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Ekim ayında Sheffield United kulübünün daveti 
ile Lig Radyo ve Akşam gazetesinden tanıdığınız 
sevgili dostumuz Yetkin Etkin ile birlikte bir 
İngiltere turu yaptık. Ada’ya kadar gitmişken 
sadece Sheffield United’ı değil vakit ve fırsat 
bulabildiğimiz bir iki ismi daha konuk ettik 
mikrofonlarımıza. 

Bu röportajların bazı bölümlerini Lig Radyo ve 
Akşam gazetesinde okudunuz, dinlediniz. Biz 
de geçen ay özel sayımızda Sheffield United 
kısmını sizlerle paylaştık ve sıra geldi diğer özel 
röportajlara ve hikayelere. 

Manchester’da uçaktan inip maceralı bir 
şekilde arabamızı kiraladıktan sonra basıp 
Leicester’a geldik. Muzzy İzzet’in spor okulunu 
ziyaret ettik. Gordon Milne’in evine konuk 
olduk ve akşam King Power’da Leicester City vs 
Kopenhagen maçını izledik. Ertesi gün dümeni 
Londra’ya çevirip QPR idman tesislerinde futbol 
direktörü Les Ferdinand’ı bulduk. Sheffield’a 
konaklamak için döndüğümüzde ertesi sabah 
Sheffield Wednesday idman tesislerindeydik. 
Carlos Carvalhal ve İskoç golcü Fletcher’ı 
konuşturduktan sonra arabamızı Manchester’a 
sürdük. Hotel Football’u dolaşıp sizler için 
fotoğrafladık. Fish & Chips’in aslında çok da 
gerekli bir şey olmadığını keşfettikten sonra 
Manchester United vs Fenerbahçe maçında 
basın tribünündeki yerimizi aldık ve RvP’nin 
jübile maçı havasında geçen mücadeleyi 
yerinde izledik. 

Cuma sabahı bu kez ziyaretimizin asıl sebebi 
Sheffield United idman sahasındaydık. Kulüp 
CEO’su yöneticisi, teknik direktör ve kaptanı ile 
yaptığımı röportajları zaten bir önceki sayıda 
okudunuz. Bradford City vs Sheffield United 

maçı ile geçen Cumartesi günü sonrası 1 Sterlin 
henüz 3.77 TL ederken Pazar Manchester üzeri 
vatana döndük. 

Nasıl geçtiğini anlamadığımız bu kısa turda biz 
Yetkin ile çok eğlendik, unutulmaz anılar yaşadık, 
soldan akan trafikte araba sürme konusunda 
ustalaştık ve döndüğümüzde de sizler için bu 
özel sayıyı derledik. Özel röportajların yanı sıra 
izlediğimiz maçların da hikayelerini bulacağını 
bu sayı bizim için çok değerli ve umarız sizde 
okurken keyif alırsınız ve içinde bulunduğunuz 
ortamda bir nebze de olsa Ada Futbolu 
kokusunu duyarsınız. 

Özel Teşekkür: Bu sayının hazırlanmasında 
büyük payı olan ve bizi davet eden Sheffield 
United kulübüne başta yönetim kurulu üyesi 
Selahattin Baki olmak üzere teşekkür ediyoruz. 
Come on Blades 

ÖNSÖZ
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Mustafa Kemal İzzet

1974 doğumlu Türk asıllı İngiliz 
futbolcu. Muzzy İzzet adı ile 
anılan Mustafa Kemal İzzet, 
Chelsea altyapısından yetişip 
Leicester City forması ile parladı 
ve Martin O’Neill önderliğinde 
Tilkiler’in geçen sezon imza attığı 
muhteşem başarı öncesi en parlak 
dönemine imza atan futbolcuların başında geldi. 

Annesi İngiliz, babası Kıbrıs Türk’ü olan Muzzy, Türk 
milli takımının formasını da giydi. 2002 Japonya-
Güney Kore Dünya Kupasında kadroda olan başarılı 
oyuncu 3. olan takımın bir parçasıydı. 

Leicester City ile Championship playoff 
şampiyonluğunun yanı sıra 3 kez final oynadıkları 
Lig Kupası’nda 2 kez mutlu sona ulaştı. 2003-04 
sezonunda Premier Lig asist kralı oldu. Leicester City 
sonrası transfer olduğu Birmingham’da sakatlıkları 
nedeni ile eski günlerini aratan Muzzy 27 Haziran 
2006’da henüz 32 yaşındayken futbolu bıraktı. 

Şu sıralar Leicester’da eski takım arkadaşı Steve 
Walsh ile birlikte bir futbol okulu işleten Muzzy ile 
Türk basınında yapılan ilk röportajı gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz aylarda bir biyografisi de çıkan Muzzy’nin 
kitabı kadar keyifli bir söyleşi oldu. 

Gordon Milne

Yaşı bizim gibi 30larının ikinci 
yarısında olanlar ve daha 
büyükler onu çok iyi hatırlar. 
Tam bir İngiliz beyefendisiydi 
Gordon. Yıllarca Türkiye’de 
çalışmasına rağmen kimse 
onu Türkçe röportaj verirken 
görmedi. Beşiktaş ile üst üste 3 
sene şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam 
daha sonra Trabzonspor ve Bursaspor’da da çalıştı. 
Ülkesine döndükten sonra Newcastle United’da 
görev yapan Milne, Mart ayında 80 yaşına basacak 
ancak hala çok dinç ve hafızası oldukça sağlam. 

Gordon ile sadece Beşiktaş’ı konuşmadık. Onun pek 
bilinmeyen bir yönü de Liverpool tarihinde oldukça 
önemli bir yeri olması ve kırmızı forma ile 1960larda 
yaşadığı şampiyonluklar. Liverpool efsanesi Bill 
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Shankly’yi onun ağzından dinlerken tüyleriniz diken 
diken olacak…

Les Ferdinand

Türkiye’de sadece 1 sezon 
oynamasına rağmen çok 
sevilen ve hiç unutulmayan 
oyunculardan birisi Ferdinand 
ya da o zamanki lakabı ile 
Ferdi. Tıpkı vatandaşı Dalian 
Atkinson gibi. İngiltere Premier 
Lig’in de önemli golcülerinden birisi 
olarak anılan (Premier Lig kariyerinde 149 golü var) 
ve şu anda QPR’ın futbol direktörü olan Ferdinand 
ile oldukça keyifli bir söyleşi yaptık. 1 saati aşkın 
bu röportajda biz çok güldük, eğlendik. Umarım 
okurken siz de Ferdinand’ın gözlerindeki parıltıyı 
hissedebilirsiniz. Hem Türkiye macerasını hem Ada 
gündemini hem de QPR’ı konuştuk…

Carlos Carvalhal & Steven Fletcher

Sheffield’a gitmişken şehrin diğer 
ekibini de atlamayalım dedik. 
Ziyaretimizin en temel sebebi 
Championship ekibini yakından 
tanıdığımız bir hocanın çalıştırıyor 
olmasıydı. Beşiktaş ve Başakşehir’in eski 
TD’ü Carlos Carvalhal’i bir sabah idman 
öncesi yakaladık ve sorulmayanları 
sorduk, o da bilinmeyenleri anlattı. 
İskoçya milli takımının forveti Fletcher 
ile de kısa bir sohbet yaptık sizin için. 

Hotel Football

Manchester’a gitmişken, Old Trafford’un tam 
karşısında nehrin kenarında bir otel bulduk. Ryan 
Giggs ve Gary Neville’in patronu oldukları, terasında 
bir futbol sahası olan, 100% futbol konseptli bir 
otel. Hotel Football pazarlama ekibinden Jack ile 
yaptığımız keyifli sohbeti de iliştirdik özel sayımıza.



ÖZEL SAYI|8

Ada Futbolu: Günler nasıl geçiyor, Muzzy İzzet 
şu sıralar neler yapıyor?

Muzzy:  Her şey yolunda, bildiğiniz gibi artık 
emekli bir futbolcuyum, 10 yıl önce futbolu 
bıraktım. Aileme zaman ayırıyorum, 3 çocuğumuz 
var. Bu günlerde içinde bulunduğumuz akademiyi 
işletiyoruz ortağım, eski takım arkadaşım Steve 
Walsh ile birlikte. Akademide de işler iyi gidiyor. 
80 civarı öğrencimiz var. Burası tam bir okul 
gibi, çocuklar her gün sabahtan gelip derslerini 
çalıştıktan sonra öğleden sonra da ben ve Steve ile 
futbol oynuyorlar. 

Öğrencilerimizden birkaçı profesyonel takımların 
akademilerinden çıkmış ve oraya dönmek için 
bizimle birlikteler. Bir kısmı ise amatör takımlara 
gidecek. Onları iyi bir futbolcu olarak yetiştirmeye 
çalışıyoruz ve daha da önemlisi iyi bir eğitim 
almalarını hedefliyoruz.
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Ada Futbolu: Akademi ile ilgili biraz daha bilgi 
alalım. Kuruluşu, şu anki durumu ve gelecek 
planları…

Muzzy: Akademinin ilk zamanlarında Oxford 
Akademi isimli bir kolejle işbirliği içerisindeydik. 
Futbol dışındaki eğitimleri onlar veriyordu 
öğrencilere. Şu anda burada gerçekten futbolu 
seven ve aynı zamanda zeki ve çalışkan olan 
öğrencileri seçiyoruz, sadece futbolu amaçlayan 
çocuklar ilk tercihimiz değil. Belli bir not ortalaması 
istiyoruz tüm derslerinde akademiye devam 
edebilmeleri için. 

Dersler her gün, Çarşamba günleri oynanan bir 
kolej liginde de mücadele ediyoruz. Leicester City 
gibi profesyonel kulüplerin akademileri ile maç 
yapma şansı buluyor öğrencilerimiz ve bu da 
onlara neler kaçırdıklarını göstermiş oluyor bir 
bakıma. 
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Toparlamak gerekirse akademimizde genel 
olarak hedefimiz çocukların iyi futbolcu olmaları 
ya da futbolcu olamasalar bile nereye giderlerse 
gitsinler, üniversiteye de devam edebilirler, iyi ve 
doğru bir eğitim almış olmaları. 

Ada Futbolu: Muzzy biz seni çok özledik, senden 
haber almayalı sesini duymayalı uzun zaman 
olmuştu, sende de bir özlem var mı Türkiye’ye 
ve İngiliz futbolunda yeni Mustafa İzzetler 
yetiştiğini, forma giydiğini görebilecek miyiz, 
neler söylemek istersin?

Muzzy: Her şeyden önce Türkiye’yi gerçekten 
özledim. Her sene tatile Türkiye’ye gidiyoruz aslında, 
Antalya’ya. İstanbul’da yaşayan aile fertlerimiz de 
var ancak 4-5 yıldır İstanbul’a gitmedim. 

Özetlemek gerekirse benim babam Türk annem 
İngiliz, büyük annem ve büyük babamı kaybettikten 
sonra o geleneksel Türk ezgilerinden de uzaklaştık 
maalesef. Kardeşlerim ve benden sonraki kuşak 
için Türklüğün etkileri biraz azaldı diyebiliriz, yanlış 
anlaşılmasın Türk kökenlerimden dolayı çok mutlu 
ve gururluyum ancak aile büyüklerinin kaybından 
sonra ister istemez Türk kültüründen biraz 
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uzaklaştık. Ancak ben Türkiye’yi çok özlüyorum ve 
ilk fırsatta Türkiye’ye gideceğim.

Takım arkadaşlarımı da özledim. Tugay’ı 
sayabilirim, umarım onlarla bir gün yeniden bir 
araya gelip bir şeyler içebiliriz. 

Türk oyuncularla ilgili şu anda bizim akademide 
Türk oyuncu yok. Leicester’da çok fazla çocukla 
çalışma imkanı buldum. Bu şehirde ciddi miktarda 
bir Türk nüfusu ve onların çocukları var. Ancak 
neden akademilerde yoklar bilemiyorum, Leicester 
City’nin alt yapısında ve akademisinde Türk oyuncu 
yok. Londra’da da ciddi bir Türk nüfusu var ancak 
durum sanırım biraz İngilizler gibi. İngiltere’de 
dükkan sahibi ülke olarak da akademilerden 
çok fazla üst düzeyde İngiliz oyuncu çıkmıyor. 
Sanırım futbol çok fazla küreselleşti ve kısa vadede 
İngiltere’deki akademilerden çıkan üst düzey Türk 
oyuncu görme şansımız pek yok. 

Ada Futbolu: Kısa süre önce Türkiye’de 
Barcelona, Arsenal gibi kulüplerin futbol 
akademileri faaliyete başladı. Sence bu durum 
Türk oyuncularının gelişmesini nasıl etkiler?
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Muzzy: Eğer Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerin 
akademileri faaliyete başladıysa ve iyi koçlarını 
Türkiye’ye gönderirlerse bu durum çocukların 
futbol oynamak için daha da hevesli olmasına 
neden olabilir. Türkiye’de durum nasıl bilmiyorum 
ancak İngiltere’de çocuklar artık daha çok bilgisayar 
başında zaman geçiriyor ve sokakta oynamaktan, 
sokakta top oynamaktan giderek uzaklaşıyor. 
Bu tip akademilerin sayısının artması, iyi hocaların 
Türkiye’ye gelmesi ülkenin futbol sevgisini ve 
potansiyelini gösteriyor ve bu durum aynı zamanda 
çocukların futbolcu olmalarını da kolaylaştıracaktır. 
İspanya son 15 yıldır ciddi anlamda bir futbolcu 
fabrikası oldu, Brezilya zaten hep öyleydi, geçmişte 
İtalya böyleydi ve bence iyi hocaların yardımıyla 
Türkiye de böyle olabilir orta vadede. Burada 
yatırım çok önemli, altyapı akademilerine yatırım, 
çocukların iyi ortamda futbol oynamaları için 
yatırım ve hocalara yatırım.

Ada Futbolu: Konuşulacak çok fazla şey var 
Mustafa İzzet’i bulmuşken. Futbol sorularına 
Leicester City’nin mucizevi şampiyonluğundan 
başlayalım. Sen de bir Leicester City efsanesinin, 
geçen yılki başarı için neler söylemek istersin, 
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kupa Kaptan Morgan ve Ranieri’nin ellerinde 
yükselirken neler hissettin?

