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Ertuğrul ÖZKÖK  

Sayfa 11

Psikiyatr Pektaş
köşkü galeri yaptı
İpek DURKAL sayfa 22

Latif DEMİRCİ  PRESS BEY sayfa 4

Ahmet HAKAN

Sayfa 6

Osman MÜFTÜOĞLU

Dağa çıkmanın
sonu geliyor

Aşkı anlatan
en ilginç kitap

 Ayşe ARMAN sayfa 12-13

Erkek bir noktada
genç ten arzuluyor

Türk filmi gibi

Hakan GENCE sayfa 15

‘Bir Çocuk Sevdim’ dizisinin iki yıldızı 
Hakan Kurtac ve Gülcan Aslan, 

17 yacında hamile kalan bir kızın 
dramını konu alan ve ‘Türk ｠lmi 

gibi’ tanımlaması yapılan hikâyenin 
Türkiye gerçeDini anlattıDı görücünde. 

Karayılan haberi
Ankara’yı kızdırdı

Mesude ERŞAN sayfa 10

‘Kağıttan
kaplan’
tanımı

bir espri
değildi

Hermes üretiyor
ünlüler büyütüyor
Sibel ARNA sayfa 8

Sayfa 19

İşte milli lakros takımımız
Patrick Dougherty, Zeynep’e aşık olup Türkiye’ye yerleşti. Lakros 
antrenörüydü. Bu sporun tanınmadığını görünce kolları sıvadı. Önce 
yabancıları örgütledi, sonra gençleri. Şu anda kadınlı erkekli 30 

kişiler. Onları, ellerinde fileli sopayla antrenmana giderken görenler 
havuz temizlikçisi ya da balıkçı olduklarını zannetse de yılgınlık 
yaşamıyorlar. Daha şimdiden bir kupaları bile var. Alp ULAGAY sayfa 25

CHP sözcüsü Prof. 
Dr. Güler: “Batum’un 
‘KaDıttan kaplan’ 
sözü bir espri deDildi. 
Maalesef Türk 
Ordusu sarsak bir 
yapıya dönüctü.”

Bir Kızılderili sporu olan Lakros Türkiye’de.
Henüz oynayan çok kişi yok ama milli takım
bile var. Huzurlarınızda ‘eli sopalı’ sultanlar

81 ilde tek başına

Şehriban OĞHAN sayfa 18

Türkiye’de 81 il var ama sadece birinde kadın 
vali görevli: Yalova Valisi Esengül Civelek... 
Bürokraside 31 yılı geride bırakan Civelek, 
kelimenin tam manasıyla ‘Devlet gibi kadın’.

Cansu ÇAMLIBEL sayfa 17

Arap Baharı’ndan sonra adeta siyasi ｠güre 
dönücen ve görevinden ayrılmak zorunda 
bırakılan El Cezire’nin tepesindeki isim 
Wadah Khanfar, yacadıDı sıkıntıları anlattı.

Dünyanın en hızlı
akrobatları geliyor
Uğur CEBECİ sayfa 20
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Herkes ona ‘Deli Ahu’ diyor. Ve Ahu Aysal bundan mutlu. Kendisini 
özgürlectirdiDine inanıyor. G.Saray Backanı Ünal Aysal’dan bocanma 
hikayesini de özgürce anlatıyor: “Bir an geliyor erkek genç ten istiyor. 
Gitmek isteyen adamı durdurmayacaksın. Sevgi böyle bir cey.”

Faruk BİLDİRİCİ sayfa 16

Kırışıklık hapı
işe yarar mı
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Havuz temizlikçisi 
balıkçı ya da sirk 
çalıþanı deðiliz Lakros vücut vücuda sert temasa dayalý 

bir oyun. Bu sebeple antrenman öncesinde 
dirseklerine, omuzlarýna, dizlerine 
koruyucularýný takýyorlar.

Fotoðraflar: Emre YUNUSOÐLU

Bu kadro ayný zamanda Türk 
Milli Takýmý’nýn çekirdeðini 
oluþturuyor. Altý ay boyunca 
düzenli antrenman yaptýklarý 
için de Ýstanbul Sultans 
oyuncularý ilk maçlarýna çýkmayý 
sabýrsýzlýkla bekliyordu. Sonunda 
ABD’den ýsmarlanan ｠yakalý 

formalarýný da kuþanarak 
aðustos ayýnda Bulgaristan’ýn 
baþkenti Sofya’da dört takýmlý bir 
uluslararasý turnuvanýn yolunu 
tuttular. Bulgaristan’ý, Ýsveç’i 
ve Monarchs takýmýný yenerek 
Sofya’dan kupayla döndüler. 
Takýmýn oyuncularýndan 

Sercan Korucu’ya göre bu 
turnuva büyük bir itici güç 
oldu: “Sofya’da gerçekten lakros 
oynayabildiðimizi gördük. Tam 
bir takým haline geldiðimizin 
farkýna vardýk. Kupayý da 
kazanmak büyük bir moral 
motivasyon oldu bizim için.”

