kültür ve
yapılardan yetişmiş
insanlar arasında
bağ kurulmasına
vesile oluyor. Göze
hoş gelen bir top
oynayan futbolcuyu
düşman bile olsa
takdir edersin.”

son derece sakilleşmeye başladı.
Nasıl yaparsanız bana sormayın
ama sizin yönetim olarak başlattığınız “öze dönüş” felsefesini
de takdir ediyorum.
Spor aynı zamanda farklı
ülkelerin insanları arasında birleştirici bir unsur, öyle değil mi?
Tabii ki. Hem rekabet imkanı
sunuyor hem de farklı kültür
ve yapılardan yetişmiş insanlar
arasında bağ kurulmasına vesile
oluyor. Göze hoş gelen bir top
oynayan futbolcuyu düşman bile
olsa takdir edersin. Azınlık cemaatler sporu ve müziği neden
başarıyla götürürler ve özellikle
bu konuların üzerine yüklenir? Çünkü İkinci Dünya Savaşı
öncesi dönemi düşün, en ırkçı
herif bile Yahudi bir müzisyeni
sahneden indirmeyi düşünemez.
Beethoven’ı, Chopin’i iyi icra
eden bir müzisyeni hangi Polonyalı atabilir? Sanatçıları da, bilim
insanlarını da bir araya getirir.
Doğu ile Batı’yı yanaştıran spor
müsabakalarıydı.
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Beşiktaş için “arabacılar
takımı” denir. Sizinle müzeyi
gezerken kulübümüzün kurucularını gördük. Baktığınız zaman
bu dönem için bile elit kalan bir
tablo var, öyle değil mi?
Her takım öyle, çünkü sporu
sevmek sınıf tanımaz. Müzikte öyledir mesela Urfa’nın sıra
gecelerinde vali muavini ile
çarşının esnafı birlikte çalıyor ve
söylüyorlar çünkü müzik yapıyor
adamlar. Viyana’da mesela Beethoven çıkmış ortaya Beethoven’ın normalde görüşmeyeceği
insanlar (19. Yüzyılın başında
çünkü sınıf cemiyeti mevzusu
var) bir araya gelip müzik yapabiliyorlardı. Kaiser Franz piyanoda,
başvekil keman çalıyor, çelloyu
çalanda Rusya Büyükelçisi hepsi
bir araya gelmiş Beethoven
çalıyorlar, düşünebiliyor musun?
İnsanlarda bir araya gelmiş onları
dinliyor. Bütün bu üst tabakaya
mensup insanlar aslında hizmet
ediyormuş gibi çalgıcı takımından oluyorlar. Spor, müzik, sanat
insanları bir araya getiriyor.

Burada Elitizm’e gidersen yada
aşırı ekonomik mekanizmalara,
hesaplamalara, basit reklamcılığa kayarsan düşer bu umumi
bir hastalık Türkiye’de, bundan
vazgeçmemiz lazım.
Beşiktaş şampiyon olduğunda sokağa çıktığın oldu mu?
Niye olmasın canım? 100.
yılda herkes bayraklarını almış
dışarıdaydı, ben de seyre çıktım.
“Hoca, hoca ne arıyorsun kenarda” diye bağırmaya başladı
veletler ben de kortej bayrağının
altına girdim, derken biri de fotoğrafımızı çekti. Galatasaray’ın
fotoğrafçılarından birisiymiş.
Okulun gazetesine “bu hoca
burada ne arıyor” diye de fotoğrafımı basmışlar. Allah allah,
ne arayacağım? 100. yılı kutluyorum, o fotoğrafı çeken orada
ne arıyor? O da gizli Beşiktaşlı
(gülüyor) Bu hikayeler hep böyle
olur. Benim futbol maceram ne
kadardır biliyor musun? Kalecilik
yaptığımda bol gol yemişimdir.
Mülkiye’den sonra hazırlık okumak için Orta Doğu’ya gittim yirmi yaşımda. Hazırlıktaki veletler
maç yapıyor ben tabii kıdemli
olduğum için hakemim. Çok güzel iltifatlarla hakemlik yaptım,
futbol maceram bu kadar.
Neden hakem yetiştiremiyoruz?
Yetiştiremezsin tabii, futbolculuğun devamıdır o. Hakemlik
gökten inmez ki, hepsinin futbolcu olması lazım, hepsinin o
işin içinden geliyor olması lazım.
Siz torununuzu da çok seviyorsunuz. Buradan çıktıktan
sonra Kartal Yuvası’na uğrayıp, kendisine birşeyler hediye
edelim.
Onlar aile boyu Beşiktaş’lı
zaten. Konuşmaya ilk başladığı
anda Beşiktaş diye bağırmaya
başladı, sesi de gür ve yüksek.

Belki birgün Beşiktaş’ın tarihini de yazarız, ne dersiniz?
Beşiktaş’ın tarihi üzerine yazı
kaleme alacak insan Kurthan
Fişek’ti. Böyle şeyleri yazar ve
yazmayı severdi ama ömrü vefa
etmedi, kalemi de vefa etmedi,
erken sayılabilecek bir yaşta
vefat etti. Yaşanmış gerçekleri
kaleme almak zaman ister.
En kısa sürede sizi Vodafone
Park’ta ağırlamak ve başkanımız Ahmet Nur Çebi ile birlikte
bir maç izlemek için sizden bir
söz alalım.
Sayın Çebi omuzlarına çok ağır
bir yük aldı. Kulüp başkanlığı
öyle siyasi parti liderliğine benzemiyor. Ticaret Odası, Mimarlar
Odası Başkanlığı gibi de değil
çünkü karşınızda standart insanlar yok, standart bir mekanizma
yok. Ekonominin, gelir kaynaklarının dağınıklığı, kurutulmuş
olması insanı delirtir. Herkesin
becerebileceği bir iş değil çok zor.
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Beşiktaş camiasına mesajınızı alabilir miyiz?
İtidal ve anlayış sahibi olun,
bu her kulüp için geçerli bir durum. Sorumsuzca hücum etmek,
tenkid etmek doğru bir davranış
değil, elbette herkes tuttuğu takımın başarılı olmasını ister ama
neticede bu toplumdasınız ve
burada bir tek kulüp yok, başka
kulüplerde var ve onlarda kazanır
arasıra. FIFA İngiliz holiganlara ceza verip vermemekle ilgili
çekinirken Margaret Thatcher
“beş sene ceza verin” dedi. Her
topluma arada bir terbiye lazım
ve o dönemki tutumundan ötürü
Thatcher’ı çok tuttuydum. Bu tip
durumlar işin içine çok istenmedik siyasetin ve başka eğilimlerinde karışmasına zemin hazırlar,
tehlikelidir.
Zaman ayırdınız, ayağınıza
sağlık. Teşekkür ederiz.
Ne demek canım, ben teşekkür ederim.

#EvdeKal
Türkiye
Tekrar bir araya
geleceğiz...

Belki de tüm dünyanın aynı anda, aynı korkuyu yaşadığı tarihteki ilk salgın nedeniyle
bir süredir yaşamlarımızı evlerimizde sürdürüyoruz. Ailelerimizi, arkadaşlarımızı,
her gün sokakta mama ve su verdiğimiz dostlarımızı ve en çok da Beşiktaşımız'ı
özledik. Hep beraber ellerimizi kaldırdığımız maç önü üçlüsünün, omuz omuza
vererek söylediğimiz Pınarbaşı'nın hissettirdiği ortak sinerji duygusunu bir an evvel
yaşayabilmemiz için bir müddet daha evlerimizde kalmamız gerekli.
Maç demişken mart ayı içerisinde Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta ağırlayan Siyah
Beyazlılarımız mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Covid-19 virüsünün ülkemizi de tehdit
etmeye başlamasının ardından deplasmandaki Galatasaray karşılaşması tedbir amaçlı
olarak seyircisiz oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. 19.03.2020 tarihinde ise liglerin
ertelendiği duyuruldu.
Tüm dünyanın bu salgını sağlıkla atlatması dileğiyle.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020
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4
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BEŞiKTAŞ
MKE Ankaragücü

2-1
SPOR TOTO SÜPER LİG / 25. HAFTA / 06.03.2020
Hakemler:
Arda Kardeşler
Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Orgill (Dk.21), Lukasik (Dk.37)
Sedat (Dk.38), Lens (Dk.41), Ruiz (Dk.47), Elneny (Dk.53)
Faty (Dk.82), Michalak (Dk.83)
Gol: Burak (Dk.6 -P-), Ljajic (Dk.88), İlhan (Dk.90 -P-)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, LENS, RUIZ, VIDA, CANER, ELNENY, ATIBA
BOATENG (Dk.66 DIABY), BOYD, N'KOUDOU (Dk.78 LJAJIC)
BURAK (Dk.90 UMUT)
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rıdvan, Roco, Gökhan, Necip,
Diaby, Ljajic, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
MKE ANKARAGÜCÜ:
FRIEDRICH, SEDAT (Dk.68 LOBJANIDZE), GEOUVEIA, ORGILL
KULUSIC, FATY, PAZDAN, MICHALAK,
LUKASIK (Dk.84 SCARIONE), KITSIOU, ATİLA (Dk.90 İLHAN)
Yedekler: Korcan, Alihan, Scarione, Mahmut, Orkan,
Lobjanidze, Cebrail, Aydın, İlhan Parlak, Boada
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

İSTATİSTİKLER
%66

Topla Oynama

%34

12

Toplam Şut

12

2

İsabetli Şut

5

439

Pas

182

%83

Pas İsabeti (%)

%68

1

Korner

5

16

Orta

18

14

Faul

17

4

Ofsayt

4
46

HAFTANIN MAÇLARI
Y. Malatyaspor

1-1

İ.H. Konyaspor

Gaziantep

1-1

Trabzonspor

Göztepe 0-3 M. Başakşehir
Fenerbahçe 2-2 Y. Denizlispor
Kasımpaşa 5-1 H.K. Kayserispor
Ç. Rizespor

1-1

A. Alanyaspor

D.G. Sivasspor 2-2 Galatasaray
Gençlerbirliği
47

1-1

F.T. Antalyaspor

Galatasaray
BEŞiKTAŞ

0-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 26. HAFTA / 15.03.2020
Hakemler:
Abdulkadir Bitigen
Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan
Stadyum:
Türk Telekom
Sarı Kart: Mariano (Dk.22), Lens (Dk.75), Burak (Dk.86)
GALATASARAY:
MUSLERA, SERI, FALCAO (Dk.90 ANDONE)
BELHANDA (Dk.46 ÖMER), DONK, MARIANO, SARACCI,
TEIXEIRA, ONYEKURU (Dk.87 EMRE), FEGHOULI, LEMINA
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yusuf, Ömer, Emre
Jakup, Andone, Taylan
Teknik Direktör: Fatih Terim
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN (Dk.63 LENS), VIDA, RUIZ, CANER, ATIBA,
ELNENY, BOYD, N'KOUDOU (Dk.90 DIABY)
BOATENG (Dk.67 LJAJIC), BURAK
Yedekler: Utku, Kartal, Rıdvan, Necip, Roco, Ljajic, Lens
Diaby, Güven, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İSTATİSTİKLER
%61

Topla Oynama

%39

16

Toplam Şut

3

4

İsabetli Şut

2

512

Pas

292

%84

Pas İsabeti (%)

%78

5

Korner

4

21

Orta

17

15

Faul

15

2

Ofsayt

4
48

HAFTANIN MAÇLARI
MKE Ankaragücü 2-1 Ç. Rizespor
Kasımpaşa 2-0 Göztepe
Y. Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
A. Alanyaspor 1-0 Gaziantep
İ.H. Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
H.K. Kayserispor 2-1 Y. Malatyaspor
Trabzonspor

1-1

M. Başakşehir

F.T. Antalyaspor 1-0 D.G. Sivasspor
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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!