Muzzy: Çılgıncaydı bizim için, imkansızı başardılar. 
Premier Lig’e baktığınızda şampiyon olmanın 
ne kadar zor olduğu kolaylıkla görebilirsiniz. 
Manchester takımları, Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Tottenham gibi kulüplerin arasından onların 
harcamalarının çok küçük bir kısmı kadar bile 
para harcamamış Leicester City’ye baktığınız da 
Premier Lig’i kazanmak inanılmazdı. Şampiyonluğu 
sokaklarda 300 bin kişi kutladı. Sanırım Leicester 
City büyüklüğündeki bir kulüp için bir daha 
göremeyeceğimiz çılgın anlar ve sahneler yaşadık 
şehir merkezindeki kutlamada. 

Geçen sezonki maçların tamamını oğlumla beraber 
izledim. Takım harikaydı, çok iyi maçlar çıkarttılar. 
Jamie Vardy çok iyi goller attı, Mahrez muhteşem 
oynadı, defansif olarak takım çok güçlüydü, Kalede 
Kasper Schmeichel harika oynadı. Çok fazla olumlu 
şey vardı onları şampiyonluğa götüren ancak bence 
en önemlisi Avrupa’da oynamıyorlardı, kupalardan 
erken elenmişlerdi ve tek konsantrasyonları lig 
oldu. Bu da onları sezon boyunca her hafta dinç 
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tutan faktör oldu. Ranieri de taktiksel anlamda çok 
başarılı yönetti takımını. Leicester City taraftarları 
için unutulmaz bir sezon geride kaldı. 

Ada Futbolu: Gelelim bu sezona. Yaz dönemi 
Tilkiler için çok verimli geçti. Kante dışında tüm 
kadroyu korumayı başardılar. Hoca takımda 
kaldı. Ancak şu anda takım ligde kötü gidiyor. 
Yoksa bu oyuncular para ederken satılmalı 
mıydı? Nedir bu kötü gidişin nedenleri, nasıl 
yorumlarsın?

Muzzy: Takımın neredeyse tamamının elde 
tutulmasına şaşırdım açıkçası. Özellikle Mahrez’in 
gideceğini düşünüyordum. Vardy’nin de Arsenal’e 
transferi an meselesiydi. Sadece Kante Chelsea’ye 
gitti. Bu kaybı küçümsemeyelim, Leicester gibi 
kontra atak oynayan bir takım için Kante çok kilit 
bir rol üstlenmişti ve işini çok iyi yapıyordu, bu 
da rakipten top kapmak ve bu topları hızlı şekilde 
hücuma taşımak. 

Bence önemli değişikliklerden birisi de tüm bu iyi ve 
kilit oyuncuları elde tutabilmek için yeni sözleşmeler 
yapıldı ve hepsinin maaşı arttı. Leicester City gibi 
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küçük kulüpler bile Premier Lig’in yeni yüksek 
gelirleri ile yüksek maaşlar ödeyebiliyor artık. Bu 
yüksek maaşlı sözleşmeler oyuncularda %1’lik 
bir konsantrasyon kaybına yol açsa bile bunun 
sahaya yansıması %1’den fazla oluyor ki bence 
şu anda bunu yaşıyoruz. Bu sezon geçen yılki 
performansın gerisinde takım, ayrıca artık rakipler 
de şampiyona karşı farklı oynuyorlar. Geçen sezon 
herkes Leicester’a karşı atak oynuyordu ve takım 
geride bekleyip kazandığı toplarla Mahrez ile, 
Vardy ile hızlı hücum geliştirerek sonuca gidiyordu. 
Bu sezon ise takım topa daha fazla sahip olmak 
zorunda ve oyun kurmak kapanan takımları açmak 
için zorlanıyor şu sıralarda Leicester City ve Mahrez 
ile Vardy henüz beklenen form seviyesinde değil.

Ancak takım ŞL’nde oldukça iyi gidiyor. 2’de 2 
yaptılar. Tüm fokus ŞL’nde diyemem ancak öyle 
görünüyor şimdilik. Sezonun henüz çok başındayız. 
Vardy gollerini atmaya ve Mahrez de geçen seneki 
formunu yakalamaya başlayacaktır. Takım daha 
iyi olacak, bundan eminim. Bu sezon Premier Lig 
çok daha zor. Guardiola geldi Manchester City’nin 
başına, United’da Mourinho göreve geldi. Jurgen 
Klopp’u da es geçmeyelim. 
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Ada Futbolu: Biz grup kuraları çekildikten sonra 
ve ilk maçta deplasmanda alınan 3-0’lık Brugge 
galibiyetinden sonra Leicester’ın ŞL’nde çeyrek 
final oynayabileceğini düşünüyoruz. Nispeten 
kolay bir gruptalar. Senin düşüncelerin nedir, 
nereye kadar gidebilirler?

Muzzy: Bu akşam Kopenhagen maçı da var ve 
kağıt üzerinde Leicester’ın kazanabileceği bir 
maç olarak görünüyor ve ben de kazanacaklarını 
tahmin ediyorum. Sadece yapmaları gereken 
hafta sonu oynanan Chelsea maçından daha iyi 
performans göstermek. Dün tüm takım toplandı, 
oyuncular ve teknik kadro. Bir moral yemeği 
yediler ve Kopenhagen maçı ile yeni bir başlangıç 
yapalım. Sezona şimdi sıfırdan başlayalım görüşü 
hakim takımda. Sanırım yükseliş bu akşamki 
galibiyetle başlayacak. Bu akşamki 3 puan grup 
liderliği için çok önemli ve grubu lider bitirirlerse 
üst turlara geçme şansları yüksek. Nereye kadar 
giderler tahmin edebilmek çok güç, bildiğiniz 
gibi ŞL’nde üst turlara geçtikçe çok daha zorlu 
rakiplerle oynuyorsunuz. Belki de bir Türk takımı 
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ile karşılaşırlar ilerleyen turlarda.

Ada Futbolu: Leicester City uzun bir aradan 
sonra yeniden Avrupa Kupaları’na katıldı. Sen 
de bu sezondan önce takımın Avrupa’da son 
golünü atan isimdin. Neler hissettin takımı 
yeniden Avrupa’da görünce ve rekorun elden 
gidince?

Muzzy: Rekorum elden gittiği için çok üzgünüm 
(gülerek…) Aslında bu sezon takım Avrupa 
maçlarına başladığında öğrendim ben de böyle 
bir rekorun sahibi olduğumu ve tabi ki rekorlar 
kırılmak içindir. Şu anda yeni bir dönemden 
geçiyor kulüp, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyorlar. 
Türkiye’den Amerika’dan dünyanın her köşesinden 
insanlar haritada şehrin yerini bulmaya çalışıyor. 
Herkes Leicester hakkında konuşuyor bu her 
şeyden önce şehir için çok önemli. Pek çok ülkeden 
insanlar maçlarımıza gelmeye başladı, inanılmaz 
bir aşama bizim için ve kulüp için. Sonuna kadar 
tadını çıkarıyoruz biz de bu durumun. Bu akşam siz 
de göreceksiniz Şampiyonlar Ligi atmosferi harika 
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oluyor King Power’da. Türkiye’de de muhteşem 
atmosferler olduğunu biliyorum ancak bu akşam 
siz de Leicester City taraftarlarının oluşturduğu 
harika atmosfere tanık olacaksınız. 

Ada Futbolu: Türk futboluna gelişin de gidişin 
de çok hızlı oldu. Futbolunun tadına yeterince 
varamadığımızı düşünüyoruz. Milli takımdaki 
dönemin maalesef kısa sürdü. Sen milli takımla 
ve o dönemle ilgili neler söylemek istersin? 

Muzzy: Kimseye kırgınlığım yok. Benim için Türk 
milli takımına seçilmek fantastikti ve inanılmaz bir 
gururdu. Ancak Türkçe bilmediğim ve o dönemde 
de pek fazla İngilizce bilen olmadığı için etrafta 
oldukça zorlandım. Sadece federasyondan, 
tercüman anlamında yeterince destek görmediğimi 
düşünüyorum. Takım konuşmalarında bana 
yardım edebilirlerdi, teknik direktörler doğal 
olarak maç öncesi konuşmalarını Türkçe 
yapıyordu. Ailem biliyorsunuz Türk ve atmosfer 
problemi yaşamadım, sadece takımla aramda dil 
ve iletişim bariyeri vardı. Oyuncular da bana çok 
iyi davrandı, Tugay, Hakan Şükür hepsi harikaydı. 
Takım arkadaşlarımla ve hocalarımla hiç sorun 
yaşamadım. Dediğim gibi tek problem Türkçe 
bilmememdi. Keşke takım konuşmaları sorasında 
yanımda birisi olsaydı ve kulağıma fısıldasaydı orada 
konuşulanları diye düşünüyorum şimdi dönüp 
baktığımda. Bazen konuşulanları anlamadığınızda 
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ister istemez kendinizi olayın bir parçası olarak 
hissedemiyorsunuz. Yani burda imtiyazlı gibi olmak 
istemiyorum yanlış anlaşılmasın, sadece eksikliğini 
duyduğum şeyi söylemek istedim. 

Ada Futbolu: Milli takımdan konu açılmışken 
şu anki durumla ilgili görüşlerini de alalım. Yaz 
aylarındaki Avrupa Şampiyonası performansı, 
Dünya Kupası elemeleri ve Fatih Terim 
hakkında neler söylemek istersin?

Muzzy: Avrupa Şampiyonasını İngiltere’de milli 
takımın sponsoru olan bir firma için buradaki 
Türk taraftarlarla izledim bir elçi olarak. İlk maç, 
Hırvatistan maçıydı yanlış hatırlamıyorsam, 
takımda bir şeyler eksik gibiydi. Harika 
oyunculardan kurlu bir milli takım var, takımın 
içindeki politik meselerle ilgili çok fazla bilgi 
sahibi değilim. Bir takım görüntüsü veremediler. 
Sahada organizasyonel anlamda sorunlar vardı. 
İngiltere’de de benzer sorunlar oldu Fransa’da 
kampta futbolcular arasında kopukluk vardı, bir 
birliktelik sağlanmamıştı. Oyuncular biraz kendileri 
için oynuyor gibiydi. Milli takımdan beklentisi 
olan ve çılgınca, tutkuyla maçları izleyen Türk 
taraftarların arasındaydım ve sahadaki görüntü 
hiç iç açısı değildi. İngiltere’de olduğum için tam 
olarak neler olduğunu bilmiyorum ancak şu anda 
işler biraz daha iyi gidiyor sanki ve Dünya Kupası 
için mücadele devam ediyor. Türkiye her zaman 
teknik kapasitesi yüksek ve yetenekli oyuncular 
yetiştiriyor. Artık daha iyi olma zamanı ve umarım 
Dünya Kupası’na gidebilir bu takım…

Ada Futbolu: İngiltere milli takımı da demişken 
hemen sıcağı sıcağına Sam Allardyce skandalını 
soralım. 10 yıldır hayal ettiği yere milli takımın 
başına gelen Big Sam sadece 1 maç ve 67 gün 
sonra istifa etmek zorunda kaldı ve arkada 
1 galibiyet ile 100%’lük kırılamayacak da bir 
rekor bıraktı. 

Muzzy: İngiltere milli takımı teknik direktörlüğü 
çok zor bir görev. Bu görevi yaparken de oldukça 
temiz, en temizden de temiz olmanız gerekiyor. 
Sam Allardyce maalesef bunu başaramadı ve 
izlediğimiz videoda da gördük. Milli takımdaki 
koltuğunu başka şekilde değerlendirmek istedi. 
Ama en azından 100%’lük bir galibiyet yüzdesi 
bıraktı arkasında…
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Ada Futbolu: Türkiye’den hiç transfer aldın mı?

Muzzy: Hiçbir resmi teklif gelmedi kulübüme. 
Leicester City forması giyerken dedikodular 
dolaşıyordu, beni isteyen takımlar olduğuna dair. 
Menajerime böyle bilgiler geldi, ancak hiçbir 
kulüple temasım olmadı ve masaya oturmadık. 
30 yaşındaydım, genç bir ailem vardı, çocuklarım 
çok küçüktü. O şartlarda Türkiye’ye gelmek 
benim için doğru hamle olur muydu bilinmez 
ama teklif gelseydi mutlaka oturup düşünürdüm, 
değerlendirirdim. 

Ada Futbolu: Türk oyuncular içinde Dünya 
Kupası deneyimi yaşayan çok az isim var. Sen 
de bunlardan birisin. 2002 Dünya Kupası için 
neler söylemek istersin?

Muzzy: İnanılmaz bir tecrübeydi, Dünya Kupası, 
yarı final… Biraz önce konuştuk milli takımın 
durumunu, 2002’de her şey tam tersiydi. Tam bir 
birliktelik hakimdi kadroda. Harika bir atmosfere 
sahip bir kulüp takımı gibiydik. Teknik kapasitesi 
çok yüksekti, harika oyuncularımız vardı. Kadro 
İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye’de forma giyen 
oyunculardan kuruluydu. Bu dağılım takımın 
futbol bilgisini de üst seviyeye çekmişti. Bu farklı 
futbol mantalitelerinin bir araya gelmesi harika bir 
karma olmuştu ve ne kadar gideceğimizi bilmeden 
çıktığımız maçları kazandıkça ilerledik, kazandıkça 
önümüz açıldı ve kendimizi bir anda yarı finalde 
bulduk.
 
Dünyanın öbür ucunda binlerce Türk taraftarın 
tribünlerde olması da inanılmaz bir duyguydu. 
Türkiye’deki durumu da hayal edebiliyorduk, 
sokağa dökülen binlerce insanı. Japon ve 
Güney Koreli taraftarların da desteğini almıştık. 
Döndüğümüzdeki karşılamayı da unutamıyorum, 
bu kadar muhteşem olacağını o kadar uzaktan 
hayal bile edememiştik. Bu harika takımın bir 
parçası olduğum için gurur duyuyorum ve kendimi 
çok ayrıcalıklı hissediyorum. 