SOFYA’DA KUPA KAZANDILAR

Amerikalı Patrick 
Dougherty (34)  iki yýldır 
Ýstanbul’da yaşıyor. Eski 
bir lakros oyuncusu ve 
antrenörü olarak bu sporu 
Türkiye’de örgütlemek 
için uğraşıyor. Bu süreçte 
en büyük destekçisi 
Türkiye’ye sopasý, maskesi 
ve koruyucularýyla 16 
kiþilik lakros malzemesi 
gönderen Uluslararasý 
Lakros Federasyonu  
(ILF) oldu.

TÜRKÝYE’NÝN ÝLK LAKROSÇULARI HEM HEVESLÝ HEM DERTLÝ 

Sýcak bir cumartesi sabahý. 
Ýstanbul’un Boðaz 
kýyýsý semtlerinden 

Anadoluhisarý’nda, Marmara 
Üniversitesi Beden Eðitimi Spor 
Yüksekokulu’nun suni çim 
futbol sahasýndayýz. Oyuncular 
saha kenarýnda antrenman 
hazýrlýklarýný sürdürüyor. Ama 
o da ne? Her biri maskelerini, 
eldivenlerini, hatta omuz, 
dirsek ve diz koruyucularýný 
kuþanýyor. Hatta ellerine de 
ucu ｠leli sopalarýný alýyorlar. 
Saha çevresindekilerin þaþkýn 
bakýþlarý altýnda baþlarýnda 
antrenörleri Patrick Dougherty 
ile sahaya fýrlýyorlar.

Bu sporcular pek futbolcuya 
benzemiyor. Amerikan 
futbolcusu ya da ragbici de 
deðiller. Onlar lakros oyuncusu. 
Kuzey Amerika kökenli bu spor 
dalý bir yýldýr Türkiye’de de 
oynanýyor. Amerikalý lakros 
oyuncusu ve antrenörü Patrick 
Dougherty geçen yýl attýðý 
tohumlarýn ilk ürünlerini bu 
yýl topluyor. Geçen yýl sadece 
Ýstanbul’da yaþayan birkaç 
yabancý ve bir takýmlýk malzeme 
setiyle yola çýkmýþ, Türk sporcu 
bulmakta zorlanmýþtý.

Bu yýl ise iþler yolunda. 
Dougherty, bazý üniversite ve 
liseleri de ikna ederek oyuncu 
sayýsýný hýzla artýrdý. Sonra 
her oyuncu için malzeme 
tedarik etti. Bu sayede 2011’in 
baþýndan beri tam teçhizatlý 
antrenmanlara yaklaþýk 
30 oyuncu katýlýyor. Yeni 
oyuncular lakrosu öðrenmeye 
çok hevesli. Örneðin sekiz 
aydýr antrenmanlara katýlan 
üniversite öðrencisi Barýþ 
Albayrak (24) lakros ortamýný 
öve öve bitiremiyor: “Daha önce 
tenis, basketbol, futbol oynadým. 
Hiçbirinde lakrostaki kadar iyi 
vakit geçirmedim. Lakrosta hem 
sertlik hem dostluk var.”

ÝSTANBUL SULTANS
Ýstanbul’daki lakrosçular 

‘Sultans’ ismiyle faaliyet 
gösteriyor þimdilik. Hafta 
içi akþamlarý buluþup ｠zik 
kondisyon çalýþmasý yapýyorlar. 
Hafta sonlarýysa uygun bir 
sahada toplu-sopalý antrenmana 
geliyor sýra. Bu sabah önce pas 

çalýþmasý var. Oyuncular iki 
gruba ayrýlýyor. Karþýlýklý olarak 
pas atýp tutuyorlar. Pas isteyen 
oyuncudan bir “Help” (yardým) 
sesi yükseliyor. Pasý alanýn 
arkasýndaki oyuncu da “I got 
your back” (arkaný kolluyorum) 
diyerek oyuna dahil oluyor. 
Bu sýrada takým kaptaný Özgür 
Aydýn’ýn sesi yankýlanýyor 
sahada. “Sesinizi duyamýyorum! 
Sesinizi duyamýyorum!” Ayný 
zamanda sözlü paslaþmanýn 
önemini hatýrlatýyor 
arkadaþlarýna.

