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Spor kulüpleri, dünyanın dört bir yanında seveninin olduğu 
bir yapı. Biz buna taraftarlık diyoruz. Bazıları ise taraftar-

lık sözüne daha samimi bir hava katmak için çeşitli yakınlık 
ifade eden kelimelere başvurmuşlardır. Onlar kendilerinin, 
bir ailenin parçası gibi görülmesini ister. İşte elinizdeki bu 
kitap bir spor kulübünün tarihinden ziyade 100 yılı aşkın bir 
süredir hayatını devam ettiren, milyonlarca ferdi bulunan bir 
ailenin hikâyesini anlatıyor. Tabii bu kitabın çok önemli bir 
özelliği var. Sadece aile fertleri değil sporu, futbolu seven 
herkes okuyabilir, eğlenebilir hatta başarılarla coşup sevinç 
taklaları atabilir. (Belinize dikkat!) Bu kitapta Türkiye’de 
ilk kurulan Türk spor kulübünün, yani Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nün muhteşem tarihini okuyacaksınız. Kara Kartal’ın 
nasıl simge hâline geldiğini öğrenecek, siyah beyaz renklerin 
kararının verildiği toplantıya kulak kabartacaksınız. Beşik-
taş’ın Türkiye’de kazandığı efsane şampiyonlukların hikâ-
yesi ve Avrupa’da destan yazılan maçların bütün eğlenceli 
detayları da şu an elinizde bulunan kitapta heyecanla sizleri 
bekliyor. Ayrıca Beşiktaş’ın, Türk ve yabancı bütün efsane 
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Kara Kartal’ın hikâyesi 1902 yılının ılık sonbaharında 
başladı. Yaprakların hafiften sararmaya başladığı gün-

lerde, bir spor takımı yeşeriyordu Serencebey Mahallesi’nde. 
Gençlerden oluşan 22 kişilik grup, Osman Ferit Paşa’nın 
konağının bahçesinde jimnastik ağırlıklı spor yapmaya baş-
lamışlardı. Konağın sahibi Osman Ferit Paşa, Taşkışla Komu-
tanlığı yapmış ve sonrasında Medine Muhafızlığı’na atanarak 
14 yıl Arabistan’da vazifesine devam etmiş bir imparatorluk 

futbolcularıyla da tanışma imkânı bulacaksınız. Bu kitabı 
bitirdiğinizde, kendinizi manevi Beşiktaş Jimlastik Kulübü 
üyesi olarak görebilir, bir Beşiktaş JK uzmanı olarak her 
yerde havanızı atabilirsiniz. Haydi, vakit geldi; acele edin. 
Gençler paşa konağında spor yapmaya başladı bile!

PAŞA KONAĞINDA İLK 
ANTRENMAN
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sonra ise Moda Futbol Kulübü’nü kurunca Türk gençleri 
durur mu! Kadıköy’de ‘Black Stocking’ (Siyah Çoraplılar) 
ismiyle Türk futbol kulübü kurdular. Kurdular kurmasına 
ama onlar için iyi gitmeyen bir şeyler vardı. İlk maçlarında 

görevlisiydi. Spor yapan gençler arasında paşanın oğulları 
Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil de vardı. 

İlk zamanlarda futbol yoktu
Gençlerin haftanın birkaç günü toplanıp yaptıkları sporlar 

güreş, halter, jimnastik ve barfiksti. “Futbol neden yok” de-
diğinizi duyar gibiyim. Gençlerin ilk zamanlarda ilgilendikleri 
spor branşları arasında futbol yoktu. Bu durum, Beşiktaş’ın 
neden futbol değil de ‘Jimnastik Kulübü’  olarak kuruldu-
ğunu anlatıyor değil mi? O dönemde futbola ilgi duyulsa 
bile futbolla ilgili çok fazla şey bilinmiyordu. Üstelik futbol 
oynamak o günlerde bazı sıkıntılara sebep oluyordu. 

Futbol oynamak cesaret isterdi
O dönemin siyasi olaylarından dolayı, insanların toplan-

ması sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. Özellikle futbol 
oynama konusunda bazı sorunlar vardı. Osmanlı gençlerinin, 
1900’lerin başında ülkede futbol takımı kuran İngilizlerle 
maç yapması çok uygun karşılanmıyordu. Bu yüzden spor 
yapmak için toplanan kelimeden sonra “hafiyeler tarafından” 
ifadesini ekleyelim. takip ediliyordu. İşte o yıllarda Ege’nin 
güzel şehri İzmir’den dünyanın başkenti İstanbul’a James 
LaFontaine ve kardeşleri göç etmişti. İzmir’deki futbol faa-
liyetlerini İstanbul’a taşıyan LaFontaine, önce Kadıköy daha 

saray hafiyelerinin engeliyle karşılaştılar ve kulüp bu olaydan 
sonra dağıldı.

Bereketiko Jimnastik Kulübü
Günler günleri aylar ayları kovaladı ve düzenli bir şekilde 

spor yapmaya devam eden gençler, sonunda tekrar kulüp 
kurmaya karar verdiler. Evet, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 
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Bereket Spor Kulübü kuruldu. Tam gün belli olmamakla 
birlikte kulübün kuruluş tarihinin 1 Mart olduğu belirtiliyor.

Ve tecrübe devreye girer!
Sporla ilgili faaliyetler 1908’deki Meşrutiyet’in ilanıyla 

daha da hızlanmıştı. Dönemin siyasi sorunları biraz seyrek-
leşmeye başlayınca kabiliyetli bir eskrim hocası olan Fuat 
Balkan’la güreş ve halterde tecrübeli olan Mazhar Kazancı, 
Serencebey’in delikanlılarına birlikte spor yapmayı teklif etti. 
Gençler bu teklifi seve seve kabul etti. Çünkü onların da iyi 
antrenörlere ihtiyacı vardı ve bu fırsatı kaçırmak olmazdı.

temelleri atılıyordu ama başka bir isimle: Bereketiko Jimnas-
tik Kulübü. Kulübün temelleri Osman Paşa’nın konağında 
atıldığı için Osman Paşa’nın oğulları, dedeleri Bereketiko 
Hasan Bey’in adını kulübe vermişlerdi. Kulüp kuruluştan 
sonra tam dört kez isim değiştirdi. Sırasıyla Bereketiko 
Jimnastik Kulübü, Bereket Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Os-
manlı Jimnastik Kulübü ve son olarak da bugün kullanılan 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü... Nihayet 1903’te özel bir izinle 
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