Ada Futbolu: Şimdi geçmişe dönelim, kariyerin 
en başlarına, çocukluk yıllarına. Futbola 
nasıl başladın, Chelsea’nin kapısından dönen 
Muzzy’nin Leicester City’de parlayan kariyerini 
bize anlatır mısın?

Muzzy: Doğu Londra’daki çocukluğumla 
başlayalım. Zor bir çocukluk geçirdim. Doğu 
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Londra’da çocuk olmak hem de ismi Mustafa 
Kemal İzzet olan bir çocuk olmak zordu. İsmim her 
ne kadar beni güçlü bir insan olmaya yönlendirse 
de öğretmen beni kaydederken sınıfta Mustafa 
Kemal İzzet diyerek arandığını ve tüm gözlerin kim 
bu diye bana çevrildiğinde yüzümün bembeyaz 
kesildiğini hatırlıyorum. O zor yıllarda hayatımı 
değiştiren en iyi şey futbol olmuştu. Futbol 
oynamayı çok seviyordum ve futbol oynarken 
kendimi iyi hissediyordum. 

12-13 yaşlarındayken Chelsea altyapısına katıldım. 
Charlton Athletic’de başlayan macera Chelsea’de 
devam edecekti. 16 yaşında beni 18 yaşına kadar 
takımda tutacak sözleşmeyi de imzaladım Chelsea 
ile. İlk profesyonel kontratımı da 18 yaşında Chelsea 
ile yaptım. O zaman teknik direktör Glen Hoddle’dı 
ve her şey iyi gidiyordu benim için. Yavaş yavaş 
takıma girme yolundaydım, birkaç maç kulübede 
geçtikten sonra daha fazla oynayabileceğim bir 
kulübe kiralık olarak gitme durumu gündeme 
geldi. Leicester City bana bu fırsatla geldi. Teknik 
direktör Martin O’Neill beni istemiş. Sezon ortası 
Leicester’a kiralandım ve Championship’te 10 maç 
oynadıktan sonra o sezon sonu kendimizi play-
off finalinde bulduk. 2 ay önce Chelsea rezerv 
takımında tribündeki 1 taraftar ve onun köpeğine 
oynarken bir anda 10 hafta içinde 80bin taraftarın 
önünde Wembley’deydim. Çılgınca bir durumdu 
benim için. O sezon sonu Leicester City beni 
transfer etmek istedi. Glen Hoddle, Chelsea’den 
İngiltere milli takımına geçti. Chelsea’de oyuncu 
menajer olarak Ruud Gullit göreve gelmişti ve 
ben de Leicester City ile kariyeriminen iyi 5 yılını 
yaşamak üzere transferimi tamamladım. 
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Leicester City ile 3 tane Lig Kupası finali oynadım, 
2 tanesini kazandık. Avrupa kupalarında mücadele 
ettik. Herşey yolunda gitti. Bu başarılı sürecin 
kahramanları birer birer takımdan ayrılmaya 
başlamıştı. Önce Emile Heskey Liverpool’a gitti. 
TD Martin O’Neill da İskoçya’da Celtic’in başına 
geçti ve herşey bir anda değişti. Yeni hoca geldi, 
oyuncuların büyük kısmı ayrılmaya başladı. Hiçbir 
şey eskisi gibi olmadı. Ben de kontratımın sonuna 
doğru geliyordum. Benimle ilgilenen birkaç külüp 
vardı. Aston Villa, Everton, Middlesbrough ve 
Birmingham. Seçimimde Steve Bruce’un etkisi fazla 
oldu. Onunla tanıştığımda çok iyi bir hoca olduğu 
izlenimi verdi bana, oynatmak istediği futbolu 
anlattı. Bunun yanı sıra Heskey ve Robbie Savage 
da Birmingham forması giyiyordu. Birmingham’ın 
Leicester’a olan mesafesi de sadece 45 dakika. 

Yeni takımımla 7-8 maç sonra dizimden ağır 
bir sakatlık geçirdim ve kariyerim allak bullak 
oldu. Uzun süre sahalara dönmek ve yeniden 
kondisyon kazanabilmek için çalıştım ancak eski 
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performansıma erişemedim bir türlü. Bu süreç 
2 yıl sürdü, 1-2 maça çıkıyordum dizim yeniden 
arıza veriyordu, tekrar düzeliyordum, 1-2 maç 
sonra yeniden dizimde sorun yaşıyordum. Ben 
de bu sürece daha fazla dayanamadım ve futbolu 
bıraktım. 

Ada Futbolu: Kitabında da yer verdiğin iki 
keyifli anı ile devam edelim. Birincisi sünnet 
hikayen, diğeri de kariyerinin ilk profesyonel 
golü sonrası otoparktaki maceran…

Muzzy: Ben ailenin ilk torunuyum bu nedenle 
babamın annesi, nenem özellikle sünnet 
konusunda çok heyecanlı ve aceleci oldu. 
Biliyorsunuz annem İngiliz ve ne yapmak 
istediklerini bir türlü anlamadı ancak engel de 
olamadı sünnetime. Sünnet için biraz da büyüktüm, 
sanırım 6-7 yaşlarındaydım. Londra’da bir kliniğe 
gittik. Tüm operasyon sırasında uyanıktım. 
Uzandım, olayı görmemem için bir perde indirdiler 
önüme ve uyuşturucu iğne yaptılar ve daha sonra 
çığlıklarımı ve gözyaşlarımı hatırlıyorum. Çok 
korkmuştum. Sünnet operasyonunun sonunda 
bir tüpün içinde kestikleri deri parçasını da bana 
vermişlerdi bunu alabilirsin diye ve ben bir kez daha 
şok olmuştum ama o parçayı bir süre sakladım.

İşin iyi tarafı ise kitabımda da belirttiğim gibi bu 
sünnet olayı Türk milli takımında şöyle işime yaradı, 
yabancı bir ülkeden geldiğimi bildiklerinden takım 
arkadaşlarımın aklına gelen ilk soru sünnetli olup 
olmadığım idi, ve onlar da sünnetli olduğumu görüp 
bana içlerinden biriymiş gibi davrandıklarında 
mutlu olmuştum, çok eğlenceliydi bu olay. 

Watford maçındaki olaya gelirsek, profesyonel 
kariyerimde attığım ilk goldü o gün filelere 
gönderdiğim top. O golle maçı kazandık ve 
biz playofflara giderken onlar küme düştü. 
Maçtan sonra stadyumdan Londra’dan gelen 
arkadaşlarımla ayrıldım ve onlar da stada yakın 
bir otoparka bırakmışlardı arabalarını. Etrafta bir 
sürü Watford taraftarı ve ben Leicester eşofmanı 
ile aralarında onları küme düşüren golü atan 
adam olarak maç sonu dolaşıyorum, birdenbire 
bu gerçeği fark edince hızlıca arabaya girdik ve 
otoparkın katlarından hızlıca aşağı inerek olay 
yerini terk ettik. 

Benim Türk mirasım ve köklerimle ilgili çok önemli 
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bir anıydı sünnet ve kitapta olması bu nedenle 
önemliydi. Yarı Türk, yarı İngiliz bir futbolcu 
olarak Türk milli takımında oynadım ve sanırım 
takım arkadaşlarım beni İngiliz olarak gördüler, 
görünüşüm ve İngilizce konuştuğum Türkçe 
konuşamadığım için ama kuşkusuz benim 
yarım Türk. 

Ada Futbolu: Son sorumuz, Tugay’ı bir kenara 
bırakacak olursak pek fazla iz bırakan Türk 
futbolcu olmadı Premier Lig’de. Tuncay 
Şanlı, Alpay, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu 
forma giydi burada. Enes Ünal’ın da 
Manchester City’de gelecekte oynamasını 
bekliyoruz. Bunun nedenleri ile birlikte 
İngiliz oyuncuların da aslında benzer şekilde 
yurt dışında pek fazla forma giymemesi ile 
ilgili düşüncelerini alalım. 

Muzzy: Bence Türk oyuncuların neden 
İngiltere’ye gelmediğinin cevabını sizler daha iyi 
verebilirsiniz. 

Ada Futbolu: Bizce temel sorun çalışma izni. 
Alabilecek milli oyuncular da Türkiye’de 
İngiltere’de alabileceklerinin çok üzerinden 
maaşlara oynuyor. Avrupa Birliği pasaportu 
olan İlkay, Emre Can ve Mesut Özil burada 
çok rahat takım bulabiliyor. 

Muzzy: İngiliz oyuncular için de benzer durum 
geçerli. Premier Lig’de maaş skalası çok iyi. 
İngiltere’de daha iyi kazanabileceksem neden 
yurt dışına çıkayım düşüncesi hakim. Ancak 
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bu da milli takıma olumsuz yansıyor. Bize 
2002’de işe yaradığı gibi farklı ülkelerde farklı 
futbol mentaliteleri ile oynasalar İngiliz takımı 
gelişir. Şu anda sadece Joe Hart oynuyor. İngiliz 
oyuncular sadece kariyerlerinin sonunda 
Amerika veya Çin’e para için gidiyorlar. 

Türk milli takımı için de eğer burada daha 
çok Türk oyuncu izlersek milli takım için de o 
derece iyi olur. Avrupa Şampiyonası sırasında 
İngiltere’deki Türk taraftarlarla sohbetim 
sırasında öğrendim. Galatasaray sezon sonu 
ligi 6. bitirmesine rağmen milli takımı pek çok 
oyuncu göndermiş ve buradaki taraftarlar bunu 
sorguluyordu. Türk oyuncular yurt dışında ne 
kadar çok forma giyerse milli takım da bundan 
o kadar çok karlı çıkar. Teknik kapasitesi 
yüksek çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum 
Türkiye’de. 

Ada Futbolu: Soz sözlerini ve varsa Türkiye’ye 
mesajını alalım.

Muzzy: Öncelikle herkese merhaba demek 
istiyorum, sizi özledim ve çok seviyorum. En 
kısa zamanda Türkiye’ye geleceğim. Tatil için 
geleceğiz ailemle, ülkeyi çok seviyoruz ve 
umarım oradan da bir ev alacağız yakın zamanda 
ve Türkiye’de daha çok zaman geçirebiliriz. Şu 
aralar bu akademi tüm vaktimi alıyor, akademiyi 
daha büyük ve daha iyi yapmak için çok 
çalışıyoruz. İngiltere’de futbolcu olmak isteyen 
Türk çocuklara da sesleniyorum, akademimize 
davet ediyorum onları. 
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Leicester City’nin geçen sezonki unutulmaz peri 
masalı onları bir anda Premier Lig şampiyonu 
yapmış ve bu sezon da tarihlerinde ilk defa 
Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı. 

Ligde henüz ŞL’de aldıkları kadar 
galibiyet alamadılar. Kötü gidiyor 
takım Premier Lig’de ve bu sezon 
kümede kalma mücadelesi 
verecekler son şampiyon 
olarak ancak geçen sezonki 
masalın devamı bu sezon 
Şampiyonlar Ligi’nde sürüyor. 
Biz Danimarka temsilcisi ile 
oynadıkları King Power’daki 
maçı basın tribününde yerinde 
takip etme şansı yakaladık. 
Tarihinde evinde ikinci kez bir ŞL 
maçına çıkıyordu Tilkiler ve atmosfer 
harikaydı. Soğuk bir Ekim gecesi İtalyan 
hakem Rizzoli’nin yönetimindeki maçta taş gibi 
bir mücadele vardı deyim yerindeyse. 

Tıpkı geçen sezonki Leicester City izler gibiydim 
tribünde. Geçen sezon özellikle Ocak ayından 
sonra takım zirveye yerleştiğinde neredeyse her 
hafta maçları canlı yayın programında yer 
aldı ve ben de bu maçların çoğunu 
izleme fırsatı buldum. Kopenhagen 
karşısındaki Leicester City 
geçen sezonki gibi yüksek 
konsatrasyonla ve haddini 
bilerek oynayan bir takım 
konumundaydı sahada. 
Kontrollü başladılar ve 
yakaladıkları 2-3 pozisyondan 
birisini gole çevirmeyi 
başardılar. Rakibin yakaladığı 
tek pozisyonda da kaleci Kasper 
Schmeichel harika bir kurtarış 
yapınca maçı kazanan ve 3’te 3 
yapan Tilkiler oldu. Gol ilk yarıda 
40. dakikada gelmişti. Vardy ortaladı, 
Slimani indirdi, Mahrez bitirdi. 

1



ÖZEL SAYI|27

Fuchs’u sağ kanatta canlı izleyince ne kadar önemli 
bir oyuncu olduğunu çok daha iyi anladım. Jamie 
Vardy’nin koşularının yıpratıcılığı çıplak gözle çok 

daha iyi fark ediliyor. Kaptan Morgan ve 
Huth’un oluşturduğu gömülü ve yüksek 

konsantrasyonlu savunma hattı ve 
arkada kaleci Schmeichel da bu 

takım için olmazsa olmazlar. Bu 
arada Kopenhagen’ın da hakkını 
verelim, çok iyi mücadele eden 
bir takım ancak bu arena 
için oldukça tecrübesizler 
ve yaratıcı oyuncu ile bitirici 
oyuncu eksikliği hissediyorlar. 

King Power’ı dolduran Leicester 
City taraftarları takımlarını çok iyi 

destekliyor ancak bu maç özelinde 
Danimarka’dan gelen ve maçın 

başında yaktıkları meşalelerle görsel 
şölen sunan Kopenhagen taraftarlarını da 

anmadan edemeyeceğim. Kulüp sahibi Taylandlı 
olunca basın tribününde uzak doğulu pek çok 
gazeteci vardı. Leicester City geçen sezon sadece 
1 şampiyonluk kazanmadı, aynı dünya genelinde 
de tanındı ve sevildi. Maç çıkışında otoparkta 

Leicester Cityli futbolcuların park ettiği 
patronun hediyesi BMW i8’leri görmek, 

Leicester City shopta alışveriş 
etmek de geceye keyif katan diğer 

detaylar oldu. 