Özgür Aydýn (22), lise 
yýllarýnda ABD’de tanýþtýðý 
lakrosu Ýtalya’da geçirdiði 
altý ayda daha da ilerletmiþ. 
Takýmýn lakros tecrübesi en 
fazla ismi olarak kaptanlýðý da 
kapmýþ. Aydýn, lakrostan ve 
takýmdan memnun olmasýna 
memnun da yarý þaka yarý ciddi 
bir þikâyeti var: “Ýstanbul’da 
sokakta, markette, toplu 
taþýma araçlarýnda biraz garip 
karþýlanýyoruz elimizdeki 
sopalarla. Örneðin geçenlerde 
Burger King’de lakros sopamla 
sýra beklerken biri beni 

elimdekini temizlik aparatý, 
beni de temizlikçi sandý. 
Sadece bu kadar mý? Diðer 
zamanlarda havuz temizlikçisi 
mi zannedilmedik, balýkçý 
mý yoksa sirk çalýþaný mý!” 
Mahmut Can Kayacan da ayný 
durumla Ýstanbul metrosunda 
karþýlaþmýþ: “Sopamý dik 
tutarken bir diðer yolcu 
tutunacak bir dayanak  
zannedip asýlýverdi.  
Sopamý zor kurtardým!”

ÝSTANBUL’DA TURNUVA
Bir yandan da antrenman 

tüm hýzýyla sürüyor. Bugünü yarý 
sahada altýþardan iki takýmlý tek 
kale maçla bitirecek. Dougherty 
takýmlarý ikiye ayýrýyor ve 
baðýrýyor: “Unutmayýn! En az 
üç pas yapacaksýnýz. Bu bir 
takým oyunu. Önce bir takým 
hücum edecek, sonra yer 
deðiþeceksiniz.” Önce kýrmýzý 
takým hücum ediyor. Ancak, 
beyaz takým presle onlarý yarý 
sahaya kadar itiyor. Kýrmýzý 
takýmýn kadýn oyuncularýndan 
Banu Özek yardýma gitse de 
beyaz takýmdan Deniz Güneri 
topu kapýyor.

Ancak antrenmanýn temposu 
yüksek. Kenardaki oyuncular sa-
hadakilerle yer deðiþiyor. Kan ter 
içindeki oyuncular suni çimlere 
yýðýlýp bir parça soluklanýyor. Bu 
sýrada tek kale maçýn ilk golünü 
atýlýyor. Kýrmýzý takýmýn golü 
atan oyuncusu Serhat Atayeter 
yüzünde bir gülücükle kenara 
yöneliyor: “Ýlk golümü attým. Bir 
aydýr antrenman yapan birisi 
için fena deðil.”

Patrick Dougherty, 
Marmara, Iþýk, Koç ve Kadir Has 
üniversitelerinde baþlayacak 
eðitimlerle birlikte yeni sezonda 
bir oyuncu patlamasý bekliyor: 
“Bu sezon birkaç amacýmýz 
var. Lakrosu okullara yaymak, 
bir kadýn takýmý kurmak ve de 
gelecek yaz baþýnda Ýstanbul’da 
ABD’den iki profesyonel takýmý 
aðýrlamak. Belki bunu bir 
turnuvaya bile çevirebiliriz. 
2012’de Ýstanbul’un ‘Avrupa 
Spor Baþkenti’ olmasýndan 
da faydalanarak Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi  
desteðiyle bu projeyi  
hayata geçirmek istiyoruz.”

Kuzey Amerika’nýn Kýzýlderili 
sporu lakros Türkiye’deki 

kuruluþ dönemini atlattý. Hatta 
ilk milli takým kuruldu; kurulur 

kurulmaz da Bulgaristan’da 
ilk uluslararasý turnuvasýndan 

kupayla döndü. Ancak,milli 
takým oyuncularýnýn bir derdi 

var: Yolda, metroda, markette 
ellerinde lakros sopalarýyla 

yürürken havuz temizlikçisi, 
balýkçý hatta sirk  

çalýþaný zannedilmek...

◊ Alp ULAGAY 
aulagay@hurriyet.com.tr

Lakros antrenmaný mutlaka paslaþma 
egzersiziyle baþlýyor. Lakros sopasýyla  
topu takým arkadaþýna gönderebilmek  
bu sporun temel unsuru.

Antrenmanda savunmacý olarak oynayan  
Özgür Aydýn (5) 1.80 metrelik sopasýyla 
Mehmet Özer’in (4) pas atmasýný  
engellemeye çalýþýyor.

KORUYUCULAR ÖNEMLÝ

ÝÞÝN TEMELÝ PASLAÞMA 

SOPALAR ÇARPIÞIYOR 

KURUCU  
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