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

yazı: bilgehan aras • fotoğraf: hasan avcı

CİHAT BARIŞ AKGÜN:

“iŞiMLE
ALAKALI
KORKU
YAŞAMAM!”
Kadın Basketbol A Takımı koçumuz Cihat
Barış Akgün, çok zor bir dönemde aldığı
sorumluluğu layıkıyla taşımasını biliyor.
Liglere ara verilmeden önce, dar bir rotasyonla
mücadele eden ama hiç pes etmeyen
antrenörümüzle takımın genel durumu ve
oyuncularımız hakkında konuştuk.
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H

ocam merhaba. Bize biraz
kendinizden
ve kariyerinizden bahseder
misiniz?
Kırk altı
yaşındayım,
yaklaşık yirmi altı yıldır antrenörlük yapıyorum. Erkek-kız
alt yapılarda, okul takımlarında
şampiyonluklar ve dereceler elde
ettim. Şu an liglerde oynayan
kadın-erkek birçok sporcu ile
çalışma fırsatı buldum. A takım
seviyelerinde çok değerli antrenörlerin asistanlığını yaptım
ve severek çalıştığım bu iş artık
bende bir tutku oldu. Umarım
hep de böyle sürer.
Geçen yıl Çanakkale’de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda
Beşiktaş Genç Kız Takımı’nı
şampiyon yaptınız. Bu başarı
sonrasında da A Takım Baş Antrenörülüne getirildiniz. Zor bir
dönemde insiyatif aldınız. Bu
durumu bekliyor muydunuz?
Açıkçası çok dar bir dönemde teklif aldım ve çekinmeden
kabul ettim çünkü işimle alakalı

bir korku yaşamadım. Kendime
ve çalışma metodlarıma inanıyordum, sabır gösterileceğini de
hissettim çünkü oyuncu havuzu
ve maçların başlama tarihi çok
dardı. İdmanlara başladıktan beş
gün sonra maçlara çıktık.
Ligler “Corona Virüs” nedeniyle tatil edilmeden önce 6.
sıradaydık. Siz gidişatımızı nasıl görüyordunuz? Play-Off’lar
öncesi öngörüleriniz nelerdi?
Takım halinde her maçı hedef
olarak gördük ve hazırlandık.
Tahminim, sezon sonuna kadar
iki-üç galibiyet daha alabileceğimiz ve play-off’lara altıncı sıradan girebileceğimiz yönündeydi.
Bu düşüncemi tüm takımla da
paylaşmıştım.

“Açıkçası çok dar bir
dönemde teklif aldım ve çekinmeden
kabul ettim çünkü
işimle alakalı bir
korku yaşamadım.”
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Takım geçen yıla nazaran
hem yeni yabancılarla desteklendi hem çok genç ve tecrübesiz isimlerle yola çıkıldı. Bahar
Çağlar gibi çok tecrübeli bir
ismin kaptanlığında yeni bir
hava yakalandı. Takımdaki bu
çeşitlilik, yaşanan olumsuzluklara rağmen nasıl sağlandı?
Amacımız Bahar ile iyi yabancıların etrafında gençleri toplamak ve bu şekilde oynamaktı.
Melisa ve Elif Emirtekin dışında
zaten hiç transfer yapmadım,
kendileri de çok güvendiğim
isimlerdi. Onlar da bir çıkış fırsatı
arıyorlardı ve bizim oluşturmak istediğimiz kimyamıza çok
destek verdiler, sonuç olarak
iyi bir sezon geçirdiler. Yvonne
Anderson ile Katsiaryna Snytsina uzun yıllardır bu ligdeler,
sporcu ve karakter anlamında
muhteşem insanlar. Nina Bogicevic üçüncü haftadan sonra çok
iyi bir rol oyuncusu olduğunu
gösterdi. Deja Middleton sınırlı
kapasitesiyle bize zaman zaman
destek oldu. Bu kimyanın oturmasındaki asıl sebeplerden biri
de Bahar’ın kaptan olarak saha
içi ve saha dışı liderliğidir. Takım

kimyası demişken; ekibime, idare ve sağlık kadromuza, medya
ekibimize ve değerli yönetim
kurulumuza da bu kimyanın
oluşmasında yardımcı oldukları
için teşekkür ederim.
Takım içindeki gördüğünüz
en önemli eksiklikler neler? Neleri doğru yapıyorken nerelerde
hata yapıyoruz?
İlk başlarda rotasyon bizi düşündürüyordu, son zamanlarda o
sorunu yendik. Savunma olarak
maçın belli bölümlerinde agresif
oluyoruz, bunu daha uzun süre
yapmalıyız.

“Bahar’ı uzun yıllardır tanırım, gençler için saha içi
ve dışı olarak müthiş bir rol model, tam bir lider.
Bire bir de kısa ve uzun savunmasında aynı etkide
başka bir oyuncu yok, pozisyonunun en iyisi sanırım. Ligimizdeki bir çok Guard’dan daha fazla asist
yaptı bu sezon. Kulübünü ve takımını ayrı bir yere
koyacak kadar işine düşkün bir oyuncu. Benim
içinde onunla çalışmak bir şans oldu.”
takımımızın en skorer ismi.
Ligimizi de yakından tanıyan
bir oyuncu. Kısa sürede takıma
adapte olmuş gibi görünüyor.
Aynı fikirde misiniz?
Yvonne ligimizdeki en verimli sezonunu geçiriyor. Hücum
gücünün yanında takımın en iyi
dripling müdafası yapan oyuncusu, takımı çok sahiplendi. Ben
ve takım arkadaşları ona liderliği
verince, konsantrasyonu
arttı. Kendisine iyi bakan bir sporcu olduğu
için uzun süre aynı
istikrarla oynadı
ve muhteşem bir
sezon geçirdi.

Bahar Çağlar takıma katıldığı
günden beri en özverili isimlerden biri oldu. Onun tecrübesi ve
isminin bu takım için anlamı ne
sizce?
Bahar’ı uzun yıllardır
tanırım, gençler için
saha içi ve dışı
olarak müthiş bir
rol model, tam
bir lider. Bire
bir de kısa
ve uzun
savunmasında aynı
etkide
başka bir
oyuncu
yok,
pozisyonunun
en iyisi
sanırım. Ligimizdeki bir çok
Guard’dan daha fazla
asist yaptı bu sezon.
Kulübünü ve takımını
ayrı bir yere koyacak
kadar işine düşkün bir
oyuncu. Benim içinde
onunla çalışmak bir
şans oldu.

Yine takıma
bu yıl katılan
Katsiaryna
Snytsina’da
oldukça
tecrübeli bir
isim. Özellikle
Belarus Milli
Takımı ile çok
başarılı bir kariyeri
de oldu. O da Bahar gibi
takımın en tecrübeli ismi
olarak görebiliriz. Bu tecrübesini yeterince takıma
yansıttığını düşünüyor
musunuz?
Katsiaryna, Yvonne ile
beraber olmazsa olmazımızdı ve beni hiç şaşırtmadı. Tam bir profesyonel, saha içi ve dışında

Yvonne Marche
Anderson şuan da
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çok tecrübeli, uyumlu. Olaylar
ve işleyişle alakalı çok değerli
yorumları oluyor arada, her maça
aynı konsantrasyon ile gelen,
iki-üç farklı pozisyonda bize
muhteşem katkı vererek galibiyetlerimizde emeği çok olan bir
sporcumuzdur.
Takımımızın diğer yabancıları
Nina Bogicevic ve Deja Monet
Middleton hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Nina tam bir görev oyuncusu ve çok çalışkan. Annesinin
hastalığında bile hep takımını
düşünen muhteşem bir karakter.
Şuan ki kadroya yerli ya da
yabancı bir takviye yapmayı
planlıyor musunuz?
Genç oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Basketbol
Altyapı ve Yeniden Yapılandırma
Direktörümüz Ahmet Kandemir
ile de bu yönde çalışma yapma
konusunda konuştuk. Hedefimiz
uzun yıllar oynayabilecek çok
etkili bir grup oluşturmak.

Antrenmanlarda oyunculara
karşı nasıl davranırsınız? Genelde tutumunuz nasıl olur?
Bazen agresif ama genel
olarak sakinim çünkü karşımda
olumsuz durumlarda bile idmandan ve maçtan kaçan bir takım
olmadı. Bir kez bile olsun kötü
idman yapmadılar ve hep en iyisi
için çalıştılar. Durum böyle olunca ben de, Staff’ta daha yapıcı
oluyoruz.
Siz alt yapılardan gelen bir
antrenörsünüz. Basketbolumuz
son yirmi yılda alt yapılarda
hem erkeklerde hem de kızlarda oldukça başarılı sonuçlar
aldı. Ancak A Takımlar seviyesinde sürdürülebilir bir başarı
yakalanamadı. Siz bunu neye
bağlıyorsunuz?
A takıma çıktıktan sonra
gençler işin bittiğini düşünüyor
ve ekstra idman yapmıyor ya
da idman içerisinde çok fazla
sorumlu davranmıyor. Biz işlerin
bu yönde gelişmesine müsade
etmedik ama onları tam olarak
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olayın içine almamız da zaman
aldı. Özel idmanlarda ve idman
içinde daimi olarak tepelerindeydik. Eğer genç sporcuları güvenir
ve bu güveni onlara hissettirirseniz, onlar da bu liglerin oyuncusu
olabileceklerine inanırlar, tabii ki
çok çalışmaları gerekli.
Alt yapılarda tesisleşme ve
malzeme açısından en zengin
dönemlerden birindeyiz. Ancak
başarılı oyuncular yetiştirmek
konusunda aynı mesafeyi
kaydedemedik. Sizce sorun
nerede?
Tesis ve malzemede sıkıntı
yok ama altyapı tecrübe işidir, günü kurtarmak çok kolay.
Günlük başarıların yerine sporcu
çıkartma amaçlı ve bu amaç
uğruna çalışmalar yapılmalı.
Ben hep buna inandım ve bu
doğrultuda çalıştım, günü kurtarmadan da finaller oynadım,
antrenör arkadaşlarımın buna
göre planlama yapmaları ve
sabretmeleri gerekir. Ben A takım oyuncusuna, yıldız takımda

öğrenmesi gereken duruşu, pozisyon bilgisini baştan öğretmek
zorunda olmamalıyım, bu herkes
için geçerli. Organizasyonlar bu
mantalite doğrultusunda yapılmalı, sabredilmeli.
Yabancı oyuncuların tüm
takımları domine ettiği bir
ligde yerli oyuncuların tutunma
ve kendini gösterme yolu ne
olabilir. “Çok çalışmak” sizce bu
durumu açıklar mı?
Çok çalışmak kesinlikle bu
durumu açıklar. Elif Emirtekin, Melisa ve Bahar’a yabancı
oyuncuya güvendiğim kadar
güveniyorum ve bu güvenin
karşılığını da aldım. Gençler (Elif
Bayram, Nisa, Melek, Yağmur,
Sezen, Egesu) çok büyük potansiyele sahipler, liglerde oynayan
dört-beş oyuncu haricinde geri
kalanlardan çok fazla bir eksikleri veya farkları yok. Süre almak,
oynamak, kısmını ben onlardan

daha çok istiyorum, onlarda son
iki-üç ayda artık büyüdüklerini
anlayarak buna reaksiyon verdiler. Beşiktaş’ın gelecek için Türk
sporcu sıkıntısı olacağını düşünmüyorum, liglerde de çok potansiyelli sporcular var ama yabancı
sporcu tabusunu antrenörler tek
başına yenemez, oyuncunun da
bu yolda olması gerekir. Kupadaki OGM Ormanspor maçını
Yvonne ve Nina’sız kazandık,
İzmit Belediye Spor’a da son
üç dakikaya kadar maçın içinde
kalan bir oyun ortaya koyduk.
Son oynadığımız Bş. Bld. Adana
Basketbol maçında Melek-Elif
Bayram-Nisa çok katkı verdi,
demek istediğim bu hep beraber
olabilecek bir durum.
Sizi kariyeriniz boyunca en
çok etkileyen oyuncular (Kadın
- Erkek) hangileriydi?
Bunun için geçmişten bahsetmemiz gerekir. Randy Livinston
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ile çalışmıştım, muhteşem bir
profesyoneldi ve basketbola
farklı yönden tutunabilineceğini
ondan öğrenmiştim.
Sosyal medya ile aranız
nasıl?
Biraz instagram ama onu da
oğlum yönetiyor.
Sosyal hayatta nasıl birisiniz? Herhangi bir uğraşınız var
mı? Nelere vakit ayırırsınız?
Genelde sakinim. Belgesel izlerim, tarihe büyük bir merakım
var. Ailem herşeyden önce gelir,
gerisi boş. Onlarla vakit geçirmek
en büyük keyif benim için.
İstanbul sizin için ne ifade
ediyor?
İstanbul cellat ve aşk meselesi
gibi. Çok yoruyor ama vazgeçemiyorum. Birgün uzaklaşır mıyız
diye düşünüyorum ama nasıl
olur bilmiyorum.