Biz bu satırları yazarken Tilkiler 
Danimarka deplasmanından 
golsüz beraberlikle dönüp 
evindeki 3. maçta Club 
Brugge’ü yendi ve grup birincisi 
olarak son 16’ya kalmayı 

garantiledi. Siz bu satırları 
okurken Porto deplasmanından 

da dönmüş olacaklar. Bakalım peri 
masalının Avrupa perdesi nerede 

sonuçlanacak…

0
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Ada Futbolu: Merhaba Carlos. Teşekkür 
ederiz bize vakit ayırdığın için. Günler nasıl 
geçiyor Sheffield’da?

CC: Sizi görünce biraz duygulandım. Bir süredir 
Türkçe kelime duymamıştım, Türkiye’den uzak 
kalmıştım. Geldiğinize sevindim. Türkiye’yi çok 
özledim. Türk futbolunu değil sadece ülkenizi 
de özledim. Türkiye’yi çok seviyorum. 

Burada işler iyi gidiyor. İlk geldiğimde aynı 
Beşiktaş’ta olduğu gibi burada da beni kimse 
tanımıyordu. Portekiz futbolunu, Türk futbolunu 
ve Yunan futbolunu pek takip etmiyorlar ve bu 
adam kim diye soran çok oldu. Üzerimde bolca 
soru işareti vardı. Ancak yavaş yavaş oyun 
düzenimi oturtmaya başladıkça, göze hoş gelen 
hücum futbolu oynadıkça takım taraftarlar da 
yavaş yavaş yeni takıma ve bana ısındı. Dürüst 
olmam gerekirse artık Sheffield Wednesday 
camiasında oldukça popüler biriyim, geçen 
sezonki ilk maçlardan sonra popülaritem 
oldukça arttı. 

Sezona çok iyi başlamadık, ancak ilerleyen 
haftalarda çıkışı yakaladık ve sezonu çok 
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iyi tamamladık. Capital One League Cup’ta 
aldığımız 4-0’lık Arsenal galibiyet. Sezonu sonu 
gelen 6.’lık ve playoff finali ile bitti yıl. Sezonun 
sürprizi olduk diyebilirim. Lig Kupası’nda beni 
sezonun hocası seçtiler. 

Bu sezona da çok iyi başlamadık ancak işler 
geçen seneki gibi yoluna giriyor. Şu anda ligde 
6. sıradayız. Burada, İngiltere’de çok mutluyum. 
Sheffield Wednesday de benden oldukça 
memnun. 

Ada Futbolu: Bize kulübü biraz anlatır 
mısınız. 150 yıllık tarihi bir kulüp Sheffield 
Wednesday ve transfer hikayenizi de merak 
ediyoruz. Başkanla ilişkileriniz nasıl?

CC: Bildiğiniz gibi Türkiye’den sonra 2 yıl Al-
Ahli’nin akademisinin başındaydım. Kontratım 
bittikten sonra bazı takımlarla görüşmelerim 
oldu. O dönem hoca arayan Wednesday 
dışında bir iskoç ve bir Amerika kulübü ile 
görüşüyordum. Portekiz’den de görüştüğüm 
takımlar da vardı. 

Wednesday’de kulüp sahibi Chansiri ile çok 
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olumlu bir görüşme yaptık. Tercih yapmak 
için seçenekleri ikiye indirmiştim. İskoç kulübü 
ve Sheffield Wednesday kalmıştı. İngiltere’de 
çalışmayı her zaman istemiştim, burası bir 
futbol ülkesi ve tercihimi Baykuşlardan yana 
kullandım. 

Kulüp tarihinin de ilk yabancı hocası olarak 
göreve başladım. Biraz da bu nedenle 
insanlar bana kim bu adam diye baktı. 15 yıl 
sonra uyuyan devi uyandırdık diyebilirim. 
Sheffield Wednesday İngiliz futbolunun dev 
kulüplerinden birisi ancak 15 yıldır tam anlamı 

ile uyuyan bir devdi. Biz yeniden canlandırdık 
kulübü ve canlandırmaya da devam ediyoruz. 

Ada Futbolu: Türkiye’deyken de çok sevilen 
popüler bir teknik adam oldun Carlos, 
Burada da kısa sürede herkesin sevgisini 
kazanmayı başardığını görüyoruz. Nedir 
bunun sırrı?

CC: Öncelikle futbolu çok seviyorum. Bunun 
yanı sıra futbolun maddi boyutu ile hiç 
ilgilenmiyorum ve hep saha içinde kalıyorum. 
Futbolcu menajerleri ile bağlantılarım yok. 
Geleneksel ve eski kafa futbola bağlı olarak işimi 
yapmaya çalışıyorum. Oyuncular, hakemler ve 
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hocalar, sahada oynanan futbol dışında hiçbir 
şeyle ilgilenmiyorum. Oldukça fazla telefon veya 
görüşme talebi alıyorum menajerlerden ancak 
hiçbirisine geri dönmüyorum. Günümüzde 
pek kolay olmasa da ben futbolun saf tarafını 
yaşamaya çalışıyorum diyebilirim. Sanırım 
bunu da iyi yansıtıyorum. Takımlarla çok çabuk 
bütünleşiyorum, hemen bir parçası oluyorum 
takımın ve insanlar da beni camiadan biri olarak 
görüyor. Ben gerçekten böyle hissediyorum, 
onlardan birisi gibi. Beşiktaş’tayken de böyleydi, 
önceki takımlarımda da böyleydi, Sheffield 
Wednesday’de de böyle. Burada çalıştığım 

için tabi ki Sheffield Wednesday taraftarıyım 
ancak sanki geçmişte de öyleymişim gibi 
hissediyorum ve bunu görüyor insanlar. Bu 
tip duyguları yaşatabildiğiniz zaman insanlara 
bahsettiğiniz sıcaklık ve kaynaşma kendiliğinden 
gerçekleşiyor. 

Ada Futbolu: Beşiktaş’ın yeni stadyumu ile 
ilgili görüşlerini de soralım?

CC: Henüz gitme şansım olmadı ancak 
fotoğraflardan ve videolardan gördüğüm 
kadarı ile takip ediyorum. Başkan Fikret beni 
davet etmişti açılışa, biletimi de almıştım ancak 
son dakikada çıkan bir görüşme nedeni ile 



gelemedim. İlerde belki Sheffield Wednesday 
– Beşiktaş maçı için gelebiliriz yeni stadyuma. 
Çok mutlu olurum. 

Ada Futbolu: Türkiye’ye bir gün geri dönmeyi 
düşünüyor musun?

CC: Bana kalırsa ben seve seve Türkiye’de yeni 
bir takım çalıştırmak için dönmek isterim ancak 
sadece benim yapabileceğim bir şey değil bu 
tek başıma. Teklif de gelmesi gerekiyor bir 
takımdan. Fırsat buldukça İstanbul’u ziyaret 
ediyorum, çok kolay olmasa da fırsat buldukça 
tatil için Türkiye’ye geliyorum hala. Türkiye’yi 
seviyorum ve hala bağlantılarım var ve doğru 
anı bekliyorum bu geri dönüş için. 

Ada Futbolu: Biraz da çocukluğuna ve 
geçmişine dönelim Carlos. Seni tanıyoruz 
ancak geçmişine dair pek fazla bilgimiz yok. 
Bize başarılı bir teknik direktör olana kadar 
ki hikayeni anlatır mısın?

CC: Biz Portekiz’de orta sınıfın altında bir 
yaşam sürüyorduk. Babam satış temsilcisi 
olarak çalışırken annem de evde bizlerle 
ilgileniyordu. Çok kolay bir yaşantımız yoktu. 
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Belediye evlerinde yaşıyorduk. Ancak bana çok 
iyi bir eğitim verdiler. Hem aile içinde hem de 
annem saolsun beni çok iyi bir okula soktu. 
Nasıl becerdi bilmiyorum ama okulumda tek 
fakir öğrenci bendim diyebilirim. Belki de 
yönetimden birilerini tanıyordu. Sanat okulunda 
okudum, müzik üzerine. Ancak o zamana göre 
şansım okulumda küçük bir futbol sahası 
olmasıydı. Çok alışılmış bir durum değildi ve 5’e 
5 maç yapılabilen bir sahamız vardı. Futbolla ilk 
okuldaki bu sahada tanıştım. 5-6 yaşlarındaydım 
ve beden dersini hatılıyorum, dersteki hocamız 
gibi olmak istediğimi hatırlıyorum. Gelecekte 
ben de futbolcu olmak istemiştim o günlerde. 
Bundan sonra da rüyalarımın peşinden 
gittim. Braga alt yapısında başladım, şehrimin 
takımında, alt yaş milli takımlarında oynadım. 
Ancak eğitimimi de hiç aksatmadım. Birinci 
ligde oynarken bile okumaya devam ettim ve 
üniversite bitirdim. Spor bilimleri mezunuyum. 
Futbol kariyerimin ardında da 33 yaşındayken 
hocalık yapmaya başladım. 

Küçük yaşta annemin sayesinde girdiğim 
okulda aldığım müzik eğitiminin çok faydasını 
gördüm. Müzik bazı şeyleri anlamak için bana 
çok farklı bakış açıları kazandırdı. Flüt ve biraz 
da bateri çalıyordum ve yılbaşı konserinde 
beni izlemeye gelen annemle babam çok ufak 
birşeyler çalsam da çok mutlu olmuşlardı ve 
müzisyen olmamı istediler ancak ben futbolcu 
olmak için kararlıydım ve 10-11 yaşlarında okul 
değiştirip normal bir okula devam ettim. 
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Ada Futbolu: Kariyerindeki en mutlu an? 

CC: Vitoria Setubal ile kazandığımız kupa. 

Ada Futbolu: En üzüldüğün an?

CC: Geçen sezon playoff finalini kaybettiğimiz 
anı söyleyebilirim. Hayatımda ilk kez sahada 
gözyaşlarımı tutamadım. Kaybettiğimiz için 
değil ancak atmosferden oldukça etkilenmiştim. 
Wembley’in yarısından fazlasını dolduran 
Sheffield Wednesday taraftarları müthiş bir 
atmosfer oluşturmuştu. Duygu dolu anlardı. 

Ada Futbolu: Türkiye’de görev yapmış 
Bilic ve sen İngiltere’de başarılı şekilde 
çalışıyorsunuz. Türkiye’den yerli bir 
hoca burada görebilecek miyiz? Senin 
düşüncelerin neler? Ve Türkiye’den takip 
ettiğiniz oyuncular var mı?

CC: Türkiye ligini sürekli takip ediyoruz ve neden 
olmasın ilerde bir oyuncuyu transfer edebiliriz. 
Türk hocalar ise direkt olarak İngiltere’den 
başlamasalar bile mutlaka dışarıya açılmalı. 
Farklı ortamlarda çalışmalı. Daha sonra belki 
İngiltere’ye gelebilirler ancak mutlaka dışarıya 
açılmalı ve tecrübe edinmeliler. 

Ada Futbolu: Wembley’deki playoff finalini 
de soralım. 
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CC: Bizim için oldukça önemli bir andı. 35 
bini aşkın Sheffield Wednesday taraftarı vardı 
tribünlerde. Rakipden daha çok inanmışlardı ve 
biz favori değildik. Sezonu 6. sırada bitirmiştik 
ve 12 puan üzerimizdeki Brighton’ı eledik yarı 
finalde. Muhteşem bir tecrübe ve muhteşem bir 
atmosferdi Wembley’deki final. Aynı zamanda 
dünyanın en değerli maçıydı. Biliyorsunuz o 
maçı kazanıp Premier Lig’e yükselen takım bir 
sonraki sezon sonuncu bile olsa £100 milyonluk 
bir yayın geliri elde edecekti. Ancak maalesef 
kaybettik. Yine de unutulmaz bir sezon 
geçirdiğimizi düşünüyorum. 

Ada Futbolu: Hayallerin ve hedeflerinle 
bitirelim. 

CC: Mutlu olmak istiyorum ve bunun için de 
ben takım çalıştırmalıyım. Futbolcularım ve bir 
takımım olmalı. En az bir tane de futbol topuna 
ihtiyacımız var. Bunlar olduğu zaman ben de 
mutlu oluyorum. Benim için sevildiğim yerde 
olmak da çok önemli. Gittiğim tüm takımlarda 
başarılı oldum, taraftarlar beni çok sevdi. Bu 
da beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar mutluysa 
ve beni, takımı seviyorlarsa ben de mutlu 
oluyorum. Bu pozitif enerji ve sinerji benim için 
yeterli. 
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1987 doğumlu İskoç forvet Fletcher ülkesinde 
Hibernian’da yetişti ve parladı. Daha sonra 
İngiltere’de 1 yıl Burnley, 2 yıl Wolves ve son yarısı 
Marsilya’da olmak üzere 4 sezon Sunderland 
formaları giydikten sonra bu sezon Sheffield 
Wednesday’e transfer oldu. İskoçya milli takımı 
ile de 30 maç ve 9 gollük bir kariyeri olan Fletcher 
yazımız baskıya hazırlanırken Wednesday forması 
ile 10 lig maçında 3 gol atmıştı. 

Ada Futbolu: Merhaba Steven, teşekkür 
ediyoruz bize vakit ayırdığın için, günler nasıl 
geçiyor? 

Steven Fletcher: Sheffield Wednesday’de işler 
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yolunda gidiyor. Sezona çok iyi başlamasak da 
giderek açılıyoruz. İyi sonuçlar gelmeye başladı. 
Hoca ile de aram çok iyi geldiğimden beri bana 
çok yardımcı oldu Carlos. Sezonun geri kalanını 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Ada Futbolu: Owls’a transfer öykünü anlatır 
mısın? Sunderland’den ayrılık gündeme 
geldiğinde pek çok teklif almışsındır. Burada 
oluş hikayeni senden dinleyelim. 

SF: Kulübün geçen sezon yaptıklarını takip 
ettim. Şanssız bir şekilde playoff finalinde son 
maçta Premier Lig’e çıkmayı kaçırdılar. Kadroyu 
koruduklarını biliyordum, teknik kadro ve kulüp 
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sahibi ile görüştüm transfer öncesinde ve Premier 
Lig’e çıkma azimlerinden etkilendim. Bu kulübü 
ileri taşıyacak ailenin bir parçası olmak istedim. 
Benim ve kulüp için Premier Lig’e yükselme savaşı 
çok iyi bir mücadele olacak. Bu nedenle buradayım. 

