
Küçük yaşta dayısı ile gittiği bir maç sonrası Beşiktaş ile tanışan 50 yaşındaki doktor ve müzisyen Birol Can, üniversite yıllarında hazırladığı 
‘Anlayamaz Kimse Bu Aşkı’ adlı bestesi ile taraftarların kalbinde taht kurdu. Onlarca bestesini takıma armağan eden Can, Liverpool 

mücadelesinde kırılan ses rekorunun kendi bestesi ile olmasının ayrıca gurur kaynağı olduğunu söylüyor. 
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Futbol, çağımızın popüler spor 
dallarından birisi. Futbolun 
olmazsa olmazı ise hiç şüphesiz 
taraftarlar. Beşiktaş'ın dünyaca 
ünlü ‘Çarşı Grubu’ beste 
fabrikası olarak biliniyor. 
Taraftarlarının dillerine 
pelesenk olan marşların 
imzasına bakıldığı zaman ise 
karşımıza Birol Can çıkıyor. Evli 
ve üç buçuk yaşında bir erkek 
çocuk sahibi olan 50 yaşındaki 
Can, ülkemizin en eski spor 
kulübü olan Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü'ne (BJK) hediye ettiği 
bestelerle biliniyor. 1999 
yılında Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nden mezun olan 
Birol Can’ın hastalarını da 
genellikle Beşiktaş taraftarları 
oluşturuyor. Kimi zaman onları 
muayene ediyor kimi zaman 
özel beste yaparak dertlerine 
deva olmaya çalışıyor. Beşiktaş 
tribünlerinin dillerinden 
düşürmediği ve ses rekorları 
kırdığı bestelerin yazarı Birol 
Can, bugüne kadar yazdığı 
hiçbir besteden para talep 
etmediğini, hepsini taraftara 
hediye ettiğini söylüyor. 

BJK tutkusunun başlama hikayesi
7 yaşında dayısıyla gittiği bir maç 
sonrası Beşiktaş ile tanıştığını 
söyleyen Birol can, o günden 
bugüne BJK ve taraftarları 
ile aralarındaki bağlarını hiç 
koparmadığını anlatıyor. Can, 
sözlerine şöyle devam ediyor: 
“7 yaşındaydım ve dayım beni 
ısrarla maça götürmek istedi. 
Ben de o dönemde futboldan 
hiç haz etmeyen birisiydim. 
Üstelik ailemde de herkes 
Galatasaraylıydı. Dayımla 

gittiğimiz Beşiktaş maçından 
sonra hayata bakışım adeta 
değişti ve o günden sonra ne 
oldu bilmiyorum ama ben 
bambaşka bir aleme girdim. 
Aidiyetinden büyük onur 
duyduğum Beşiktaş camiasıyla 
iç içe oldum.” 

Beste yapmaya üniversite yıllarında 
başladı
Müzik sektörüyle üniversite 
yıllarında tanıştığını vurgulayan 
Birol Can, Trakya'da okuduğu 
yıllarda bazı mekanlarda sahne 
almaya başladığını söylüyor. 
Üniversite yıllarından sonra 
Beşiktaş ile ilgili besteler yazan 
Can, 2006 yılında yapmış 
olduğu 'Anlayamaz Kimse Bu 
Aşkı' adlı şarkının kendisinin 
çıkış bestesi olduğunun altını 
çiziyor. Birol Can, bu bestesinin 
büyük bir kitle tarafından 
kabul gördüğünü ve kısa 
süre içerisinde stadyumda 
çalındığını ifade ediyor. Doktor 
ve müzisyen kimliklerinin yanı 
sıra yağlı boya sanatıyla da 
uğraşan Birol Can, hayatın her 
alanında Beşiktaş’la yaşadığını 
dile getirerek; ''Bugüne 
kadar yaptığım tüm besteler 
büyük Beşiktaş taraftarına 
armağanımdır. Hiç bir maddi 
beklentim yok.” diyor.

Amatörlükten Süper Lig’e kadar 
besteleri söyleniyor
2010 yılında yapmış olduğu 
'Gücüne Güç Katmaya Geldik' 
bestesinin hem Portekizce hem 
de Almanca'ya çevirdiklerini 
söyleyen Can, konuşmasını şöyle 
sürdürüyor: “Beşiktaş, gerek 

taraftarı gerekse yönetimi ile 
her zaman ayrıcalıklı olmuştur. 
Liverpool maçında kırdığımız 
ses rekoru da yine benim 
marşlarımın söylenmesiyle 
oldu. Bu da benim için ayrı bir 
gurur.” Başlangıçta bestelerini 
sadece Beşiktaş taraftarı 
için kaleme aldığına değinen 
Can, sonraları amatör ligden 
Süper Lig'e kadar birçok 
takım taraftarının kendisinin 
yaptığı bestelerle takımlarını 
desteklediğini anlatıyor. 3 buçuk 
yaşında ‘Kartal Kemal’ adında 
bir oğlu olduğunu dile getiren 
Birol Can, oğlu için ‘doğuştan 
Beşiktaşlı’ nitelendirmesini 
yapıyor ve ekliyor: “Oğlum, 
televizyonda Beşiktaş'ın maçını 
görse ‘hadi stada gidelim’ diyor. 
Şampiyonluk kutlamalarında 
sahne aldığımda Beşiktaş 
taraftarına 3'lü dahi çektirmişti. 
Umarım bu yıl da şampiyon 
oluruz ve yeniden şampiyonluğu 
hep beraber kutlarız.”

Beşiktaşlı Doktor, 
Yaptığı Bestelerle Taraftarlara Deva Oluyor 