Michael Jordan, hiç şüphesiz
gelmiş geçmiş en büyük
sporculardan biri. O gerçek bir
ikon. NBA’e katıldığı günden,
bıraktığı güne kadar da bu sporu
yücelten bir isim. Jordan geçtiğimiz
aylarda kaybettiğimiz Kobe Bryant’ın cenaze
töreninde, yaptığı duygusal konuşmayla bir kez
daha hatırlattı kendisini. Kobe ile dostluğundan,
basketbola yaklaşımına kadar epey uzun bir
konuşma yaptı. Biz de bu vesileyle, “Majesteleri”nin
kariyerine ve bizlere yaşattığı o muhteşem anlara
yeniden projeksiyon yapmak düştü.
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ordan, New
York’luların
pek haz etmediği biri
isim olmasına rağmen
Brooklyn’de
dünyaya geldi.
Ancak çocukluğu North Carolina’da geçti. Laney Lisesi’nde
okurken Beyzbol, Amerikan
futbolu ve basketbol ile ilgilendi.
Ancak zamanla basketbola daha
fazla ilgi duydu. Boyunun 1.80
olması nedeniyle takımdan kesilince, daha da hırslandı ve tamamen basketbola yoğunlaştı.
Lise kariyeri boyunca maç başına
25 sayılık bir ortalama yakaladı.
Okuldaki son senesinde “McDonald’s All-American Team” kadrosuna seçilme başarısını
gösterdi ve sezonu triple-double istatistikleri ile tamamladı.
1981’de Jordan North Carolina
Üniversitesi’nden burs teklifi
aldı. Gerçek bir North Carolina
efsanesi olan ve babası gibi
gördüğü Dean Smith ile çalışma
şansı yakaladı. Jordan, 13.4 sayı
ortalaması ve %53.4 iç saha
şut başarısı ile Atlantik Konferansı’nda en iyi çaylak oyuncu
seçildi. 1982 yılındaki NCAA
Şampiyonluğu maçında, kazandıran son şutu Georgetown Hoyas takımına karşı atma başarısı
göstererek tarih yazdı. NBA’deki
en büyük rakiplerinden biri olan
Patrick Ewing ile de ilk kez bu
maçta karşı karşıya geldi. North
Carolina’da oynadığı üç sezon
boyunca maç başına 17.7 sayı ve
5 ribaund ortalaması tutturdu.
“Naismith” ve “Wooden” Yılın
Kolej Oyuncusu Ödülleri’ni kazandığı 1984 yılında Draft kararı
aldı ve okulundan bir sene önce
ayrıldı.
Chicago Bulls, Jordan’ı Houston Rockets’ın seçtiği Hakeem
Olajuwon ve Portland Trail
Blazers’ın seçtiği Sam Bowie’ın

ardından üçüncü sıradan seçti. Bu seçimler hala NBA’in en
tartışmalı ve en trajik seçimleri
olarak anılır. Eğer Portland, Sam
Bowie yerine Jordan’ı seçmiş
olsaydı Clyde Drexler ile birlikte
tarihin en iyi ikililerinden birine
sahip olabilirdi.
Jordan NBA’e ayak basmadan önce 1984 Olimpiyatları’na
katıldı. Burada ABD Milli Takımı
ile altın madalyayı kazandı. Bu
başarının ardından Jordan, Bulls sözleşmesinin yanı sıra,
Nike ve diğer spor markaları ile
sözleşmeler imzalayarak genç
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yaşında büyük bir servetin de sahibi oldu. 1984’te kazandığı altın
madalyanın ardından NBA’deki çaylak sezonuna da fırtına
gibi başlayan Jordan, ilk yılında
28.2 sayı ortalaması ile Bernard
King ve Larry Bird’ün ardından
üçüncü sırayı aldı. Bunun yanı
sıra 6.5 ribaund ve 5.9 asist
ortalamasıyla da “Yılın Çaylağı” ödülünü kazandı. Yılın en
iyi “İkinci Takımı”na da seçilen
Jordan, yıllarca Play-Off’lardan
uzak kalan Bulls’u yeniden iddialı
bir takım haline getirdi. Ancak
ilk Play-Off serisinde Milwaukee
Bucks’a dört maç sonunda elenmekten kurtulamadı.
Jordan sempatik kişiliği,
kameralar önündeki rahat tavrı
ve medyadaki imajı ile dünyanın
dört bir yanına yayılmaya kısa
sürede başladı. Nike ile yaptığı
anlaşma ve ona özel üretilen
spor ayakkabılarıyla da bir ilke
imza atan Jordan, “Air Jordan”
markasıyla hala dünyanın en
çok kazanan sporcularından biri

olmaya devam ediyor. 1986-87
sezonu Jordan için çok çok iyi
geçti. 37 sayı ortalaması ile sezonu tamamlayan Jordan, dokuz
maçta kırk sayının üzerinde skor
üreterek bir başka rekor daha
kırıyordu. O yıl NBA All-Star haftasında ilk smaç şampiyonluğunu da kazanan Jordan, artık tam
anlamıyla “Air Jordan” olarak
anılmaya başladı.
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Yine kaybedilen Play-off
serisinin ardından Jordan’ın
paslarını daha sağlıklı kullanabilecek oyuncular takıma kazandırıldı. Horace Grant ve Scottie
Pippen, Bulls’un yeni isimleri ve
Jordan’ın en yakın arkadaşları
oldu. O yıl normal sezon MVP’si,
yılın en iyi savunmacısı, AllStar’ın en değerli oyuncusu
ödüllerini kazanan Jordan, bütün

ödülleri tek başına silip süpürdü.
Ama konferans finallerinde “Bad
Boys” olarak tanınan Detroit
Pistons ekibi Jordan’a karşı çok
iyi hazırlanmıştı ve Bulls’u o yıl
ve devam eden iki yılda durdurmayı başardılar.
1988-89 sezonunda Jordan’ın
istatistikleri belki de en üst
düzeye çıkmıştı. 32.5 sayı ortalamasıyla sezonu tamamlayan
Jordan, 8 asist ortalaması ve
yine 8 ribaund ortalamasını da
yakalamayı başarmıştı. Aynı yıl
3 top çalmayla da sezonu üçüncü
tamamladı. Bull, play-off’larda
Cleveland Cavaliers’ı nefes kesen
bir seri sonunda geçerken, Jordan’ın son maçta Craig Ehlo’nun
üzerinden attığı efsanevi şut
tarihe “the shot” olarak geçti.
Üst üste Pistons’a karşı alınan
üçüncü Doğu Konferans finali
mağlubiyeti, soru işaretlerinin
doğmasına neden oldu, ancak
işte o zaman gösterdiği kararlılık
Jordan’ın karakteristik özelliklerinin en güzel örneğini sergiledi.
Jordan yeni sezonda kendini kanıtlamayı başardı ve
Bulls, deplasmanda sadece
2 maç kaybederek rekorunu
yeniledi. Jordan da üçüncü kez
art arda MVP seçildi. Fakat
Play-off’larda yaptığı daha da
etkileyiciydi. Üç yıldır kaybederek elendiği Detroit Pistons’ı
4-0’lık skorla süpürerek takımını
finale çıkarmayı başardı.
NBA Finallerinde, Magic Johnson’ın son yılında Lakers’a karşı
evlerinde kaybedilen ilk maçın
ardından Jordan ve Bulls yıllardır
özlemini duyduğu şampiyonluk
yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Lakers karşısında
peş peşe alınan dört galibiyet ve
Jordan’ın 31.4 sayı, 6.4 ribaund
ve 8.4 asist ortalamaları, şampiyonluk yüzüğünü takmalarını
sağladı.
Bu şampiyonluk gelecek seri
şampiyonlukların da bir yerde

habercisi gibiydi. Jordan’ın önderliğindeki Chicago Bulls, devam
eden iki sezonda; ilk finalde Clyde Drexler’lı Portland Trail Blazers’ı ve ikincisinde de Charles
Barkley’li Phoenix Suns’ı devirdi.
1992 finallerinin açılış maçında
yine bir rekor kırarak 35 sayı atan
Jordan, takımının 79-64 geriden
gelerek 97-93’lük bir galibiyet
almasında önemli rol oynadı.
1993 yılında da Jordan rekorları
devam etti. Patrick Ewing’li Knicks’i 4. kez geçen Bulls, deplasman dezavantajıyla çıktığı seride
rakibine şans tanımadı. 105-95
biten 4. maçta 54 sayı atan Jordan, beklentilere yeniden cevap
vermeyi başarmıştı. Beşinci
maçta Jordan 29 sayı, 10 ribaund
ve 14 asistle “triple-double” yapmış ve yine rakibini çaresiz bırakmıştı. Madison Square Garden’da
gelen 97-94’lük zafer, Knicks’i bir
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kez daha elemelerini sağlamıştı.
Finalde Phoenix Suns’a karşı
tutturduğu maç başına 41 sayı
ortalama ve 6 maçta gelen bir
başka yüzük, belki de herkesin
kendi kendisine sorduğu “Bu
başarı nereye kadar devam
edecek?” sorusuna cevap olmuştu. Jordan oynadıkça bu başarı
devam edecekti.
1992 yılında Barcelona Olimpiyatları’na katılan Dream Team’in
en gözde üyesi sadece Jordan
değildi, NBA’in en elit oyuncuları
bu takımdaydı. Dream Team
tarihin görebileceği en iyi takım
olabilir miydi? Gittiği her yerde
adeta Rock yıldızları gibi karşılanan bu takım, altın madalyayı
alarak başarılı bir olimpiyat serüveni geçirdi ve bu iddiayı gerçeğe
dönüştürdü.
Bu yıllarda her şeyin yolunda
gittiği düşünülürken Jordan ba-