Ada Futbolu: Çok fazla Britanyalı oyuncuyu 
göremiyoruz yurt dışında forma giyen, Fransa 
tecrüben nasıldı geçen yıl, neden devam 
etmedin Marsilya’da?

SF: Marsilya’da 6 aylığına kiralık olarak forma 
giydim ve orada geçirdiğim zamandan oldukça 
memnundum. Şehir, kulüp ve taraftarlar herşey 
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fantastikti ve bana çok iyi davrandılar. Ancak 
çok genç bir ailem var, karım yeniden hamile 
kaldı ve bu nedenle ülkede kalmayı tercih ettik 
yurt dışında oynamaktansa. Ailenin geri kalanına 
yakın bir yerde olmamız gerektiğini düşündüm 
ve bu ailevi nedenlerden ötürü Marsilya’ya veda 
ettim. Sheffield Wednesday’den de teklif gelince 
değerlendirdim. Şimdi de Sheffield’a taşındık ve 
burada yaşıyoruz, yeni takımımla sözleşmem 4 
yıllık. 

Ada Futbolu: 4 yıllık sözleşme olduğu için 
hedefin bu forma ile Premier Lig’de oynamak 
diyebiliriz o zaman.

SF: Evet kesinlikle hedefimiz bu, çok iyi bir hocamız 
ve kadromuz var ve en kısa zamanda Premier Lig’e 
yükselmeyi istiyoruz, taraftarlar da bizden bunu 
bekliyor. 

Ada Futbolu: Biraz da İskoçya milli takımını 
konuşalım. Bu yaz Britanya’da herkes hatta 
Kuzey İrlanda bile Avrupa Şampiyonası’na gitti 
ancak siz evde kaldınız? Çok büyük bir hayal 
kırıklığı olsa gerek sizin için…

SF: Evet gerçekten çok üzücü bir durumdu. Bir 
önceki turnuvaya giden takımdan daha güçlüydük 
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ancak başarısız olduk elemelerde. Şimdi 
önümüzde Dünya Kupası var. Umarım ben de 
İskoçya forması ile büyük bir turnuvada mücadele 
etme şansı yakalarım emekli olmadan. Dünya 
Kupası eleme grubumuzda oldukça zorlu ve bizi 
zorlu bir süreç bekliyor. Beklentinin üzerinde 
performans gösteren takımlar oldu bu yaz, olmaya 
da devam ediyor. Genç ve yetenekli bir kadromuz 
var, umarım biz de bu beklentinin üzerinde işler 
başaran takımlardan birisi oluruz. 

Ada Futbolu: İskoçya teknik direktörü Gordon 
Strachan ile aran nasıl?

SF: Gordon ile çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak 
bebek beklediğimizi duyduğunda kutlamak için 
aramıştı, hocayla aramız oldukça iyi. 

Ada Futbolu: Sunderland’i de sormak istiyoruz 
sana. 4 yıl geçirdin takımda. Her sene aynı 
mücadeleyi verdiniz. Bu sezon düşecek dediler 
ama takım hiç küme düşmedi. Sen neler 
söylemek istersin o günlerle ilgili?
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SF: Sunderland’deki ilk sezonum çok iyi başlamıştı 
ancak daha sonra uzun süreli bir sakatlık geçirdim 
ve uzun süre futbol oynayamadım, sezonu 
kapattım. (O yıl Sunderland forması ile ilk lig 
maçında 2 gol atmış Fletcher ve iyi performansı 
ile Eylül 2012’de Premier Lig’de ayın futbolcusu 
seçilmişti). Geri döndüğümde herşey değişmişti, 
farklı bir hoca vardı takımın başında. Bir daha da o 
iyi başlangıç gibi olmadı işler, 4 zor ve stresli sezon 
geçirdim Sunderland’de. 

Sezona iyi başlamak çok önemli ancak 
Sunderland’de bunu hiç başaramadık, sezonun 
son 5-6 maçına geldiğimizde puan kaybı lüksümüz 
kalmıyordu ve bir şekilde o maçları kazanıyorduk. 

Ada Futbolu: Son olarak Türkiye’de sizi takip 
eden futbolseverlere bir mesajın var mı?

SF: Sheffield Wednesday’i takip etmeye devam 
etsinler, umarım bu sezon çok gol atarım ve takımı 
Premier Lig’e taşıyabiliriz, teşekkür ediyorum size 
de. 
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Ada Futbolu: Bu röportaj için çok teşekkür 
ederiz. Öncelikle nasıl gidiyor diye soralım?

GM: Her şeyden önemlisi şu anda keyfimiz 
yerinde, ailemde herkesin sağlığı iyi durumda. 
Bodrum’da 10 günlük bir tatilden yeni döndük 
ve her şey yolunda. 

Ada Futbolu: Manchester United vs 
Fenerbahçe maçı için ve 2 takım için neler 
düşünüyorsunuz?
 
GM: İki takım için de büyük maç. Avrupa Kupası 
maçları lig maçlarından çok farklı geçiyor. Şu 
anda iki ekip de liglerinde tam kapasiteleri ile 
oynamıyor. Çok ilginç bir maç bekliyor bizi, 
Manchester United çok zor bir fikstürden 
geçiyor İngiltere içinde. Düşük tempolu bir 
maç bekliyorum. Bu sezon Türkiye ligini fazla 
izleme şansım olmadı ve Fenerbahçe’nin 
son durumuna çok hakim değilim. Ancak 
bildiğiniz gibi bu tip maçlarda takımların 
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form durumlarından başka etkenler sonucu 
belirleyici olabiliyor. 

Ada Futbolu: Gordon Milne ile sohbet 
ederken Beşiktaş’ı sormadan olmaz. 
Beşiktaş sizin için ne ifade ediyor. Bize çok 
iyi ilişkiniz olduğu başkan Süleyman Seba ile 
ilgili neler söylemek istersiniz. 

GM: Beşiktaş süphesiz benim hayatımda 
çok önemli bir yere sahip. Britanya dışında 
çalıştığım ilk takım. İlk sezonumda çok iyi 
zaman geçirmedim çünkü başarı bir süre sonra 
geldi, insanların beklentisi en baştan itibaren 
çok yüksekti. Bu zor dönemlerde Süleyman 
Seba’nın bana desteğini hiç unutamam, hem de 
beni kovmak çok basitken destek oldu başkan 
bana. 

Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama 
İnönü’de bir maç öncesi oyuncular henüz 
sahaya çıkmadan tribünlerde bir pankart 
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hatırlıyorum; “Please go home Gordon” (Lütfen 
evine dön Gordon). Süleyman Seba’nın çok 
önemli özellikleri vardı, bunlardan önemli bir 
tanesi onun futbolculuk geçmişi olmasıydı. 
Bu nedenle oyuncuların ve aynı zamanda 
teknik adamların problemlerine daha ılımlı 
yaklaşıyordu. Her şey yolunda gittiğinde asla 
çok heyecanlanmazdı aynı şekilde hiçbir şey 
yolunda gitmediğinde de çok fazla negatif 
etkilenmezdi. Süleyman Seba bir futbol 
kulübünün en önemli unsurunun futbolcular 
ve teknik direktör olduğunu çok iyi bilen bir 
başkandı ve bizleri destekliyordu. Oyuncular 
da başkanın kendilerini desteklediğini biliyordu 
ve bu şekilde içten içe başkana bir sadakat 
besliyorlardı, sahaya çıktıklarında Beşiktaş 
kadar Seba için de mücadele ediyorlardı. 
Süleyman Seba, Beşiktaşla bütünleşmişti. 
Yönetim kurulu toplantılarında başkan 16-17 
kişiyle kavga ederdi bizim için, çok sessiz ve 
renk vermeyen bir kişiliği vardı aynı zamanda 
da çok zeki ve etkileyici bir başkandı.  Başkan 
sokaktaki sıradan bir taraftarla da ülkenin 
başbakanıyla da aynı şekilde kendisine has 
üslübuyla konuşabilirdi, bu karizmaya sahipti 
ve dönemindeki diğer kulüp başkanlarının da 
büyük saygısını kazanmış çok özel biriydi. 
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Futbolda klasik bir laf vardır, biraz da şans 
yanınızda olacak diye. Benim için en büyük şans, 
Beşiktaş’a geldiğimde başkanlık koltuğunda 
Süleyman Seba’nın oturmasıydı ve ona her 
zaman çok saygı duydum. 

Ada Futbolu: Gordon Milne bir Beşiktaş 
efsanesi olduğu kadar da bir Liverpool 
efsanesi. Kazanılan ilk şampiyonluklarda 
büyük payı var. O zaman ile bu zamanı 
karşılaştırmak istersek bize neler söylersiniz, 
Liverpool ne zaman Premier Lig şampiyonu 
olabilecek?

GM: Liverpool’un 1990 yılında beri şampiyonluk 
yaşayamamış olmasına inanamıyorum. Ancak 
bu bize futbolun ne kadar hızla değiştiğinin de 
bir göstergesi. Zaman çok hızlı geçiyor, biraz 
önce Beşiktaş yıllarımı konuştuk ki uzun zaman 
önceydi. Şimdi de neredeyse 60 yıl geriye 
gidiyoruz. Futbol hakikaten çok hızlı değişiyor 
ve benim için Liverpool’un bu kadar süre 
şampiyon olamaması büyük sürpriz.

Ada Futbolu: 1966 Dünya Kupası’nı da 
sormak istiyorum. Kupa öncesi milli 
takımda forma giyiyordunuz ancak zaferle 
sonuçlanan kupanın kadrosunda yoktunuz? 
Kariyerinizin en büyük hayal kırıklığı bu 
diyebilir miyiz?

GM: Hocamız (Alf Ramsey) ne yaptığını 
bilmiyordu (gülerek). Kariyerimde iki büyük 
hayal kırıklığı var; 1965 FA Cup finali  öncesi 
bir sakatlık geçirdim ve final maçında 
oynayamadım. Birkaç sezon öncesine kadar hiç 
sakatlık yaşamıyordum ve sürekli oynayan bir 
futbolcuydum. Devam eden sezonda da milli 
takım kadrosunda olsam da sakatlıktan önceki 
formumda değildim. Hayal kırıklığımı arttıran 
şey ise turnuva öncesi hazırlık kampında 
kadroda olmam, hazırlık maçlarında olmam 
ancak kadroya girememem oldu. 

Ada Futbolu: Liverpool tarihinin en 
önemli efsanesi Bill Shankly’yi çok 
yakından tanıyorsunuz. Onun yaptığı ilk 
transferlerden birisi olarak Shankly’yi 
sizden dinleyelim…

GM: Babam Preston North End’de profesyonel 
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olarak futbol oynamıştı ve Bill Shankly ile 
Preston’dan takım arkadaşıydı. 1930’larda 
beraber oynamışlardı. Ben gençken babamın 
Shankly’yi anlattığını hatırlıyorum. Onun ne 
kadar coşkulu,agresif ve azimli bir futbolcu 
olduğunu anlatırdı bana. Bu yüzden onu henüz 
genç yaşta tanıyordum. Ben de daha sonra 
Preston’da futbol oynadım ve Liverpool’a 
transfer olma fırsatı çıktı karşıma. Onunla 
tanışıp görüştüğümde muhteşem Liverpool’u 
yaratma coşkusuna da yakından tanık oldum. 
Bana muhteşem oyuncular transfer edeceğini 
anlattı ve ben Shankly’nin Liverpool’a transfer 
ettiği ilk futbolcu oldum.  

1960 yılında transfer olduğumda Liverpool 2. 
Ligdeydi ve ilk sezonumuzda şampiyon olup 
1. lige döndük. 26.000 kişilik KOP tribününü o 
zamanlar şimdiki gibi şarkılar söylemiyordu, 
sadece gürültü çıkarıyorlardı. 1960’ların ilk 
yıllarında Beatles, Rolling Stones ile birlikte işin 
içine müzik de girdi. Beatles, Liverpool kökenli 
olduğu için etkileşim çok hızlı oldu ve tribünler 
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onların şarkılarını hemen kaptı ve böylece 
Liverpool yerellikten çıktı ve uluslararası bir 
marka oldu. Daha önce Avrupa Kupalarında 
oynamamış takım bu müziğin de etkisi ile bir 
anda tanınmaya başladı. Liverpool’da oynamak 
için en muhteşem dönemdi, efsanenin 
başlangıç dönemi ve o dönemde oynadığım için 
çok şanslıyım.

Bill Shankly’nin benim üzerinde etkisi çok 
fazla. Sadece futbol oynadığım dönemde değil. 
Teknik direktörlük dönemimde de ondan çok 
etkilendiğimi söyleyebilirim. 

Ada Futbolu: Siz yurt dışında başarılı olan 
ender Britanyalı teknik direktörlerdensiniz. 
Neden İngiliz hocalar dışarıda pek fazla 
başarılı olamıyor?

GM: Benim sevgili dostum Bobby Robson’ı 
da atlamayalım. O da Barcelona’da başarılı 
olmuştu. Sanırım en iyiler pek fazla dışarı 
gitmediği için olabilir. Britanya’da çok fazla 
fırsat var. Profesyonel liglerde sadece 
İngiltere’de 92 takım mevcut. Premier Lig’de 
başarısız olduğunuzda alt liglerde yeniden 
başlayabiliyorsunuz. Ailevi nedenlere de 
dayanıyor yurt dışına gitmemek. Özellikle okula 
giden çocuklarınız varsa, bu gibi nedenlerle 
eşiniz de yurt dışına çıkmak istemiyor. Bunları 
ana nedenler olarak gösterebiliriz. 

Benim zamanımda ise 10 sene Coventry’de 
5 yıl da Leicester City’de çalıştıktan sonra 
15 yıllık tecrübenin ardından yeni bir şeyler 
denemenin zamanı gelmişti. İngiliz hocalar 
Almanlar, İtalyanlar ya da Hollandalılar gibi 
fazla çıkmıyorlar yurt dışına. 

Ada Futbolu: Aynı zamanda Premier Lig’de 
de yabancı oyuncu ve hoca istilası var. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz. 