basını bir cinayete kurban verdi.
İdolüm dediği ve kılavuzu olan
babası, silahlı soygun sırasında öldürülmüştü. Bu olay onu
derinden etkiledi ve basketbolu
bırakmasına neden oldu.
Hakkında ne yapacağına dair
çıkan spekülasyonlara ve medya baskısına fazla aldırmayan
Jordan, kısa süre içinde yine spot
ışıklarının altında idi; ancak bu
sefer bir beyzbol sahasında.
Çocukluğundan beri en büyük
rüyalarından birisi olan beyzbola, Birmingham Barons takımının
formasıyla adım attı. Beyzbolda
pek de iyi bir sezon geçirmeyen
Jordan, daha sonra, basketbolun dışında geçirdiği sürenin,
kafasını toparlaması için yeterli
olduğunu düşünerek 1994-95
sezonun sonlarına doğru geri
döndü. Basketbola döndüğünü
açıklarken yaptığı basın açıklaması ise sadece iki kelimeden
oluşuyordu: “I’m back.” yani,
“Geri döndüm.”
23 numaralı formasının emekli
edilmesi nedeniyle Birmingham
Barons’ta beyzbol oynarken
giydiği 45 numaralı formayla
salonlara dönen Jordan, yeni bir
zafer için yeni formasını terletmeye başlamıştı. 26.9 sayı ortalaması ile on yedi maç çıkartan
Jordan, Bulls’un on üç galibiyet,
dört mağlubiyetlik bir seri ile
sezonu kapatmasını sağlamıştı.
Ama Jordan’ın döndüğünün asıl
kanıtı, altıncı maçı oldu: Madison Square Garden’da Knicks
potasına tam 55 sayı bırakmıştı.
Play-off’larda 23 numaralı formasına kavuşan Jordan, ilk turda
31.5 sayı ortalaması tutturmayı
başarmıştı. Ama Shaquille O’Neal’lı Orlando Magic, Jordan’ın
ilk yılında yüzüğü almasına izin
vermedi. Altı maçlık serinin
sonunda kazanan Florida takımı
olmuştu.
1995-96 sezonuna iyi bir
başlangıç yapmayı planlayan
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Jordan, sezon öncesinde çok
çalışmıştı. Ayrıca takıma ligin en
iyi ribaund alan oyuncularından
birisi olan Dennis Rodman dahil
olmuştu. Jordan, Pippen ve Rodman üçlüsü sezona mükemmel
bir başlangıç yaptı ve ilk 44
maçta tam 41 galibiyet elde etti.
Normal sezonu da 72 galibiyetle
kapatan Bulls, bu alanda daha
sonra 2015-2016 sezonunda Golden State Warriors tarafından
kırılacak olan NBA rekorunu eline geçirmiş oldu. Play-off’larda
da önüne çıkan engelleri bir bir
aşan Jordan, finalde altı maçlık
seri sonunda Seattle SuperSonics’i geride bırakarak şampiyonluğa uzandı. Normal sezon,
Play-off ve All-Star MVP ödüllerini kazanan Jordan ise, Willis
Reed’den sonra bunu başaran
ikinci oyuncu oldu.
1996-97 sezonunda da Bulls,
normal sezonda 69 galibiyet alırken, Jordan normal sezon MVP
ödülünü Utah Jazz oyuncusu
olan Karl Malone’a kaptırmıştı.
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Play-off’larda da finallerde karşı
karşıya gelen bu ikiliden gülen
taraf bu defa Michael Jordan
oldu. Tıpkı bir önceki sene olduğu gibi altı maçlık seri sonunda
Bulls, art arda ikinci şampiyonluğuna uzandı. Beşinci maçta grip
olduğu halde oynayan Jordan,
yine de 38 sayı atarak maçı kazandırmasını bildi.
1997-98 sezonunda yine iyi bir
sezon geçiren Jordan ve arkadaşları, takımın normal sezonda
altmış iki galibiyet almasını
sağladı. Play-off’larda ise finaldeki rakipleri yine Karl Malone’lu
ve John Stockton’lı Utah Jazz’dı.
Bu defa seri, geçen yıldan bile
daha çekişmeli geçti. İlk beş maçın üçünden galip ayrılan Bulls,
altıncı maçın sonunda bitime
kırk saniye kala 86-83 gerideydi
ve zor durumdaydı. Fakat Jordan
önce Jazz savunmasının arasına dalarak bir turnike bıraktı ve
farkı bire indirdi, sonra da savunmada topu Karl Malone’dan
çaldı. Ardından da Jazz forveti Bryon Russell’ın üzerinden

attığı basketle takımına şampiyonluğu getiren maçı kazandırdı.
Bulls yeniden art arda üçüncü
şampiyonluğunu elde etmişti.
Bu başarıda da en büyük pay
sahibi elbette Michael Jordan’dı.
1998 sezonunu bitiriş biçimi,
artık yaşı iyice ilerlemiş olan Jordan’ın kariyeri için muhteşem bir
sonmuş gibi gözüküyordu. Phil
Jackson’ın ve Dennis Rodman’ın
kontratlarının bitiyor oluşu
ve Scottie Pippen’ın takımdan
ayrılmak istemesi de Jordan’ın
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emeklilik kararı vermesinde etkili
olan diğer nedenlerdi. 1999 yılının başlarında, Michael Jordan,
kariyerinde ikinci kez, emekli
olduğunu açıkladı. Jordan, Chicago Bulls ile özdeşleşmiş bir
oyuncu olmasına rağmen, ikinci
emekliliğinin ardından bir başka NBA takımı olan Washington
Wizards’ın başarısı için bir müddet çalıştı. 2003 All-Star’larında
yaptığı son konuşmada tahtını
genç süper yıldızlara bırakarak
sahneden çekildi.

Beşiktaşlı’yım, Beşiktaş semtinde oturuyorum. Beşiktaş benim için hayat demek. Nefes
almak demek... Ben de Beşiktaş Voleybol’unda bir simge olabilirsem, öğrendiklerimi yeni
nesillere aktarabilirsem, ne mutlu bana…
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V

ala Somalı.
Çoğunluğumuz rahmetli
Vala Somalı’yı
Beşiktaş ve
spor tarihine
yaptığı çalışmalar ve katkıları ile bilir. Beşiktaş’ta voleybol
şube kaptanlığı yaptığını, küme
düşmüş erkek voleybol takımımızı iki yıl içinde birinci lige
çıkardığını, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız’ın tarihindeki
tek lig şampiyonluğunu yaşadığı
dönemde üstelik Federasyon
Kupası’nı da alıp duble yaptığı pek bilinmez. Bu vesileyle
kendisini rahmetle ve hürmetle
anıyoruz.
Günümüzde de Vala Somalı’dan feyz alıp onun yolundan
gidenler var. Bunlardan biri,
belki de en genci Mustafa Alkan.
Semtin çocuğu, doğma büyüme
Muradiye Mahalleli. Çocukluğu
Şenlikdede Parkı’nda geçmiş.
Evi Şair Nedim Caddesi’nde. On
yaşında evine yürüme mesafesindeki Ahmet Fetgeri Spor
Salonu’nda Beşiktaş Kulübü’ne
ve voleybola adım atmış. Atış o
atış…
Alt yapının tüm kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma
çıkış, A takımda oynanan yıllar,
sonrasında kaptanlık… Önce
teknik heyete sonra da altyapı
antrenörlüğüne geçiş. Şimdilerde Beşikaş’ın minik (2009-10)
ve midi (2007-08) takımlarının
antrenörü. Aynı zamanda genç
ve yıldız takımlarının da antrenmanlarına giriyor. Önümüzdeki
yıllarda daha da farklı görevlerde Beşiktaş Voleybol’una her
kademede hizmet edecektir. Her
kulüp böyle bayrak sporcular yetiştirmek ister, Beşiktaş başarır.
En az on yıldır tanıdığım
voleybol aşığı Mustafa Alkan
kardeşim ile karantina sebebiyle bir araya gelemedik ama

Vala Somalı’nın taşıdığı bayrağı layıkıyla taşıyan genç spor
adamını, değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucularına tanıtmak için mail
yoluyla çok keyifli bir röportaj
yaptık.
Mustafa, voleybola ne zaman
ve nasıl başladın? Nasıl libero
oldun?
1998 yılında okulda beden
eğitimi öğretmenimiz aracılığıyla
Beşiktaş’ın seçmeleri için Ahmet
Fetgeri Spor Salonu’na geldim.
Elemeleri geçtikten sonra alt
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yapıda oynamaya hak kazandım.
Şunu belirtmeden geçemeyeceğim Ahmet Fetgeri Spor Salonu
benim için en özel salondur,
belki bilmeyenler veya hatırlamayanlar vardır. Barış Abi, sen
gayet iyi biliyorsundur şimdi Fulya’daki Acıbadem Hastanesi’nin
yerinde süper bir salonumuz
vardı. Liberoluk sürecim yıldız
takımında başladı. O zamanki
hocamız Osman Kahraman, liberolukta daha başarılı olacağımı
düşündü ve onun yönlendirmesiyle libero olmaya karar verdim.

oyuna dönmek zor olmuyor
muydu? Oyun konsantrasyonunu etkiliyor muydu?
Bende olmuyordu ama diğer
sporcu meslektaşlarımda (libero) böyle sorunlar oluyordu.
Benim maç sırasında farklı bir
insan olduğum söylenir genelde.
Bu yüzden ben sırf maça değil,
bütün salona hakim ve konsantre olmaya hep odaklanırdım.

Oynarken altı numaralı
formayı giyiyordun, altı numaranın senin için bir anlamı var
mı?
Tabii ki var. Doğum tarihim 6
Ocak 1988, bu bir etken. Ayrıca
ben küçükken Ertuğrul Sağlam’ı
çok severdim, o da 6 numaralı
formayı giyiyor diye istemiştim
en başlarda. Devamında da her
şeyimin altı’ya bağlı olduğunu
fark ettim. (gülüyor)
Oyuncuyken maça çıkmadan
önce yaptığın bir uğurun ya da
ritüelin var mıydı?
Aslında epey var ama anlata-

bileceklerimi söyleyeyim (gülüyor). Takım kaptanı olduğum
dönemlerde hocalar soyunma
odasında konuşup teknik kadro
dışarı çıktıktan sonra, takıma
iki-üç dakika konuşurdum, bu
bütün takım için ritüeldi. Bir de
maça başlarken hakemin ilk düdüğü çalmadan önce yere çöküp
dua ederdim.
Libero olduğun için doğal olarak, genelde orta oyuncu servis
atarken kenarda, diğer zamanlarda ise sahadaydın. Oyuna
gir çık yapmak hatta üst üste
sayı alındığında terin soğuyup
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Oyuncuyken voleyboldaki
kişisel hedefine ulaştın mı?
Şimdi Beşiktaş’ta altyapıda
antrenörsün, Beşiktaş’taki ve
voleyboldaki hedefin nedir?
Eğitim hayatın hakkında kısaca
bilgi verebilir misin?
Geriye dönüp baktığım zaman
dört kez hedeflenmiş ve hepsinde de hedefe ulaşılmış şampiyonluklar var… Efeler Ligi’nde
beşinci olup, Beşiktaş Erkek
Voleybol Takımı’nın tarihinde
ilk defa Avrupa Kupası’nda
oynamaya hak kazanılmasında
katkımın olması, bir sonraki sezon Balkan Kupası’nda oynamak
benim için güzel ve mutlu günlerdi. Evet, şu an antrenörüm.
Hedefim Beşiktaş duruşuna ve
ruhuna sahip olan başarılı bireyler yetiştirmek, benim gibi hırslı
ve mücadeleci bir takım yaratmak istiyorum. Sekiz ayda oyuncularımla büyük yol kat ettik,
buradan onları çok sevdiğimi ve
çok inandığımı tekrar söylemek
istiyorum. Öğrenim konusuna
gelecek olursak, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük Bölümü mezunuyum,
yani eğitimini aldığım mesleği
icra etmekteyim.
Senin de bahsettiğin gibi, Beşiktaş’ın bir alt ligden hak ettiği
yer olan Efeler Ligi’ne çıktığı
2009, 2012, 2014 ve 2019’da
takımdaydın. İlk üçünde oyuncu, sonuncusunda ise teknik
kadrodaydın. Senin için hangi

sezon daha özeldi? Sahada
olmak ile teknik kadroda olmak
nasıl bir duyguydu? Bu ikisini
nasıl kıyaslarsın?
Her dördünün de bende yeri
ayrı ama benim için en özeli
2014 yılındaki şampiyonluktur.
Çünkü o sezon ki takımımız,
kamuoyu tarafından lige yükselmeye oynayan rakiplerimize göre daha tecrübesiz ve
genç olarak nitelendiriliyordu.
2014’teki takımımızda dokuz
tane altyapıdan yetişmiş sporcu vardı, rakip takımlarda çok
kaliteli ve tecrübeli oyuncular
olmasına rağmen bizim birbirimize olan bağlılığımız ve kazanma hırsımız şampiyonluğa
ulaşmamızı sağladı.
Teknik ekipte olmak ise çok
farklı bir duygu, burada bütün
takımın sorumluluğunu üstleniyorsun. Zaten ekibimizde dört
şampiyonlukta da menajerimiz
olan Burhan Bilir ve son üçünde
baş antrenörümüz olan Meftun
Eren’in varlığıyla sağlam bir kadro oluşturmuştuk.
Beşiktaş’ın alt yapısından
yetişen biri olarak Beşiktaş
voleybol alt yapısı için ne söylemek istersin?
Beşiktaş’ın altyapı eğitimi

benim için çok takdire şayandır,
diğer hiç bir kulübe benzemez.
Bizim zamanımızdan bu zamana kadar her zaman öncelik, disiplin ve Beşiktaşlılık duruşunu
öğretmek olmuştur. Sonrasında
ise voleybolun tekniklerinin
öğretilmesi gelir.
Doğma büyüme Beşiktaşlı’sın, Muradiyeli’sin, evin Şair
Nedim’de, voleybola Beşiktaş
alt yapısında başladın, A takıma çıktın, kaptanlığa kadar
yükseldin, teknik ekipte bulundun, şimdi de alt yapıda antrenörsün. Beşiktaş’ın voleybolu
dondurduğu tek sezon hariç
hep Beşiktaş forması giydin.
Beşiktaş ve Beşiktaş Voleybol
senin için ne ifade ediyor?
Otuz iki yaşındayım, yirmi
iki senem bu büyük camianın
içinde geçti. Söylediğin gibi Barış
ağabey, zaten doğma büyüme
Beşiktaşlı’yım, Beşiktaş semtinde oturuyorum. Beşiktaş benim
için hayat demek. Nefes almak
demek... Ben de Beşiktaş Voleybol’unda bir simge olabilirsem,
öğrendiklerimi yeni nesillere
aktarabilirsem, ne mutlu bana…
Biraz da hayatımızı maalesef
çok olumsuz etkileyen ve bizle-
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ri eve kapatan virüsten bahsedelim. Sen de eve kapandın sanırım, evde neler yapıyorsun?
Karantina ve hijyen tedbirlerin
nedir? Bu süreçte oyuncularınla
iletişimin ne durumda? Onlara
verdiğin tavsiyeler neler oldu?
Tüm dünya olarak çok zor
günlerden geçiyoruz. Fakat bu
sürecin en kısa sürede en az kayıpla atlatılmasını temenni ediyorum. Vaktimi kitap okuyarak
ve dizi seyrederek değerlendiriyorum, bizlere anlatılan temizlik
ve hijyen kurallarına uyuyorum,
mesafemi koruyorum, çevremi
de uymaları konusunda uyarıyorum. Oyuncularımla sürekli
Whatsapp grubumuzdan iletişim halindeyiz, onlara evde yapabilecekleri egzersiz programları hazırlıyor ve uygulatıyorum.
Onları her zaman olduğu gibi bu
süreçte de motive edip eğlendirmeye çalışıyorum.
Beşiktaş’ta oynadığın süre
boyunca bir çok kez deplasmana gittin, unutmadığın deplasman anını değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucuları ile paylaşır
mısın?
İnegöl deplasmanımda kötü
bir dönemden geçtiğimizde
benim çok iyi oynayarak 3-2

kazandığımız bir maç vardı,
onu unutamam. Bir de İzmir’de
Altekma’yla oynadığımız maçı
unutamam. Tribünde bine yakın
Beşiktaş taraftarı bizleri destekliyordu. Efeler Ligi’ne çıktığımız
ilk sezondu. Müthiş bir destekle
3-1 kazanmıştık.
Peki Beşiktaş’ta oynadığın
sezonlar boyunca unutmadığın
maç hangisidir?
Benim için üç Fenerbahçe
derbi zaferi çok değerlidir. Bir
tanesi meşhur Burhan Felek
Spor Salonu’nda taraftarımızın maçın başlamasından beş
dakika sonra tezahüratlarla içeri
girip, çok çekişmeli geçen bir
maç sonunda 3-2 kazandığımız
maçtır, o maça gidenlerin de o
maçı kolay kolay unutacaklarını
sanmıyorum. Diğeri ise İzmir’de
tribünde taraftarların yine yarı
yarıya olduğu, olayların çıkıp
tüm taraftarların dışarıya çıkartıldıktan sonra oynanan ve beş
saat süren olaylı maçtır. O maçı
da 3-1 kazanmıştık. Sonuncusu
ise bu maçtan iki hafta sonra
Bursa’da oynanan rövanşıdır.
Bir gün önce İ.B.B.’ye kaybedip
tarihimizde ilk defa Avrupa’ya

gitme şansımızı son maça
bırakmıştık. Baştan sona önde
götürdüğümüz maçı 3-0 kazanıp Beşiktaş tarihinde ilk defa
Avrupa Kupası’nda oynamayı
hak etmiştik.
Evet hatırlıyorum, Bursa’daki maçta taraftar olarak ben de
tribündeydim. Sen de bir Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş
taraftarı hakkında ne söylemek
istersin?
Onları anlatmak, kısa cümlelere dökmek zor ama deneyeceğim. Senin de bildiğin gibi,
voleybol maçlarımıza gelen
doksan-yüz kişilik kemik bir
taraftarımız var, onlara
öncelikle teşekkür ediyorum. Bu sayının artması ve dolu salonlarda
Beşiktaş’ın maç yapması en büyük dileğim.
Deplasmanlarda sanki
evimizde gibi oynuyoruz.
Bu bağlamda özellikle
İzmir ve Ankara’da bizleri yalnız bırakmayan
taraftarımıza teşekkür
ediyorum. Taraftarların
desteğini hissetmek bir
oyuncu için inanılmaz
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bir duygu. Hala semtte yürürken
beni tanıyıp bana ilgi göstermeleri inanılmaz mutlu ediyor.
Kısaca ailenden bahsedebilir
misin? Oyuncuyken gelip maçlarını izlemeye gelir miydiler?
Aileme öncelikle beni bu güne
getirdikleri için çok teşekkür
ediyorum. Annemin de babamın
da genelde maçlarımı canlı veya
ekrandan izlemesini istemezdim çünkü sen de bilirsin, hem
libero olduğum hem de gözü
kara oynadığım için genelde çok
kötü düşüşlerim ve bazen de
sakatlanmalarım olurdu, bunları
görmesini istemezdim.

AHMET SARAÇOĞLU:

Beşiktaşlılık
kuşakların devir teslim
töreni gibidir”
röportaj: a. kubilay samyeli • hakan bayhan
fotoğraf: hakan bayhan

Onu pek çok dizi ve oyundan tanıyor ve seviyorduk. Bir dönemin en popüler dizisi Yaprak
Dökümü’ndeki müşfik Tahsin karakteriyle de gönüllerimize taht kurdu. Son dönemde
de Şehir Tiyatroları’nda “Vahşi Batı” ve Baba Sahne’de Kanlı Komedya “Caligula”
oyunlarında izlediğimiz Ahmet Saraçoğlu ve kızı Asya ile Vodafone Park’ta bir araya
geldik. Saraçoğlu ile başta Beşiktaş olmak üzere tiyatro sanatı ve eğitmen kimliği
üzerine konuştuk.
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eşiktaş’a ve
futbola olan
merakınız ne
zaman başladı?
Çocukluğumda
başladığını
söyleyebilirim.
Ankara doğumluyum ve ilkokulun ilk üç yılını da Ankara’da
okudum ve o yaşlarımda bile
Beşiktaş’ın Ankara’da maçları
olduğu zaman babam stadyuma
götürüyordu. Dedem ve babam
Beşiktaşlı olduğu için doğduğum andan itibaren formalarım,
Beşiktaşlı futbol toplarım vardı
ve evde tam bir Beşiktaşlı olarak
büyüdüm. Sonrasında Beşiktaş’a
olan sevgim futbolcu olma hayalleri kurmama da vesile oldu.
Orta okul ve lise de yarı profesyonel olarak futbol oynadım
ama konservatuara başlayınca
bu hayalim sona erdi. Bunların
haricinde futbolu genel anlamda
seviyorum, bütün dünya futbolunu takip ediyorum, maç izlemeyi seviyorum.

Hayranlık duyduğunuz ve
izlemekten keyif aldığınız futbolcular var mı?
Metin-Ali-Feyyaz hayranıydım, tam benim çocukluk
zamanlarıma denk geliyordu,
yine aynı dönemlere denk gelen
Ferdinand vardı, Cordoba’yı da
hayranlıkla izledim. Bir dönem
Sergen’e hayrandım. Dünya
futbolundan da Messi, Ronaldo ikilisi haricinde Mbappé’ye
hayranım, gerçekten müthiş
bir yetenek. Ayrıca yurtdışında
top koşturan bütün futbolcularımızı da hayranlıkla izliyorum,
hepsi çok yetenekli çocuklar,
iyi oynuyor ve iyi de başarılara
imza atıyorlar. Bazen maçlarını

izleyemesem de özet görüntülerine bakıyorum ve hepsini iyi
bir şekilde takip etmeye gayret
ediyorum. Ne yapmışlar, ne
etmişler, ilk on bir de oynamışlar
mı, sakatlık var mı yok mu filan
bayağı bir takipteyim.
Sizin için önemi olan, özel
yeri olan bir maç var mı?
Uzun yıllardır kombine sahibi
olduğumdan ötürü İnönü Stadı ve inşaat zamanı Olimpiyat
Stadı’nda oynanan bütün maçlara gittim neredeyse. Türkiye
Kupası finali de dahil olmak
üzere deplasmanlara gitmişliğim
de var. İlk aklıma gelenler arasında Barcelona maçı var, Liverpool

“Anadolu’nun farklı çevrelerinden on beş yaş
üstü gençlerin sanatın farklı kollarını merakla
takip ettiğini gözlemliyoruz. Gittiğimiz turnelerde
salonların yüzde yetmişini bahsettiğim bu genç
nesil dolduruyor.”
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maçında oyunum olduğu için
stadyumda değildim ama o da
unutamadığım maçlardan biridir.
3-4 kazandığımız Fenerbahçe
maçı, 0-3’ten 3-3’e getirdiğimiz
Benfica maçı da unutulmazlarım
arasındadır. Bu sezon açıkçası
unutamadığım bir maç olmadı
ama hemen hemen her sezon
bir maç çıkıyor böyle, bazıları
hüzünlü olabiliyor bazen ama
hepsi hafızalarımıza kaydoluyor.
İnönü Stadı’nın son maçı olan
Gençlerbirliği karşılaşması başlı
başına unutulmaz bir maçtır.
Çimlerinden, ağlarına kadar her
şey sökülmüştü, insanlar kendilerine bir hatıra almak istiyordu.
O sıralar benim de oynadığım,
Beşiktaş ile ilgili Aydın Bulut’un
“Benimle oynar mısın?” filmini
çekiyorduk. Gece de stadyumda
çekimimiz var ve Gençlerbirliği
maçına üç-dört gün filan var,
ben de buradan bir koltuk aldım
yanıma. Eşimin ağabeyi de vardı
yanımda, hatta koltuğu da onun
için almıştık ama işi çıktığından

erken gitmişti. Geç saatlerde
çekim bitmişti ve yorgundum,
koltuğu aldım, taksiye bindim,
eve geldim, parayı ödedim ve
koltuğu bagajda unuttum. Arkasından bağırdım, ıslık çaldım
ama nafile. Sonradan hatırladım
o koltuğun üzerinde 13 numarası
vardı. Her işte bir hayır vardır,
umarım taksici Beşiktaşlıdır da
ona yaramıştır veya umarım
taksiciye o numaradan ötürü bir
şey olmamıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’den (MSM) mezun olup orada
eğitim vermek nasıl bir duygu?
Orası benim için çok özel bir
yer ve haliyle de çok özel bir
duygu. Orada yetiştim, ustalarım bu işin sırlarını orada öğretti.
Usta-çırak ilişkisine dayalı bir
eğitim gördüm orada, normal bir
konservatif eğitimin dışında çok
daha özgür bırakılarak oyunculuk
eğitimi aldım, bu bizler için çok
değerli ve önemliydi. Dört yıl boyunca parasız okuduk ve hala da