GM: Geçen sene bir Arsenal – Chelsea maçı 
sırasında sahada hiç İngiliz oyuncu kalmamıştı 
bir ara ve 2 hoca da yabancıydı. 15 yıl önce 
böyle bir şey olacağını söyleseydiniz size aptal 
gözü ile bakarlardı. İşlerin ne kadar değiştinin 
bir göstergesi bu durum. Maalesef para 
herşeyi kontrol ediyor. Premier Lig’de gelen 
para yayın hakları anlaşmaları ile oldukça 
yüksek miktarda ve artık kulüplerin yabancı 
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patronları var. Yabancı patronlar da yabancı 
yöneticilerle çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz 
yere yakın Midlands kulüplerine bakalım, 
Aston Villa, Wolverhampton ve Birmingham ile 
WBA, hepsinin yabancı sahipleri var ve onların 
yabancı hocalarla çalışmak istemesi çok doğal 
bu durum da genç Britanyalı hocaların işlerini 
zorlaştırıyor. Premier Lig’de çalışabilmeleri için 
oldukça başarılı olmak zorundalar artık. 

Benim Beşiktaş’taki eski güzel günlerimde 
yabancı sayısı sadece üçtü ve takımın kalbi Türk 
oyunculardan oluşuyordu ki bu durum benim 
için çok önemliydi. Ancak şimdi Türk oyuncular 
da İngiliz futbolcular gibi aynı problemleri 
yaşıyor. 

Ada Futbolu: Bobby Robson demişken 
Newcastle United’da beraber çalıştınız ve 
şu anda Newcastle’da işler iyi gitmiyor. 
Takım 5-6 senede bir küme düşüyor, 
yeniden Premier Lig’e geliyor. Büyük paralar 
harcanıyor ama beklenen başarı gelmiyor. 
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Oldukça büyük potansiyele sahip bu şehirde 
ve takımda problem ne sizce?

GM: Kulübün yeni bir patronu var, Mike 
Ashley. Mr. Ashley kulüp için gerekli yatırımları 
yapmamakla ve başarısızlıkğın nedeni olmakla 
suçlanıyor. Başarıya ulaşmak ve o başarıyı 
devam ettirebilmek çok zor. 3-4 tane hoca 
değişikliği yaşadılar çok kısa bir dönemde.2-3 
yıllık durugunluk döneminin ardından takım 
geçen sene küme düştü. Herşeye yeniden 
başlayabilirler Championship’te, iyi bir hocaları 
var, patronun da desteklediği bir teknik direktör. 
Sanırım bu yıl geçiş dönemi olacak Newcastle 
United için. Taraftar desteğinde hiç eksilme 
yok. Geçen hafta Championship maçında St. 
James Park tribünlerinde 51bin kişi vardı. 

Ada Futbolu: Son sorumuz da Leicester 
City’nin geçen seneki şampiyonluğu ile ilgili 
yorumlarınız ile ilgili?

GM: Claudio Ranieri, hiç uyanmak istemediğim 
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bir rüyada gibiyim demişti şampiyonluk için. 
Leicester taraftarları için bu gerçekten bir 
rüyaydı ancak beni en çok şaşırtan şey ise 
Premier Lig’den 5 takım seçip izlemeye gidelim 
derseniz benim için Leicester City maçının 
ilk seçenek olmasıydı. Geçen sezon Arsenal, 
Manchester United ya da Liverpool değildi en 
iyi takım. Belki biraz Tottenham’ı sayabiliriz. 
Oynadıkları pozitif, agresif futbol, topu hücum 
alanına çok hızlı taşımaları sürekli futbol 
adına bir şeyler üretiyordu. Ya bir korner, ya 
bir frikik mutlaka bir şeyler oluyordu. Geçen 
sezonki Leicester City’yi izlerken sıkılmıyorduk. 
Bu izlemesi çok keyifli takım 10 puan farkla 
neredeyse elini kolunu sallaya sallaya şampiyon 
oldu. İnanılmaz bir başarı ve tecrübeydi. Bu sene 
işlerin değişmesinin nedeni de biraz herkesin 
Şampiyon takıma karşı artık farklı oynamaya 
başlaması. 

Şampiyonlar Ligi’ndeki Kopenhagen maçı 
biraz nefes almalarını ve lig futbolundan 
uzaklaşmalarını sağlayacak. Leicester City’nin 
bu şampiyonluğu futbol için çok güzel bir olay 
aynı zamanda. Küçük takımlar için de umut 
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kaynağı oldular ve bu başarıyı pozitif futbol 
oynayarak, sonuna kadar hak ederek elde 
ettiler. Beraber hareket eden tam bir takım gibi 
mücadele ederek kazandılar. 

Ada Futbolu: Son sözleriniz ve varsa 
Türkiye’ye mesajınızı alalım.

GM: Tüm dostlarıma merhaba demek istiyorum. 
Bir Türk kızının kayın pederi olarak çok yakın 
bağlantılarım var Türkiye’de ve herkese selam 
söylemek istiyorum. 
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Ada Futbolu: Merhaba Les Ferdinand. Bu 
röportaj için, bize vakit ayırdığın için teşekkür 
ederiz. Günler nasıl geçiyor?

LF: Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz 
için. Türkiye’de sahalarda top koşturduğum 
günlerin üzerinden çok uzun zaman geçmesine 
rağmen dün gibi hatırlıyorum. Beşiktaş formasını 
üzerime ilk giydiğim anı, takım arkadaşlarımın 
hepsini çok iyi hatırlıyorum o güzel günleri. 
Uzun zaman oldu söylediğim gibi ve ben futbolu 
bıraktım. Şu günlerde masanın öbür tarafındayım. 
Yöneticilik yapıyorum ve amacımız QPR’ı ait olduğu 
yere Premier Lig’e döndürmek.
 
Ada Futbolu: QPR’ın son durumu ve finansal 
fair play problemi ile ilgili neler söylemek 
istersin. Takımın son durumu ne, ne zaman 
yeniden Premier Lig’de görebileceğiz sizi?

LF: Finansal fair play mevuzu uzun süredir 
uğraştığımız bir konu ve henüz tamamen 
çözülmedi. Şu anda izlenme dönemindeyiz, 
üzerime düşen görevleri yerine getiriyoruz. 
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Gerekli bütçe kısıntılarını yaptık ve beklemedeyiz 
ancak istediğimiz gibi harcama da yapamıyoruz bu 
nedenle. Harcama kısıtlamalarımız devam ediyor 
ve kuralların dışına çıkma şansımız yok. 
Takımın yaş ortalamasını düşürdük ve eski 
kadrodan 3-4 isim kaldı sadece takımda. 

Futbolu takımı ile ilgilide artık takımın yönünü 
doğru istikamete çevirdiğimizi söyleyebilirim. 
Takımda Premier Lig’de oynamak sabırsızlanan 
ve bunu arzulayan genç oyuncular var artık. 
Kulübün hedeflerini de iyi özümseyebildikleri 
takdirde çok zaman kaybetmeden Premier 
Lig’e dönebileceğimizi düşünüyorum ve bunu 
hedefliyoruz. Bu genç oyuncuların inanması ve bu 
azimle bizi bir üst lige taşımasını bekliyoruz.
 
Ada Futbolu: Altyapı sisteminizi, akademinizi 
de biraz anlatır mısınız? 

LF: Ben futbolcu olarak bu takıma geldiğimde çok 
iyi işleyen bir altyapı sistemi vardı ve akademi 
oldukça üretkendi ancak ilerleyen yıllarda bu bu 
durum değişti. Sadece QPR olarak bakmayalım, 



tüm takımlar için bu durum değişti ve alt yapılan 
üretkenliği sıfıra yaklaştı çoğu takım için. 

Premier Lig ve Championship’e baktığımızda 
kadrodaki oyuncuların çoğu transfer edilerek 
takımlara katılmış. Burada suç sadece 
yönetimlerde ve hocalarda da değil. Taraftarlar 
da kulüplerine transfer yapın baskısı yapıyorlar 
artık. Para harcamaz, iyi transferler yapmazsanız 
zirve mücadelesi yapamazsınız ve kulüpler de 
taraftarlara zirveye oynadıklarını göstermek için 
transfer yapıyor. 

Biz QPR olarak bu politikayı izleyemeyiz. 
Akademimize güveniyoruz, iyi bir alt yapımız var. 
Ben göreve başladığımdan beri 5-6 oyuncuyu 
akademiden A takıma gönderdik. Onlara 
oynama fırsatı verdik. Fırsat derken 1-2 maçta 
sonradan oyuna girmeyi kastetmiyorum. Bu 
oyunculara ciddi süreler verdik. Genç oyuncuları 
değerlendirebilmek için 10-15 maça ihtiyacımız 
var. U23 sistemi geçtiğimiz sezon pek mücadeleci 
ve oyuncuları geliştirici değildi bu yüzden bazı 
oyuncuları kiraya vermek zorunda kaldı. Ben 
göreve geldiğimden beri akademinin gidişatından 
memnunum. 
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Ada Futbolu: Sam Allardyce skandalından siz 
de etkilendiniz. Teknik direktörünüz Jimmy 
Floyd Hasselbaink’in de görüntüleri basına 
yansıdı ancak kulüp olarak herhangi bir 
ceza vermediniz hocaya. Konu ile ilgili neler 
söylemek istersiniz. 

LF: Olay bildiğiniz gibi bir gazetenin tezgahladığı 
bir röportaj. Biz de kendi soruşturmamızı 
yürüttük. Bunu yaparken de bu gazeteden tüm 
görüntüleri ve konuşmaların deşifresini talep 
ettik. Ancak onlar bunu bize vermeyi reddettiler. 
Jimmy ile de görüştük. Gazetecinin yaptığı ve 
gizli kamera ile çekim alınan vakada Hasselbaink, 
Singapur’da bir konferans yapmak için pazarlık 
yapıyor. Kontratında bunu yapamayacağına 
dair bir madde yok ve herhangi bir kontrat ihlali 
söz konusu değil. Jimmy de bize bahsi geçen 
görüşmenin sezon dışı zamanı için gerçekleştiğini 
anlattı. Biz de kovuşturmamız sonucu hocayı haklı 
bulduk ve konuyu kapattı. 

Sam Allardyce ise kendi topuğuna sıktı. Ben 
Big Sam ile daha önce çalıştım, benim teknik 
direktörlüğümü yaptı. Sam bazen insanlara 
neler yapabileceğini ya da neler yapamayacağını 

*Biz röportajı 
hazırlarken QPR 
Hassebaink ile 

yollarını ayırdı ve 
takımın başına 
Ian Holloway’i 

getirdi.
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anlatmakta gereğinden fazla hevesli olabiliyor 
ve çok konuşabiliyor. Biraz çenesinin kurbanı 
oldu bu olayda. İşini kaybettiği için ve futbol dışı 
nedenlerle kaybettiği için üzgünüm ancak bazen 
yaptığınız hataların bedeli çok ağır olabiliyor. 

Ada Futbolu: Les Ferdinand ile beraberken 
Beşiktaş’ı sormamak olmaz. İnönü Stadyumu 
ve Beşiktaş senin için ne ifade ediyor. 

LF: Beşiktaş kesinlikle beni ben yapan futbolcu 
Les Ferdinand yapan takım. Türkiye’ye transferim, 
İnönü stadında Beşiktaş forması giymem benim 
futbol kariyerimin temeli ve forvet Les Ferdinand’ın 
doğumu diyebilirim. 

Ada Futbolu: Türk insanı sevdiği futbolculara 
lakap takmaya bayılır. Senin de lakabın Ferdi 
oldu Beşiktaş’ta. Taraftarların seni özlediğini 
biliyoruz, senin bir özlemin var mı Türkiye’ye?

LF: Haydi Ferdi, Zamanı Geldi! Tezahüratlarını 
hala hatırlıyorum. Ferdi lakabını seviyorum, 
daha kötü lakaplarım da oldu kariyerimde. 
Türkiye’de çok keyifli zaman geçirdim. Türk 
insanını özlüyorum, orada günlük hayatımı 
kolaylaştırmıştı Türk insanının bana karşı olan 
davranışları ve sıcakkanlılığı. Aynı zamanda takım 
arkadaşlarım da bana çok iyi davrandı. Dilini hiç 
bilmediğim bir ülkeye gelmiştim. Ancak onlar da 
bana çok yardımcı oldu ve beni sahiplendiler. 
Maalesef çok kısa kalabildim Beşiktaş’ta. Sadece 
1 sezon oynadım. Baklavayı da çok seviyordum, 
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o zamanlar benim için pek iyi olmasa da bol bol 
baklava yiyorduk. 

Türkiye’de forma giymek biraz önce bahsettiğim 
gibi beni sadece futbolcu olarak geliştirmedi. İnsan 
olarak da gelişmemi ve olgunlaşmamı sağladı. Hiç 
bilmediğiniz farklı bir çevrede yaşamak, çok farklı 
bir kültüre adapte olmak beni geliştirdi. Türkiye’nin 
kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. 

Son olarak Tigana Beşiktaş’ı çalıştırırken gelme 
şansım oldu. Yeni stadın açılışına da davetliydim 
ancak tatilimle kesiştiği için gelemedim. 

Ada Futbolu: 1 yıl gibi kısa bir sürede kalıp bu 
kadar sevilmek ve iz bırakmak hiç kolay değil. 
Bazı futbolcuları biliyoruz yıllarca oynuyorlar 
ancak unutulup gidiyorlar ülkelerine 
döndüklerinde. Senin sırrın neydi?

LF: Gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum 
(gülerek…). Çok genç yaşta, 21 yaşında hedefi iyi bir 
futbolcu olmak olan biri olarak geldim Türkiye’ye. 
Büyük maçlarda ezeli rakiplerimize, Galatasaray’a 
ve Fenerbahçe’ye goller attım. İnsanlar derbi 
maçlarının golcülerini kolay kolay unutmuyor. 
Ben Türkiye’deki ortamı çok sahiplendim ve 
tüm gücümle oynadım. Bazen farklı bir ortama 
gelen oyuncular bu kültürel farklardan dolayı 
adaptasyon sorunu yaşar, ben bunu yaşamadım. 
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Ada Futbolu: Senin gibi kısa süre kalmasına 
rağmen popüler olan ve çok sevilen Dalian 
Atkinson’ı sormak istiyoruz. Maalesef kısa 
bir süre önce hayatını kaybetti. Atkinson ile 
ilgili düşüncelerin neler? Şahsen tanışıyor 
muydunuz?