74

parasız bir okul. Türkiye’de tek
parasız sanat okulu bizim okulumuzdur. Tabii ki böyle bir okula
yıllar sonra tecrübe kazanınca
eğitmen olarak gelmek gurur verici. Öğrenciyken ve sonrasında
da “İnşallah ben de burada ders
verebilirim, o kıvama gelen bir
oyuncu olabilirim” diye aklımdan
geçiyordu ve muhtemelen bütün
MSM’li oyuncularında hayalidir.
Altı-yedi yıldır da ders veriyorum, yepyeni bir jenerasyon var,
yepyeni öğrenciler geliyor ve
ustalarımızdan öğrendiklerimizi
onlara öğretmek çok değerli.
Mezun olduktan sonra da okuldan arkadaşlarımla bir araya
gelip oyunlar oynadık, MSM
Mezunları Tiyatrosu’nu kurduk
ve bağımız hiç kopmadı ama
eğitmenlik başka bir şey, onun
için kendinizi daha yetkin hissetmeniz ve tecrübe kazanmanız
gerekiyor. Okuldan yirmi yaşında
mezun oldum, otuz altı yaşında
eğitmenliğe başladım. Bu konuyu çok değerli bir eğitmenimle

konuşurken “yaşım genç ve bu
çocuklar için yeterli olup olmadığımı sorguluyorum” dediğimde
“hiç öyle düşünme, ben de size
eğitim verdiğim aynı yaşlardaydım” cevabını verdi. Her hafta bir
gün dersim var okulda ve öğrencilerimle bütün bir günü keyif
alarak okulda geçiriyorum.
Eğitim verdiğiniz yeni jenerasyonu nasıl buluyorsunuz? Ya
da gençlerin sanata bakış açılarını nasıl gözlemliyorsunuz?
Sınavımızı kazanan ve üç yıl
boyunca bizden bedava eğitim
alacak olan yetenekli öğrencilerle durumumuz farklı. Onlar
sanatçı adayı olmak, oyuncu
olmak, yazar olmak için geliyorlar ve dolayısıyla o çocuklar
duruma farklı bakıyorlar. Her
şeye sanat gözüyle bakıyorlar,
çünkü bu onların mesleği olacak
ama onların dışındaki genç jenerasyonun da sanata daha çok ilgi
duymaya başladığını, özellikle
Anadolu’nun farklı çevrelerinden
on beş yaş üstü gençlerin sanatın farklı kollarını merakla takip
ettiğini gözlemliyoruz. Gittiğimiz turnelerde salonların yüzde
yetmişini bahsettiğim bu genç
nesil dolduruyor. Altı yıldır Şehir
Tiyatrosu’nda oynuyorum ve Şehir Tiyatrosu’nun İstanbul’un her
yerinde sahnesi var, her sahnede
farklı bir kitle var ama hepsinin
ortak noktası genç olmaları.
Kendileri ile ilgili tek bir eleştirim
olabilir, o da az kitap okumaları.
Bizlerden farklı olarak üç-dört
farklı şeyi aynı anda yapabiliyorlar ama bu da bazen dikkat
dağınıklığını bir sorun olarak
beraberinde getiriyor, bunun da
en iyi çözümü kitap okumak.
Tiyatroda üç oyun birden
oynuyorsunuz, bu biraz yorucu
olmuyor mu?
Olmaz mı? Üç oyun dışında
bir de dizi setim vardı, şimdi iki

oyun kaldı, birisi repertuardan
kalktı. Şu anda “Vahşi Batı” ve
Baba Sahne’de “Kanlı Komedya
‘Caligula” oyunlarım devam ediyor. Yorucu oluyor tabii ki, oyundan çıkıp dizi setine, oradan çık
tekrar oyuna git ve gün bitiyor
sonunda. Öyle zamanlarda en
çok ailemle zaman geçirmeyi özlüyorum çünkü gün içerisinde sabah çıkıp gece eve geliyorsunuz,
kısa bir uykunun ardından ertesi
gün yine aynı yoğun rutinin içine
giriyorsunuz. Dizi setinin bitmesi
sebebiyle şimdi geriye oyunlar
kaldı ve biraz rahatladı ama her
ne kadar yoğun olsa da öyle
zamanlarda eğer Beşiktaşımın
maçı varsa bir şekilde yakalayıp
izlemeye gayret ediyorum.
Bu kadar çok proje içinde
olurken; kendinize, ailenize
zaman ayırabiliyor musunuz?
Ayırabiliyorum, bazen uykumdan feragat ediyorum ama
bunun karşılığında kızımı, eşimi
görüyorum. Evet, yoğun bir tempo oluyor ama yine de zaman
ayırabiliyorsunuz, çünkü buna
değiyor.
Röportajlarınızda konuşurken hep iyi insan olmaktan
bahsediyorsunuz, iyi insan
olmanın kriteri sizce nedir?
Onursal Başkanımız Süleyman
Seba’nın “iyi insan olmadan iyi
Beşiktaş’lı olunmaz” sözü ile
bir bağlantısı var mı bu düşüncenizin?
Onunla da ilgisi var ama Müjdat Gezen hocamızın bize çok
söylediği “her zaman iyi insandan daha iyi sanatçı olur” sözü
var. Bu yanlış anlaşılmasın diğer
insanlardan kötü sanatçı olur
demek istemiyorum. Okulda bu
düsturla büyüdük, sanatçı olarak
olaylara, çevreye, dünyaya karşı
ön yargısız olmanız gerekiyor.
Kategorilendirmemeyi, at gözlüğüyle bakmamayı, farklı açılar-
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geçiyor bunun, “haftaya da biz
kazanırız babacığım” diyor ve
bu çocuksu doğal samimiyet
ortamdaki negatif havayı dağıtıyor.
En sevdiğiniz Beşiktaş şarkısı
ve tezahürat var mı?
“Haydi kalk ayağa, yürü
güneşe” marşının hastasıyım,
birkaç zamandır bunu çalmıyorlar ve hatta bugünde bunu
sorduk birbirimize. “Formanda
ter olmaya geldik” de çok güzel,
çok beğendiğim bir marş, keza
“Gündoğdu” da olmazsa olmazlarımdandır. Çarşı’daki çocukları
da tanıdığım için bu marşların
hikayelerini duymak, hangi marşın nerede hangi maçın ardından
yazıldığını bilmek mutlu ediyor.

dan görmeyi öğreniyorsun ve iyi
insan da olması gereken özellikler bunlardır çünkü o zaman
daha objektif olmayı öğrenebiliyorsun. Vicdanlı olmayı öğrettiler bize, toplumumuzda uzun süredir kaybettiğimiz bir değerimiz
bu, esasında biz oldukça vicdanlı
bir toplumduk. Bir de saygılı
olmak var, belki de en önemlisi.
Dinlemek, anlamaya çalışmak,
algılamaya çalışmak… Bunlar
sanatın içerisinde olan düsturlar.
Sadece okulda değil, ailemizde
de bunlar öğretildi ve şimdi de
kızıma bunları öğretmeye çalışıyorum. Bunlar bence iyi insanın
gerekli ham maddeleri.

Maç izlerken ruh haliniz nasıl
oluyor, bir toteminiz var mı?
Asla Beşiktaş üzerine iddiaya
girmem, totemim budur. Onun
haricinde bahis oynayan birisi de
değilimdir. Bazıları vardır ya hani
mutlaka aynı formayı giyer veya
aynı kıyafet ile maçları izler,
öyle totemlerim de yoktur ama
çok heyecanlanıyorum izlerken.
Sanki yeni bir oyunun ilk prömiyerine çıkıyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Eğer kötü sonuç
alınmışsa üzülüyorum tabii ki ve
hatta bütün haftamı etkileyebiliyor ama gençlik zamanlarım
ki gibi aşırı bir depresif hale
girmiyorum. Kızım Asya önüne
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Sinema ve tiyatro alanında
Beşiktaş’lı sanatçıların sayısal
fazlalağı göze çarpıyor. Sizce
nedenleri nedir?
Çevremdeki Beşiktaşlı insanlara bu soruyu sorduğumda %99
aynı cevabı alıyorum. “Benim
babam da, dedem de Beşiktaşlıydı” diyorlar. Bir kere bu çok
önemli çünkü bir gelenek gibi
kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Kuşakların devir teslim töreni gibi.
Ankara’da yaşadığımız zamanlar
babam beni maçlara götürüyordu, İstanbul’a taşındığımda
kendi başıma gitmeye başladım
ve şimdilerde ise aynısını kızıma
yapıyorum. Maça götürüyorum,
Şeref Turu’na götürüyorum,
gezdiriyorum. Bir diğer nokta
ise Beşiktaş’ın halkın takımı
olmasıyla ilgili. Ben de memur
çocuğu olarak büyüdüm, ekonomik imkanları yüksek bir ailede
büyümedim ve bakıldığında
bence Beşiktaşlılığın altında
bu da var. Halkın içine karışan,
halktan gelen ailelerin içerisinde büyüdüğümüz için böyle bir
durum ortaya çıkıyor olabilir.

Bu soruyu Asya’ya soralım.
Sen de Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlı olmaya nasıl karar verdin?
Babam Beşiktaşlı, dedem
Beşiktaşlı, amcalarım Beşiktaşlı,
dayım Beşiktaşlı, anneannem
Beşiktaşlı ben de Beşiktaşlıyım
(gülüşmeler)
Daha önce Vodafone Park’a
gelmiştin. Burada olmak nasıl
hissettiriyor?

Mutluyum, stadı çok beğendim. En çok çimleri, koltukları,
soyunma odasındaki koltukları
beğendim. Müze ve kupalar çok
güzeldi.
En sevdiğin futbolcuları söyler misin?
Atiba Hutchinson.
Son sözlerinizi alarak röportajı bitirelim…
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Öncelikle Beşiktaş Dergisi
ve kulübümüze çok teşekkür
ederim. İnşallah bu sezon bizim
için çok çok önemli bir yerde
bitiririz, şampiyon olamasak
da olabilecek en yüksek yerde
ligi bitirmeyi diliyorum. İçinde
bulunduğumuz bu sıkıntılı durumdan da bir an evvel kurtulup
Beşiktaş’ın yine şanlı, şerefli,
şampiyonluklarla dolu günlerine geri dönmesini dört gözle
bekliyorum. Taraftarımızdan da
başlatılacak olan kampanyaya
destek vermelerini bekliyorum.
Camia olarak bir araya gelmemiz
gereken bir dönemdeyiz ve bu
zor dönemde taraftarlar olarak
bizlerinde elimizi taşın altına bir
kez daha koymamız gerekiyor.
Bu tip zamanları daha evvelde
yaşadık ve kenetlendiğimizde
neler yapabildiğimizi hem kendimize hem de herkese gösterdik,
yine kenetlenip maddi-manevi
her türlü desteğimizi Beşiktaşımız’a sunmamız gerekiyor.
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14 MAYIS 1922

BESIKTAS - MAKABI
MAÇI NEDIR, NE DEGILDIR?
1922 Pazar Birliği Turnuvası • Bölüm 2

Makabi’nin 1921-22 Pazar Ligi şampiyonluğuna dair iddiaların tamamı, Musevi
takımının o gün Beşiktaş’ı 1-0 mağlub ettiği yönünde, kaynak gösterilmeden yayılıp
duran bir “bilgiye” (!) dayanmaktadır. Bu durumda iddia sahiplerinin, kendilerine, iki
takımın ligde aynı sezonda üçüncü defa olarak nasıl olup da karşılaştıkları sorusunu
sormaları ve bu soruya cevap aramaları gerekirdi, ki hiçbiri bunu dahi yapmamıştır.

i

ki takım 14
Mayıs’taki
finalde karşı
karşıya geleceklerdi.
Beşiktaş’ın
(resmen ve
fiilen söz
konusu olmayan) lig şampiyonluğu ile ilgili algı da bu aşamada
iyice yerleşmiş gibidir: “Pazar
Ligi şampiyonu Türk Beşiktaş
Kulübü’yle, mezkur ligde (yarıda
kaldığı gün itibariyle) en çok sayı
kazanan Musevi Makabi Kulübü
birinci takımları turnuvanın son
şampiyonluk müsabakasını icra
edeceklerdir” (1)

Yine tek kale
oynayan Beşiktaş
golü bulamıyor
Biz şimdi bu tarihi maçın hikayesini aktarırken, sonucunun

0-0 olduğu ile ilgili delillerimizi
de paylaşmış olalım:
1. Yeni Şark: “Golsüz Maç----Pazar Ligi (burada ‘Pazar Birliği’
anlamında) tarafından tertib
edilip iki aydan beri bir türlü
ikmal edilemeyen (sona erdirilip
tamamlanamayan) turnuva müsabakasının (‘competition’) nihai
kısmı dün ikmal edilecekti. Bu
meraklı ve mühim maçı görmek
üzere her iki kulübün azasından
başka pek çok da seyirci gelmişti.
Fakat Beşiktaş-Makabi kulübleri
arasındaki bu heyecanlı müsabaka (maç) maalesef dün yine
neticelenemedi. Beşiktaş lig
maçları esnasında sıfıra karşı 4
gol ile mağlub ettiği bu kulüb ile
dün berabere kaldı….
…İkinci kısım artık suret-i
katiyede Makabi’nin mağlubiyetine intizar edilecek (mağlubiyeti
beklenecek) derecede, Beşiktaş
Kulübü’nün oyuna hakim oldu-
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ğunu gösteriyordu. Fakat bu da
neticesiz, akîm kaldı. Bu arada
Beşiktaş kalesi yalnız bir akına
maruz kaldı. Top, birinci kısımda
olduğu gibi, kırk dakika ve belki
daha fazla Makabi kalesi önünde
dolaştı fakat yine bir semere elde
edilemedi ve o sırada hakemin
pek bariz bir penaltıyı serbest
vuruşa tebdil etmesi halkın
sızıltısını mucib oldu ve maç bu
suretle bilanetice (sonuç alınamadan) nihayetlendi” (2)
Bu maç yazısındaki, “ikmal
edilecek-ti”, “yine neticelenemedi”, “sonuç alınamadan nihayetlendi” gibi ifadeler, şampiyonluk
meselesinin, maçın berabere
bitmesi yüzünden çözülememiş
ve şildin ortada kalmış olduğunu
net bir şekilde ortaya koymaktadır.
2. Peyam-ı Sabah: “Beşiktaş-Makabi kulüpleri evvelki gün
bir daha karşılaştılar. Son lig mü-

idaresinde başlayan bu müsabakanın hemen seksen dakikası
Beşiktaş’ın hücumuyla devam
ettiği halde müsabaka sıfır sıfıra
hitam buldu” (3)
Görüldüğü gibi, iki gazete de
maçın sonucunu okurlarına 0-0
olarak duyurmuştur.

Birbuçuk hatalı yayın
ve tarihçilerin işleri

“Beşiktaş Kulübü kalecisi Haki Bey”

sabakası esnasında sıfıra karşı
dört sayı ile Beşiktaş’a mağlub
olan Makabi Kulübü evvelki gün
bu acıyı çıkarmak için turnuva
maçlarından istifade ediyor ve
Beşiktaş Kulübü ile turnuva final
müsabakasında en kuvvetli bir
takımla sahaya çıkıyordu.
Beşiktaş takımı kaleci Haki;
müdafi Tevfik, Refik; muavin
Kemal, Cavid, Canib; muhacim
Rüşdü, Hüsnü, Şükrü, Ekrem ve
Vecihi Beyler’den mürekkebdi.
Makabi Kulübü’nden bir hakemin

Bu maçın sonucunun Makabi
lehine 1-0 olduğunu söyleyip
yazanlar bu iddialarına kaynak
göstermedikleri için, ben şimdi
kendi karşılaştığım muhtemel
dayanakları onlar adına ele alacağım.
Elde, araştırmacıları “gafil
avlayabilecek” veya bir kısmı
tarafından kötüye kullanılmaya
müsait 2 (aslında 2 bile değil)
hatalı yayın vardır:
1. Spor Alemi’ndeki haber
başlığı:
“Beşiktaş sıfır – Makabi 1
14 Mayıs Pazar günü Pazar
Ligi’nin (Birliği’nin) şampiyonluğu için Beşiktaş ile Makabi
takımları çarpıştılar. Havanın
sıcaklığına rağmen her iki takım
da pek fazla gayret gösteriyordu. Neticede sıfır sıfıra beraber

nihayetlendi” (4)
Görüldüğü üzere dergi, haberin başlığında -belli ki bir baskı
hatası sonucu- 0-1 olarak verdiği
sonucu, metninde 0-0 olarak
açıkça bildirmiştir.
2. Fenerbahçeli Ali Naci (Karacan) Bey’in Akşam gazetesi:
“Dünkü Turnuva Maçı----Beşiktaş Kulübü, Pazar Ligi’nin (Birliği’nin) dünkü mühim müsabakasında bir golle Musevi Makabi
Kulübü’ne mağlub olarak şampiyonluğu kaybetti…“ (5)
Ne var ki aynı Akşam gazetesi hemen ertesi gün bununla
ilgili bir düzeltme ve özür metni
yayınlamıştır (6)

Daha sonraki
gelişmeler de
tezimizi doğruluyor
Elimizde, Pazar Birliği’nin bu
sezon düzenlediği lig ve kupa
müsabakalarında şampiyon
çıkaramadığı yönündeki bulgularımızı teyit eden ek ifadeler
de mevcut. Örneğin, 24 Mayıs
tarihli Vakit gazetesi, o günlerde
Galatasaray ile İttihat arasında
oynanıp 3-2 sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle biten hususi

Akşam’ın düzeltme ve özür metni
“Beşiktaş Mağlub Olmadı
Dünkü nüshamızın spor kısmında Beşiktaş ve Makabi kulüpleri arasında yapılan turnuva maçı hakkında malumat verirken, Musevi timinin ikinci haftaymda
bir golle galip geldiğini yazmıştık. Memnuniyetle haber aldığımıza göre, muhabirimiz havadisi yazarken yanlış bir istihbar ve müşahadeye aldanmış ve Museviler’in yaptığı bir akının neticesini kenar hatlarından taşan halk arasında ince
göremeyerek ve bu akın akabinde Museviler’in ‘Gol!’ diye bağırmalarına, gürültü
ve şamataya nazaran filvaki gol olduğunu zannederek o müessif hatada bulunmuştur. Çayırdaki bütün o tavırlarına, vaziyetlerine, gürültülerine rağmen
Makabi kazanamamıştır. O gün maçta hazır bulunmayan yahut bulunup da
bizim gibi gürültü ve şamataya aldanan spor meraklılarına her iki timin berabere kaldığını ve Pazar Ligi şampiyonluğunun diğer bir maçta taayyün edeceğini
(belirleneceğini) bildirmek suretiyle dünkü hatamızı tashih (düzeltir) ve hakkındaki hissiyat-ı samimanemizi dünkü nüshamızda kayd ettiğimiz Beşiktaş Kulübü’ne de bu vesile ile beyan-ı itizar ederiz (mazeret ve özürlerimizi bildiririz)”
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maçta Galatasaray takımının
oynadığı oyunu beğenmemiş
ve kulübü, (bir önceki sezonun
sonunda oynanan Fenerbahçe-İttihat maçı gibi -ve mutlaka
gerekli gördüğü-) bir İstanbul
şampiyonluğu “süper finalinde” kendilerini bekleyen Pazar
birincisinin, bu İttihat’dan daha
kuvvetli olacağı yönünde uyarmıştır: “İstanbul Şampiyonluğu-----İstanbul şampiyonluğunun katiyetle tayini için Cuma ve
Pazar birincilerinin yekdiğeriyle
bir maç icra etmesi….şüphesiz
icab etmektedir. Yalnız Pazar
birincisi İttihatspor’dan daha
kuvvetli olacağından şayet
yakında böyle bir müsabaka icra
edilecekse Galatasaray Kulübü’nün….. nazar-ı dikkatini celb
ederiz.” (7)
Metinden anlaşıldığı üzere,
14 Mayıs’taki Beşiktaş-Makabi
maçının berabere bitmesi ile,
Pazar şampiyonu 24 Mayıs
itibarıyle de hala tayin edilememiş durumdadır.
Yapılması gereken tekrar
maçının yapıldığına dair, elde
en ufak bir bilgi kırıntısı yoktur.
Beşiktaş veya Makabi için genel
bir “1921—22 Pazar Şampiyonluğu” iddiasında dahi bulunmak,
ancak “Pazar Birliği Turnuvası”
finali tekrar maçının oynandığına ve taraflardan birinin o maçı
kazandığına, veya maçın tarihinin tespit edilip taraflardan biri
o tarihte sahaya çıktığı halde
diğerinin çıkmadığına dair delillerin bulunabilmesi ile mümkün
olabilirdi. Fakat…

Şilt, son şampiyon
sıfatıyla,
İttihatspor’da!
1922 yılının mayıs ayında varılan anlaşma ile, İstanbul’daki
tüm etnik unsurların katılımıyla bir “İstanbul Senelik Futbol

Şampiyonluğu” oynanmasına
karar verilmiş; hatta tüzük belirlenmiş, kur’alar dahi çekilmişti.
Fakat Türk tarafı (o günlerde,
Türk sporculuğunun temsilcisi
olmak iddiasıyla ortaya atılmış
ve daha sonra yaşanacak gelişmelerle kendini feshedip tekrar
kurulmak zorunda kalacak olan
‘Türkiye İdman Cemiyetleri
İttifakı’) maçların başlamasına
birkaç gün kala şampiyonaya katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
Diğer 5 unsurun temsilcileri ise
yola devam etti.
Tam o günlerde, yani Haziran
ayının ilk haftasında (kendisi de,
Beşiktaş gibi, yukarıda bahsettiğim ‘erken TİCİ’nin’ dışında
kalıp, Beşiktaş’ın liderlik ettiği
MİCİ, yani Milli İdmancı Cemiyetleri İttihadı (8), içinde yer alacak
olan) 1920-21 Pazar Ligi şampiyonu İttihatspor, ültimatom gibi
bir bildiri yayınladı. İttihatspor
Kulübü; “spor kanununun şampiyonluk ilanı ve şilt tevdii konularında kuyudat (resmi kayıtlar,
hükümler) ortaya koyduğunu,
kendilerinin şampiyonluğu
muhafaza etmekte olduklarını,
şampiyon takım mağlup edilmeden şampiyon unvanının kimseye verilemeyeceğini” beyan etti.
Kulüp, şampiyonaya katılma
haklarının tanınmasının şart
olduğunu söylüyor ve hukukunun korunması için, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi Türkiye temsilcisi Selim Sırrı (Tarcan) Bey’i
de göreve çağırıyordu. (9)
1921-22 Pazar Ligi’nde yarıştan erkenden kopmuş ve 1922
Pazar Birliği Turnuvası’na da
daha ikinci turda veda etmiş
olan İttihat Kulübü’nün, şampiyonluk iddiasını, bu ligin yarıda
kalması nedeniyle, kendilerinin, “Pazar Ligi’nin belirlenmiş
son şampiyonu (1920-21 sezonu)” sıfatıyla şildi elinde tutmakta olduklarına dayandırdığı
açıktır. (10)
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Kaynaklar:
1. Yeni Şark, 13 Mayıs
2. Yeni Şark, 15 Mayıs
3. Peyam-ı Sabah, 17 Mayıs
4. Spor Alemi no55, 3 Haziran
5. Akşam, 15 Mayıs
6. Akşam, 16 Mayıs 1922.
Rahmetli üstad Vala Somalı da,
Akşam gazetesinin bu yayınının,
kendi ifadesiyle “bulanık suda
balık avlayanlar” tarafından, iddia
edilen Makabi galibiyetine delil
olarak kullanıldığını yazmıştır. Fakat ertesi günkü tashihden onun
da haberdar olmadığı anlaşılıyor.
7. Vakit, 24 Mayıs
8. Tevhid-i Efkar, 28 Ağustos
1922: “İttifaka Girmek İstemeyen İki Kulüp------Türkiye İdman
Cemiyetleri İttifakı ile Beşiktaş
ve İttihatspor kulüplerinin teşkil
ettiği Milli İdmancı Cemiyetleri
İttihadı arasında umumi bir spor
heyet-i müttehidesi (birleşik
kurulu) teşkili için icra edilen müzakeratın akim (sonuçsuz) kaldığı
teessüf ile haber alınmıştır. Bu
iki kulübün ittifaka neden dahil
olmak istemediklerini anlayamıyoruz” (4) Kuruluşuna yine bizzat
önderlik ettiği İstanbul Türk
İdman Birliği’nden (1919) sonra,
“karşı tarafın” kapsayıcı teşkilatlanma denemelerine önce Pazar
Birliği (1920), ardından İstanbul
Futbol Federasyonu (veya Beynelmilel Federasyon, 1921) hamleleri
ile karşılık veren Beşiktaş’ın, bu
defa da TİCİ’nin karşısına MİCİ’yi,
alternatif bir çekim merkezi olarak
koyduğu anlaşılıyor.
9. Tevhid-i Efkar, 5 Haziran
10. Daha da ilginç olan, bu iddianın, Taksim’de “İstanbul şampiyonunu” belirlemek üzere düzenlenmiş olan bir futbol şampiyonasını
düzenleyenlere ve bu şampiyonaya katılan takımlara karşı, üstelik
spor kanunu hükümleri hatırlatılarak ortaya koyulabilmiş olmasıdır.
Kamuoyuna gazeteler aracılığıyla
duyurulan ve resmi bir dille yazılmış olan bu metnin, Cumhuriyet
öncesi dönemin tartışmalı “İstanbul şampiyonluğu” kavramı ile
ilgili fikir beyan edilirken görmezden gelinemeyeceği ve ciddiyetle
üzerinde durulması gerektiği de
meydandadır.
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OYUN DENEYIMINI