LF: Evet Dalian’ı çok yakından tanıyorum. Aston 
Villa’da oynarken defalarca rakip olduk. Aynı 
zamanda ben QPR’da çalışmaya başladıktan 
sonra o da oyuncu menajerliği yapıyordu. Bazı 
oyuncular için görüşmüştük. Hayatını kaybettiğini 
duyduğumda ve hayatını kaybediş şeklini 
duyduğumda oldukça rahatsız oldum ve üzüldüm. 
Ancak hayat böyle, kimileri kısa yaşıyor kimileri 
uzun. Maalesef onun hayatı çok kısa sürdü, harika 
bir futbolcu ve çok iyi bir insandı. Bir kez daha 
ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. 

Ada Futbolu: Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılmak 
istemediğini ve en az 1 sene daha kalmak 
istediğini biliyoruz. Gordon Milne de kalmanı 
istiyordu. Ancak sen geri döndün QPR’a ve 
bıraktığın takım 3 sene üst üste şampiyon 
oldu. Senin için hayal kırıklığı oldu mu bu?
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LF: (Gülerek) Sanırım bu durum takımdaki en 
zayıf halkanın ben olduğunu gösteriyor. Uzaktan 
şampiyon olan takımı hayal kırıklığı ile izledim, 
mutlu oldum onlar için ama içimde bir uhte kaldı 
diyebilirim. Ama dediğim gibi demek ki en zayıf 
halkadan kurtulmuşlar ki şampiyonluklar geldi. 

Ada Futbolu: Bize biraz Beşiktaş’a gelmeden 
önceki kariyerini, Türkiye’ye transfer sürecinde 
yaşadıklarını, gelmeden önceki düşüncelerini 
anlatır mısın? 

LF: Ben amatör liglerde oynarken keşfedildim. 
QPR’a geldiğimde yarı zamanlı futbolcuydum. 
Profesyonel takımda çalıştığım zaman vücut 
alışmadığı için zorlandım ve birkaç sakatlık 
geçirdim. İlk sezonun sakatlıklar nedeni ile zor 
geçti ve sezon sonu kiralık olarak başka takıma 
gitme fikri gündeme geldi. O zamanki teknik 
direktörüm Gordon Milne’i yakından tanıyordu ve 
Milne de forvete ihtiyacı olduğunu söyleyince beni 
önermiş. Elimizde gelecek vaadeden bir forvet var 
ve amatörden geldiği için ilk sezonunda zorlandı. 
1 yıl oynaması lazım diyerek beni Türkiye’ye 
gönderdi. 

Önüme böyle bir seçenek geldiğinde Türkiye ile 
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ilgili bildiğim tek şey Geceyarısı Ekspresi isimli 
filmdi ve çok da iyi bir referans noktası değildi 
bu film. Annem ve babamla oturduk ve en kötü 
senaryoyu düşündük. Eğer Türkiye’deki ortamda 
rahat edemezsem bir uçağa atlayıp dönecektim. 
Futbol oynamak istiyordum ancak kendimi iyi 
hissetmezsem geri dönmeyi planladım. Aslında 
bir sene boyunca herşeyden uzak kalıp sadece 
futbola konsantre olabilmem için çok iyi bir fırsattı 
Beşiktaş. Bu nedenle geldim ve futbol oynamak 
dışında bir beklentim yoktu. Takımımı ve ülkenizi 
sahiplendim, çok iyi bir sezon geçirdim. İngiltere’ye 
döndüğümde bir sezon daha oynamak istiyordum 
Beşiktaş’ta. Ancak teknik direktörüm izin vermedi. 
QPR’da da hemen forma giymeye başlamadım, 
rezerv takımda oynadım bir süre. Ancak Beşiktaş’ta 
geçen 1 sezon benim kendime olan güvenim 
açısından çok olumlu olmuştu ve artık profesyonel 
futbol için hazır olduğumu biliyordum.

Ada Futbolu: Beşiktaş’ın sezon açılışından 
kalan çok keyifli bir anın var, güvercin meselesi. 
Bize o günü anlatır mısın? 

LF: Türkiye’den dönünce tüm basının ilgili o açılış 
seramonisindeki olaylardaydı ve çok gündem 
oldu o gün yaşadıklarım burada da. Öncelikle 
havaalanında uçaktan indiğimde beni gazetecilerin 
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karşıladığı görünce çok şaşırmıştım. Rezerv 
takımda oynayan sıradan bir futbolcuydum ve 
bunlar kimi bekliyor diye arkama dönüp baktığımı 
hatırlıyorum ama evet bekledikleri bendim. Daha 
sonra otele geldik. Gordon ile buluştum. Bana 2 
gün otelde kalacağımızı daha sonra sezon öncesi 
hazırlık kampı için Almanya’ya gideceğimizi 
söyledi. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri ve 
başkan Süleyman Seba ile tanıştım. Ben biraz 
dinlenmek için odama gitmeyi planlarken Gordon 
Milne bana bu akşamüstü bir idman var, senin de 
katılmanı istiyorum arkadaşlarınla ve teknik ekiple 
tanışırsın. Almanya öncesi son idman diyerek 
davet etti. 

Birkaç saat sonra kapım çaldı ve hazırsan 
çıkalım dediler. İdman için stadyuma giderken 
taraftarların seslerini duymaya başladım ve buna 
bir anlam veremedim, neler olduğunu çözemedim. 
Stadyuma geldiğimde tribünleri dolduran 
taraftarları görünce gözlerime inanamadım. 
İlk idmanı izlemeye bir stadyum dolusu insan 
gelmişti. Gordon’a dönüp hani idman vardı bugün 
dedim. O da farklı bir şey yapmayacağız, sezonun 
ilk idmanı bu akşam dedi. Sana taraftarların da 
olacağını söylemeyi unuttum dedi gülerek. Sahaya 
çıkmak için hazırlanıp futbolcuların sıralandığı 
yere geldim ve ortada bir yere geçtim. Ancak her 



gelen beni arkaya atıyordu ve en sona kaldım. 
Merdivenlerden yukarı çıktığımda herkesin 
çılgınca alkışladığı gördüm ve bir anca kaçmak 
istedim, çok utanmıştım. 

Bu arada beni çağırdılar ve yerde kestikleri 
koyunun kanını alnıma ve kramponlarıma sürerek 
beni kutsadılar. Bir anda elime bir güvercin 
tutuşturdular ve bu kuşu havaya atmamı istediler. 
Sahanın ortasına geldim ve kuşu havaya fırlattım 
ancak yükselmedi ve yere indi yeniden. Tanrım 
şimdi beni öldürecekler diye düşündüm. Sonra 
güvercini yeniden daha yukarı fırlattım ve kuş 
yine aşağı düştü. Sonra bir adam geldi ve ne 
yaptığını tam anlamadım ama sanırım kuşun 
kanatlarını açtı ve bana geri verdi. Üçüncü 
demememde başarmıştım güvercini uçurmayı 
ve çılgınca alkışlamıştı insanlar beni. Daha önce 
hiç yaşamadığım tecrübelerle dolu bir ilk gün 
geçirdim Beşiktaş’ta. 

Ada Futbolu: Biraz da Ferdinand ailesini 
soralım. Sürekli sizin aileden üst düzey 
futbolcu çıkıyor. Senden sonra Rio Ferdinand’ı 



ÖZEL SAYI|63

biliyoruz. Bir Manchester United efsanesi 
oldu ve uzun süren başarılı kariyerinde pek 
çok kupa kazandı. Milli takımda oynadı. Onun 
kardeşi Anton Ferdinand da iyi bir stoper. Kısa 
bir süre Türkiye’de de forma giydi. Bu başarının 
sırrı nedir?

LF: (Gülerek) Üzülerek söylemek istiyorum ki bu 
sırrı bana anlatmadılar ve benim oğlum futbolcu 
olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu sırrı gerçekten 
bilmiyorum. Çok geniş bir ailemiz var. Rio da bu 
geniş ailenin bir ferdi ancak ben onu futbolcu 
olana kadar tanımıyordum. 

Pek kimse bilmez ama Rio Ferdinand da futbola 
bu kulüpte, QPR’da başlamıştır. Bir Cumartesi 
maçında sakatlanmıştım ve tedavim için Pazar 
günü tesislere geldim. O sabah küçük bir çocuk 
geldi yanıma kulüpte ve bana “hey, ben senin 
kuzeninim” dedi. Bense onu hayatımda ilk kez 
görüyordum ve kim olduğu hakkında hiçbir 
fikrim yoktu. Daha sonra babası geldi yanıma ve 
aramızdaki akrabalık bağını anlattı. Dedelerimizin 
kardeş olduğunu böylece öğrenmiş oldum. Onu 
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bir daha gördüğümde West Ham United’da 
oynayan genç bir yıldız adayı olmuştu ve ona 
İngiliz futbolunun gelecekteki yıldızı olacak gözüyle 
bakıyorlardı. 

Anton Ferdinand ise kariyerine West Ham’da 
başladı ve birkaç yıl QPR forması da giydi. Şu anda 
da League One’da devam ediyor kariyerine. 
Ada Futbolu: Üçünüzden en iyisi hanginiz?

LF: Diğerleri savunma oyuncusu ve zafere taşıyan 
benim takımı forvet olarak bu yüzden en iyisi 
benim. 

Ada Futbolu: Biraz da Beşiktaş sonrası futbol 
kariyerini konuşalım. Newcastle United’ın 
Kevin Keagen önderliğinde mutlu sonla 
bitmeyen ancak unutulmaz sezonunu kısa 
süre öce dergimizde oldukça geniş şekilde 
işlemiştik. O sezonla ilgili düşüncelerini de 
alalım. 

LF: Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş’tan 
geldikten sonra hemen kadroya girmeye 
başlamadım. Ancak yenilenmiş ve kendine güveni 
oturmuş olarak dönmüştüm. Bu seviyede futbol 
oynayabileceğime ve etrafımdaki futbolcularla 
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baş edebileceğime inanıyordum. 
Gerry Francis’in takımın başına geçmesi benim için 
bir dönüm noktası oldu. Beni tanıdığını daha önce 
Bristol’dayken beni transfer etmek istediğini ve 
eğer onu dinlersem İngiltere milli takımının forveti 
olabileceğimi söyledi bana ilk görüşmemizde. 
Bunu duyduğumda kendime şöyle bir baktım ve 
ben daha QPR’ın forveti bile olamadım nasıl olacak 
bu iş diye düşündüm…

Daha sonraki yıllarda oldukça başarılı geçti 
Gerry yönetiminde QPR günlerim ancak 1994-95 
sezonunun sonunda artık buradaki misyonumu 
tamamladığımı ve yeni bir maceraya yelken 
açmam gerektiğini düşündüm. Hoca da ayrılmıştı 
takımdan. 

Ferdinand QPR kariyerinde 163 lig maçında 80 
gole imza attı…!!!

Ve Newcastle dönemi. Kevin Keagen ile yaptığımız 
ilk görüşmede seni Andy Cole ile beraber hücum 
hattında oynatmak istiyorum demişti ancak 
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bildiğiniz gibi Cole, Manchester United’a transfer 
oldu. Ancak Keagen benim lig şampiyonluğu 
için eksik olan parça olduğumu düşünüyordu 
ve transferim gerçekleşti. Oynatmak istediği 
futbol, başarmak istedikleri, Kevin Keagen bunları 
anlatarak beni 5 dakikada ikna etti. 

O unutulmaz sezonun ilk yarısı özellikle noel 
dönemine kadar olan bölüm beklentimizin çok 
üzerinde başarılı geçti. Takım adeta uçuyordu, 
ben harika goller atıyordum ve ligi açık ara 
zirvede tamamlayacak gibiydik. 1 maçımız eksik 
ve 12 puan öndeyken sanırım mental olarak bu 
işin bittiğine inandık oyuncu grubu olarak. İlk 3 
puanı kaybettiğimizde hiç önemli değil 9 puan 
öndeyiz ve 1 maçımız da eksik diye düşündük. 
Ancak o dönem hafta içi de lig maçları oluyordu 
ve aslında 9 puanlık fark 10 günde kapatılabilirdi. 
Ben de gol atmama rağmen ilk dönemdeki kadar 
gol atamıyordum ve geriden gelen Liverpool ile 
Manchester United güçleniyordu. 

Herkes o dönem Asprilla transferi nedeni ile 
hocayı suçluyor. Ancak bence Keagen’a haksızlık 
yapıldı. Hoca bana senin forvette desteğe ihtiyacın 
var dedi ve bu transferi gerçekleştirdi. Asprilla 
takıma gelince sistemi biraz değiştirdik ancak 
takımın dengesi bozuldu. Ancak ben hala bizim 
şampiyonluğu kaybetmemizin nedeninin Asprilla 
transferi olduğunu inanmıyorum. Asıl sebep ben 
de dahil olmak üzere tüm takımın ilk dönemde 
gösterdiğimiz harika performansın altında 
oynamamız ligin kalan bölümünde. Herkesin de 
hikayeyi bildiği gibi Manchester United geriden 
geldi ve bizi geçerek şampiyon oldu o sezon, 
hikaye çok iyi başlamasına rağmen hüzünlü sonla 
bitti bizim için. 

En kritik maç Liverpool maçıydı, 3-2 önde 
olmamıza rağmen 4-3 kaybettiğimiz Anfield’daki 
maç dönüm noktası oldu bizim için. Eğer o 
maçı kazanabilseydik o özgüvenle kalan sürede 
maçlarda farklı oynar ve ligi şampiyon bitirirdik. 
O maç gerçekten unutulmaz, deplasmanda 3 gol 
attığınızda, özellikle de Anfield deplasmanında 
maçı kazanmayı beklersiniz. Skor 3-3 iken bir 
oyuncu sakatlandı ve sahaya tedavisi için takım 
doktoru girdiğinde oyun durmuştu ve ben 
tribünleri, tezahüratlari dinlerken düşündüm ne 
kadar muhteşem bir maç izliyor tribünler diye. 
Gerçekten o günlerde belki farkında değildik ancak 
Premier Lig tarihinin en muhteşem maçlarından 
birisini oynuyorduk. 
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Ada Futbolu: Futbol kariyerinde en mutlu anın 
hangisiydi?