ZIRVEDE YASAYIN!

tavsiyesidir
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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

Bu bir ilandır.

yazı: vâlâ somalı arşıvi

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu;
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E

dson Arantes
do Nascimento (Pelé),
dünyanın
gelmiş geçmiş en iyi
futbolcusu
olarak gösterilmektedir. Üç kere Dünya
Kupası kazanan kadroda yer
almıştır. İlk Dünya Şampiyonluğu’nu 1958 yılında tattı. Futbolculuk kariyerinde 1281 gol
atarak kırılması çok güç olan bir
rekora imza atmıştır. Nijerya’da
Pele’nin futbolunu izlemek
için Biafra ile yapılan savaşta
ik günlük ateşkes ilan edilmiştir. Brezilya hükümeti Pele’yi
“Ulusal Hazine” olarak ilan etti.
Bunun sebebi, 1962 yılında Şili
Dünya Kupası’nda harikalar
yaratmış olmasından dolayı
Avrupa’nın zengin kulüplerinin
kendisine talip olmasıydı.

Futbolun
Siyahi İnci’si
“Siyah İnci” lakaplı Pele
1977 yılında jübilesini yaptı. Ve
gazeteler “Gökyüzü bile daya-

namadı, ağladı” diye yazdılar.
1978 yılında Ulusal Barış Ödülü’ne layık görüldü.
1994-98 yılları arasında
Brezilya’da spor bakanlığı yapmıştır. 1999 yılında Uluslararası
Olimpiyat Komitesi tarafından,
olimpiyatlara katılmamış olmasına rağmen, “100 Yılın Atleti”
ödülüne layık görüldü.
Amerika Müzik Endüstrisi’ne yön veren Atlantik Müzik
Firması’nın Türk asıllı patronları Ertegün kardeşler, futbolu
çok seven bir aile oldukları ve
bu sporun Kuzey Amerika’da
da benimsenmesi için, 80’li
yıllarda “Cosmos” adını verdikleri bir takım kurdular ve başta
Pele olmak üzere Beackenbauer gibi birçok dünya yıldızını bu
takıma transfer ettiler. Bunların arasında bizden de Yasin
Özdenak vardı.
Sonuçta Pele’li, Beckenbauer’li ve Yasin’li Cosmos Takımı
amacına ulaştı ve futbol onların sayesinde Amerika Birleşik
Devletleri’nde kök saldı. Bu nedenle Brezilyalı Pele’nin Kuzey
Amerika futbolundaki etkinliği
asla unutulamaz.

Pele hakkında az bilinenler
23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya’nın Três Corações şehrinde
doğdu.
Ailesi tarafından “Pepe”
takma adıyla çağrılırdı ama
kuzenleri ve küçük arkadaşları
tarafından yaramaz anlamına
gelen “Peli” lakabı takıldı, bu
lakap zamanla “Pele” oldu.
11 yaşında keşfedilene kadar
ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, pele
nin bir gün Santos’un yöneticilerine “Bu çocuk dünyanın en iyi
futbolcusu olacak” dedi. Sonraki sezonda, ligin yıldız oyuncusu
olunca bu sözün doğruluğunu
ispatlamış oldu.
Kariyerine Brezilya Ligi’nin
ünlü takımlarından Santos’ta
başlayıp ve yine ünlü bir kulüp
olan Cosmos’ta bırakmıştır.
Futbol tarihinde en çok gol
kralı olan futbolcudur. Cosmos
forması ile bir sezon boyunca
ligde 52 kupada 12 gol kaydederek “en fazla gol atan gol kralı”
olarak futbolu bırakmıştır.
Kariyeri boyunca 6 defa bir
maçta 5’er gol kaydederek ayrı
bir başarıya daha imza atmıştır.
30 defa da bir maçta 4’er gol
kaydeden Pelé tam 92 maçta da
hat-trick yapmıştır.
Brezilya Ligi’nde oynanan bir
maçta Pele’nin oyundan atılması sonrası taraftarlar isyan
etmiş ve hakemi zor durumda
bırakmıştır. Bunun üzerine Pele
15 dakika sonra oyuna tekrar
dönmüştür. Bu olayda en dikkat
çeken şey ise hakem hakkında
hiçbir cezai işlem uygulanmaması hatta hakemin takdir
edilmesidir.
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Ata Küçükoğlu
Stuttgart’ta yaşayan mini
Kartalımız’ın da favori
hareketi Kartal pençesi,
ayrıca kendisine de pek
yakışıyor.

Ayşe Mine Durdu
İki yaşındaki Mine’ye Beşiktaş’lı
beresi ve battaniyesi pek
yakışmış. Henüz maçları takip
edemese de en sevdiği marşımız
“anlayamaz kimse bu aşkı”ymış.

Ata Seyit Gençay
Daha ismini bile söyleyemeden
Kartal pençesi yapmayı öğrenen Yavru
Kartal’ın bu becerisinin ardında babası
Ercan Gençay’ın emekleri varmış. Her
ikisinin de emeklerini takdir ediyoruz.

Mustafa Yiğit
& Muhammed
Yuşa Köse
Sekiz ve altı yaşındaki iki kardeşin
gün içindeki tüm vakitleri beraber
top oynamakla ve “hiç ayrılmadık
ki seninle” marşımızı söylemekle
geçiyormuş. Her ikisini de bir
an evvel Vodafone Park’a
bekliyoruz.

İsmail Enes Balcı
Henüz bir yaşını bile doldurmadan Kartal pençesi yapmaya çalışan
Enes’in çabalarına hayran kaldık.
Ayrıca eşofman takımı da pek yakışmış.

Ayşe Eylül
Mor formamızla poz veren Ayşe
sanki ileriki yıllarda Kartal
Yuvası’nın defilelerinde
boy gösterecekmiş gibi
hissettirdi bize.

Batuhan Aktiken
Her maçımızı Vodafone Park’tan takip
eden Yavru Kartalımız’ı gördükçe,
bizlerde duygulanıyoruz ve
atkısındaki sözü “Siyah Beyaz size
emanet” diyerek gururlanıyoruz.

Defne Ela & Utku Çetin
İki kardeşe üzerlerindeki kıyafetleri
pek yakıştırdık. Özellikle Utku’nun
kıyafetinde yazan yazıdan çok
etkilendik ve kendisine acaba
“Vodafone Park’ta bir imza töreni mi
düzenlesek” dedik.
Batınalp
Tahsin Zalim
Altı aylık minik Kartal’a
Beşiktaş sevgisi babadan
yadigarmış. Beşiktaşlılığı
miras olarak olarak aktaran
ailelere saygılarımızı
sunuyoruz.

Serkan Efe Serin
İlk formasını giymenin heyecanı ile ilk
tepkisini hemen Kartal Pençesi yaparak
gösteren Efe’nin heyecanı hepimizi
mutlu etti.

İsmail Yağız Dönmez
Yedi aylık olan Yavru Kartal’ın
gözlerine ve bakışlarındaki
heyecan dergi ekibinin içini
ısıttı. Işıltın hep daim olsun.

Elif Ünal
En büyük hayali Beşiktaş
marşlarını Vodafone Park’ta
söylemek olan Elif’in bir an önce
büyüyüp şampiyonluk kutlamasında hepimize şarkı söylemesini bekliyoruz.

KİTAP

Çomar Amca'nın
Mirası

AKT UE L

Sezer ve Tozar 1

Yazar: Ingvar Ambjørnsen
Çizer: Per Dybvig
Çevirmen: Deniz Canefe
Yayınevi: Can Çocuk
Kimler şehrin doğusunda, neredeyse hiç güneş
yüzü görmeyen eski püskü bir evde yaşıyor? Kimler
yağmurlu bir nisan günü hayatlarının ilk mektubunu
alıyor? Kimlerin hayatı, varlığından haberdar olmadıkları bir amcanın mirasıyla tamamen değişiyor?
Cevap: Tabii ki SEZER VE TOZAR!
Tozar çirkin mi çirkin bir köpektir, Sezer ise karnı
hep aç, kurnaz bir kedi. Yağmurlu bir nisan günü
aldıkları mektupla, Tozar’ın amcası Çomar’ın ona
Körfez Pansiyonu’nu bıraktığını öğrenen iki kafadar
bavullarını toplayıp yola koyulur.
Çağdaş Norveç edebiyatının en sevilen yazarlarından Ingvar Ambjørnsen’in kendi köpeği ve kedisinden
ilhamla yazdığı "Sezer ve Tozar" serisiyle yepyeni bir
maceraya atılmaya hazır olun!

İLGİNÇ BİLGİLER
- Bir köpekbalığı 100 milyon damla deniz suyu
içindeki bir damla kanı hissedebilir.
- Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı
görmek mümkündür.
- Yer fıstığı aslında bir baklagildir ve toprağın
altında büyür.
- Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
- Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir
topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
- Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
- Sümüklü böceklerin dört tane burnu vardır.
- Salatalığın yüzde 96'sı sudur
- Değerli taşların çoğu birkaç elementten
oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan
oluşur.
- Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792
basamak vardır.
- Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki
milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak
zorundadırlar.
- Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye
katlanamaz!
- Erkek Peygamber Devesi dişinin kokusunu
7 mil öteden duyabilir.
- Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı
Küba'dır.
- Hawaii alfabesinde sadece 12 harf
bulunmaktadır.
- Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

FİLM

Penguenler Takımı Uzayda
Penguen pilotlar Flip ve Zooey, yeni görevlerinde
daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere; uzaya
gitmekle yükümlüdürler. Slushy isimli bir uzay gemisi
ile seyahat eden ikili, genel merkezdeki Kaptan Stella
için bulgular toplamakla görevlidir.
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N E W

S E A S O N

BEŞİKTAŞ BASIC LOGO T-SHIRT
7020101 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ 3D PRINT SWEATSHIRT
7020200 / 189,99¨

BEŞİKTAŞ SLASH T-SHIRT
7020148 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ ARM SWEATSHIRT
7020201 / 219,99¨

BEŞİKTAŞ ZIP POLO T-SHIRT
7020141 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ MDAY FERMUARLI SWEATSHIRT
7020203 / 235,00¨
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