LF: İngiltere milli takımı formasını giydiğim an en 
mutlu olduğum andı. Milli takımında oynamayı 
hep hayal etmiştim. İlk kez kadroya Türkiye maçı 
için davet edilmiştim ancak ilk kez 3 arslanlı 
formayı San Marino karşısında giydim. 

Ada Futbolu: Bizim için Les Ferdinand’ın en iyi 
11’ini yapar mısın?

LF: Kalede David Seaman. Sağ bekte Beşiktaş’tan 
takım arkadaşım Recep Çetin. Savunmada Sol 
Campbell ve Philippe Albert ile Clive Wilson 
sol bekte. David Ginola sol açık. Orta sahanın 
ortasında Gascoigne ve Trevor Sinclair sağda ve 
yine ortada Ray Wilkins. Forvette, Alan Shearer 
ve Teddy Sheringham. Ben de bu takımın başına 
geçerim. 

Ada Futbolu: Seni de takım çalıştırırken 
görecek miyiz, hedeflerinde var mı?

LF: Evet kesinlikle hedeflerimden birisi de bu. 
Tottenham’da alt yaş takımlarını çalıştırmıştım 
şu anda yöneticilik yapıyorum ancak QPR’da 
misyonumu tamamladıktan sonra kariyerime 
teknik direktör olarak devam edeceğim. UEFA A 
lisansımı almak için kursum devam ediyor. 
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Ada Futbolu: Merhaba Jack, teşekkür ediyoruz 
bizi Hotel Football’da konuk ettiğiniz için. 
Günler nasıl geçiyor otelde?

Jack: Biz de sizleri görmekten çok mutluyuz. 
Özellikle bugün maç günü olduğu için çok yoğunuz, 
Fenerbahçe maçından dolayı 700’den fazla 
taraftarı ağırlamaya hazırlanıyoruz. Gördüğünüz 
gibi Old Trafford’a çok yakınız ve hem cafemiz hem 
de aktivite alanlarımız çok yoğun olacak bu akşam 
hem maç öncesi hem de maçtan sonra yoğunluk 
bekliyoruz. 

Ada Futbolu: Peki maç günleri dışında ne 
gibi faaliyetler var otelde, boş günleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Jack: Haftanın 5-6 günü şehirde futbol olmuyor 
ve biz de bu zamanlarda otelimizdeki alanları 
değerlendirmek için kurumsal müşterilerimizle 



ÖZEL SAYI|69

yoğun bir temas halindeyiz. Yanı sıra civardaki 
yardım kuruluşları da otelin faaliyet alanlarına 
bu boş günlerde ilgi gösteriyor. Özellikle çatıdaki 
futbol sahası terasımız kokteyl düzenlemek 
için ideal bir mekan. En alt katta biraz önce 
gezdiğimiz yer ise disco olarak kullanılabiliyor 
partiler için. Güzel havalarda çatı terasının 
üzerini de açabiliyoruz. O mekanda düğün de 
yapılabilir. 

Ada Futbolu: Manchester United ile 
beraber şehir ve ülke dışından gelen futbol 
turistleri için ortak tur paketleriniz var mı? 
Futbolseverlerin otelde kalıp, stadı gezip 
daha sonra da maçı izleyebileceği paketler?

Jack: Bu da planlarımız arasında, henüz 
faaliyete yeni geçmiş bir tesis burası ve 
gelecekte Manchester United ile birlikte bu tip 
ortak turlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Maç 
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günleri civardan ve dünyanın her tarafından pek 
çok futbolseveri ağırlıyoruz otelde ve bu tip ortak 
turların biz de mükemmel olacağını düşünüyoruz. 

Ada Futbolu: Biraz da patronları konuşalım. 
Ryan Giggs ve Gary Neville. Onlar da oteldeki 
aktivitelere katılıyor mu? 

Jack: Kesinlikle evet. Özellikle Gary’yi burada 
görmediğimiz gün yok gibi. Bizim maç günü 
paketimiz var, maçtan önce içerisinde yemek de 
olan bir paket. Yemek sırasında Gary Neville, Phil 
Neville, Paul Scholes, Nicky Butt ve Ryan Giggs 
taraftarlarla bir soru cevap seansı yapıyor. Aynı 
şekilde maçlardan sonra da taraftarlarla takımın 
performansını ve maçı beraber değerlendiriyorlar. 

Ada Futbolu: Misafirleriniz en çok hangi 
ülkelerden geliyor. Asya’dan yoğun talep 
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olduğunu biliyoruz. İskandinavya’dan bir 
taraftar grubunun üstteki özel odayı maç 
günleri kiraladığını söylemiştiniz. Türkiye’den 
de konuklarınız oluyor mu?

Jack: Öncelikle Manchester başlı başına oldukça 
farklı kültürden insanı bir araya getiren bir şehir. 
15 farklı dilin konuşulduğu çok kozmopolit bir 
nüfus yaşıyor şehrimizde. Şehrin merkezinde 
ve stadın tam yanında olduğumuz için de 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın her 
köşesinden misafirleri ağırlıyoruz otelimizde. 
Sizin de belirttiğiniz gibi Asya pazarı da oldukça 
önemli. Manchester United’ın da Çin ve Singapur 
başta olmak üzere Asya pazarında yoğun şekilde 
faaliyette olduğunu biliyoruz. İskandinayva’da da 
United çok seviliyor ve takip ediliyor. Bizim özel 
aktivite alanlarımızdan birisini sezon sonuna 
kadar kiraladır maç günleri için. Londra ve Britanya 
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içinden gelen turistlerin yanı sıra İrlanda’dan da 
ucuz uçuşlarla ve feribotla çok sayıda taraftar 
geliyor otele.
 
Ada Futbolu: Son soru, otelinizi ve 
faaliyetlerinizi nasıl duyuruyorsunuz, nasıl 
pazarlıyorsunuz?

Jack: Her şeyden önce web sitemizi kullanıyoruz. 
www.hotelfootball.com duyurularımızı buradan 
yapıyoruz. Sosyal medyada da 30 binin üzerinde 
takipçimiz var. Aktif olarak sosyal medyayı da 
kullanıyoruz. Hesaplarımızdaki linklerden bize 
ulaşabilir, rezervasyon yaptırabilir, otelimizi ve 
paketlerimizi inceleyebilirsiniz. 

Ada Futbolu: Son olarak Türkiye’deki 
Manchester United taraftarlarına bir mesajınız 
var mı?

Jack: Öncelikle şunu belirtmek isterim ben 
Liverpool taraftarıyım ve stadyumda Fenerbahçe 
taraftarlarını tezahüratlarını yaparken görmek 
için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar ateşli bir 
topluluk olduklarını duymuştum. 
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Old Trafford’da maç izlemek 90 dakika ancak 
en az bir o kadar süreyi de çevreyi gezmek 
ve atmosferi koklamak için harcayabilir 
üzerine 2 saat Manchester United’ın 
mağazasında alışveriş yaparak 
dolaşabilirsiniz. 

UEFA Avrupa Ligi’nde Manu 
vs Fenerbahçe maçı için 
Manchester’daydık. Yine 
basın tribününde yerimizi 
alacaktık ancak maçtan 
önce ilk derdimiz otopark 
bulmak sonra da karnımızı 
doyurmaktı. Otopark işini 
kısa sürede £5’a çözdük ve 
boş bir araziye o güne özel 
değnekçilik hizmeti veren 
bir abimize teşekkür ettik. Old 
Trafford’u bilenler için söylüyorum 
nehir tarafında değil de aksi tarafta 
karnınızı doyurabileceğiniz pek çok fast food 
alternatifi var. Biz de İngilizler’in meşhur 
atıştırmalığı fish & chips’i deneyelim dedik 
ancak damak tadımıza hitap etmediği için 
sağlam bir hayal kırıklığına uğradık. 
Nerede adana dürüm ya da köfte 
ekmek nerede fish & chips… 

Maça yurt dışındaki 
Türkler’in büyük ilgisi vardı. 
Karaborsacılardan bilet alan 
pek çok gurbetçi gördük 
maç günü Manchester’a 
gelen. Sadece deplasman 
tribününde değil stadın 4 
bir yanında Türk taraftarlar 
vardı maçta. Şehrin farklı 
bölgelerinde toplanan 
Fenerbahçe taraftarları stada 
polis eşliğinde tezahüratlarla 
geldi. 
Basın tribününe girişimiz de biraz olaylı 
oldu. Benim adımı zorla buldu listede konuyla 

4
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ilgilenen abla, hatta 2-3 gün önce bana attığı maili 
göstermeseydim lütfedip bakmayacaktı elindeki 

zarflara. Yetkin’in ismi ise bildirilmesine 
rağmen listede yoktu. Fenerbahçe 

basın ekibinden Necati Mete 
geldi ancak bu sefer de ablamız 

esame listelerini dağıtmak için 
tribüne çıkmıştı. Döndüğünde 
bekleyişimiz sona erdi ve 
tribündeki yerimizi aldık. 
Fenerbahçe taraftarları 
da hemen sağımızda 
yer alan deplasman 
tribünündeydiler. Maç 
boyu ciddi anlamda sesleri 

duyuldu Old Trafford’da. 

Birkaç gazetecinin maç raporu 
yazarken Fenerbahçe’nin adını 

Fenerbache olarak yazdığı görüp 
müdahale ettik. Fark ettiyseniz maçı 

çok fazla anlatmıyorum zira sahada Robin van 
Persie için düzenlenmiş bir Testamonial maçı 
havası vardı ilk 30 dakika sonrasında. 

Hollandalı yıldız Kırmızı Şeytanlar’a 
veda edeli henüz 1,5 yıl olmamıştı. 

Sir Alex Ferguson’un son 
sezonunda takımı şampiyon 

yapan golcüye büyük sevgi 
ve vefa vardı tribünlerde. 
Isınmak için sahaya 
çıktığında, topu her ayağına 
aldığında onu alkışladılar 
ve oooooo Robin van 
Persieeeee seslerini bol bol 
dinledik. Korner kullanmaya 

gittiğinde rakip seyircinin 
sürekli tezahüratları ve sevgi 

gösterileri ile karşılaştı deneyimli 
golcü. Yaklaşık 17-18 senedir 

futbol maçlarına gidiyorum, bir resmi 
maçta böyle bir olayla ilk kez karşılaştım. 

Bir daha da kolay kolay tanık olacağımı 

1
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sanmıyorum. Tribünlerin bu kadar 
rahat olmasının oyunun ve skorun 
gidişatı ile de doğrudan ilgisi 
vardı elbet. Formsuz United için 
zor başlamıştı maç aslında. 
İlk yarım saat Fenerbahçe 
çok iyi kapandı, belki 
pozisyon yakalayamadı 
sarı lacivertliler ancak 
Mourinho’nun ekibine de 
pozisyon vermedi. Maç 
sabaha kadar oynansa 
golsüz bitecek havası vardı ki 
o 3 dakikada yapılan iki basit 
faul ve 2 penaltı… 

Pogba ve Martial golleri attı 
maç bir anda 2-0 oldu. Bu skorla 
ilk yarının bitmesini beklerken morali 
bozulan Fenerbahçe’nin yaptığı bir top kaybı 
ile yaşanan pozisyonda Lingard’ın güzel 
pasında Pogba yan ağlara harika bırakınca 
topu bir anda devre sonunda maç bitti. İkinci 
yarı tamamen formalite maçına döndü. 
Bol bol van Persie tezahüratları 
dinledik. Emenike biraz hareket 
getirdi Fenerbahçe takımına, 
Fenerbahçe taraftarları Aziz 
Yıldırım’ı istifaya davet ettiler 
bir süre. Lingard şık bir golle 
farkı dörde çıkarttığında 
dakikalar 48’di. Ancak çok 
yoğun bir fikstüre girecek 
United o dakikadan sonra 
temposunu bir hayli 
düşürdü. Emenike’nin 
ortasında bu akşamki maçta 
gol atması en çok istenilen 
oyuncu skoru 4-1’e getirdi. 
RvP’nin golüne tüm Old Trafford 
tribünleri sevimişti. Rakip takımın 

4
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gol atmasına sevinen bir taraftar grubu 
vardı tribünlerde… 

Maç bitiminde Sir Alex 
Ferguson’u imza dağıtırken 

gördük taraftarlara, onun 
gölgesinden sıyrılmaya 
çalışırken Kırmızı Şeytanlar 
o her maçta tribündeki 
yerini alıyor. Biz bu satırları 
yazarken Fenerbahçe, 
İstanbul’daki rövanşı aldı. 
Üstüne Zorya’yı da yendi. 

United ise Feyenord’a da 
evinde 4 attı. 

Siz bu satırları okurken grupta son 
maçlar oynanmış ve dananın kuyruğu 

kopmuş olacak. Bizi maçın sonucu üzse de 
çok ilginç anılarla dolu bir maçı geride bırakmış 
olduk. Bakalım sene sonunda Manchester 
United bu turnuvada nereye kadar gidebilecek. 
Jose Mourinho’nun ekibinin bu yıl ilk dörde 

girip ŞL’de gitme şansı son derece 
düşük. Onların önemli bir hedefi bu 

kupayı kazanıp devler ligi biletini 
alabilmek. Fenerbahçe ise geçen 

sezon Braga eşleşmesinde 
hakem mafyasının kurbanı 
olmuş, 3 sezon önce ise yarı 
final oynamıştı bu kupada. 
Onlar da yükselen formları 
ile iyi kura da çekebilirlerse 
ki hatırlarsanız 12’de 1 
ihtimal varken A grubuna, 
Manchester United’ın yanına 

düşmüştü sarı lacivertliler, 
üst turları zorlayabilirler. 

Advocaat’ın kariyerinde bu 
kupayı daha önce kazandığını 

unutmayalım…

1
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