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Biz futbol denilen bu güzel oyuna aşık bir 
ekibiz.
 
Futbol kültürünün doğduğu topraklardan 
öyküler taşıyoruz sizlere. Şimdiye kadar 15 
sayıda yaklaşık 1000 sayfaya vardı yazdıklarımız. 
Futbolcular, menajerler, taraftarlar, doktorlar, 
yöneticiler, maçlar, kupalar, istatistikler, 
değerlendirme ve analizlerle dolu sayfalar 
boyunca bu aşkımızı anlatmaya çalıştık.

Bu sayı şimdiye kadar olanlardan biraz farklı 
oldu. O yüzden diğerlerinden biraz fazla bir sayı 
bu. ‘Buçuk’ sayı olmayı fazlası ile haketti.
 
Bazen konuları biz seçiyoruz, bu sayıda konular 
ve sayının teması bizi seçti gibi sanki. Ölümler, 
intiharlar, tutunayamanlar, başarısızlar derken, 
futbolun gölgesi bol hikayeleri ile dolu bir sayı 
oldu. Her zaman yapmaya çalıştığımız gibi ‘tam 
okumalık’ bir buçuk sayı çıktı ortaya.

Ada Futbolu Dergisi’nin ‘buçuk’ sayısı yepyeni 
bir dönemin de habercisi. Sayfalarımızın 
tasarımı bu sayı ile birlikte ekibimizden Murat 
Çolakoğlu’na emanet. Usta dokunuşlarını ilk 
sayfadan itibaren hissedeceksiniz.

Bu fırsattan istifade, dergimizin tasarımını son 
11 sayı boyunca özveri ile yapan sevgili Emre 
Urul’a ve yazılarımızı sabırla okuyarak düzelten 
Hanzade Özerten Urul’a teşekkürlerimizi 
sunarız.

Bu sayımıza ‘Que Sera’ adını verdiği evi ile konuk 
olan George Best’in dediği gibi:

‘Futbol üzücü bir oyun.’
Hayat gibi…

Bazen…

Edip Uras

ÖNSÖZ
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REMEMBRANCE

DAY*ANMA GÜNÜ 
11 Kasım, İngiltere’de her yıl 1. Dünya 
Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin 
anısına Rememberance Day yani 
“Anma Günü” olarak çeşitli etkinliklerle 
dolu oluyor. Bu etkinliklerden futbol 
sahasına yansıyan kısmını da 1-2 
hafta boyunca ekranlarımızdan maç 
öncesi saygı duruşları ile , takımların 
formalarında ve teknik adamların 
yakasında yer alan gelincik çiçeği 
simgeleriyle görüyoruz.

Gelincik çiçeğinin İngilizce’deki karşılığı olan 
poppy kelimesi nedeni ile Poppy Day olarak 
adlandırılan bu etkinlik sadece Britanya’da 
değil Avustralya, Kanada, Nijerya, Pakistan, 
Hindistan gibi Commonwealth ülkelerinde 
de her yıl 11 Kasım’da yapılıyor. 
11. ve 12 haftalarda Premier Lig’de oynanan 
tüm maçlar öncesi anma etkinlikleri vardı ve 
tüm maçlardan önce saygı duruşunda bulundu 
stadyumu dolduran binlerce taraftar ve 
oyuncular.

2015 yılına özel olarak Londra Belediyesi yeni 
bir uygulamaya gitti ve Arsene Wenger’den 
John Terry’ye, Harry Kane’e kadar Londra’nın 
önde gelen Premier Lig isimleri metro 
istasyonlarındaki anonsları seslendirecek. 
Özellikle Arsene Wenger’in Fransız aksanı ile 
kendine has İngilizcesi ile metro durağı anons 
etmesi oldukça ilginç olacak. Ünlü teknik 
adamın sesi Holloway Road ve Finsbury Park 
metro istasyonlarının anonsunda duyulacak. 

Chelsea kaptanı John Terry ise Fulham 
Broadway, Earl’s Court ve West Brompton 
istasyonlarının anonslarını seslendirecek. 
Kuzey Londra’nın Beyazları Tottenham’dan 
Harry Kane ve Ryan Mason, QPR’dan golcü 
Charlie Austin ve teknik direktör Chris Ramsey 
ile West Ham United kaptanı Mark Noble bu 
etkinliğe katılacak diğer isimler.

Bu sene Londra metrosunda 2 hat ve 9 otobüs 
gelinciklerle giydirilecek, toplu taşımalarda 
otobüslerin ve trenlerin önlerinde ve 
arkalarında futbolcuların formalarındaki gibi 
gelincikler olacak. Ordu bandoları da gelinciklerle 
bezeli metro duraklarında konserler verecek.

 REMEMBRANCE DAY
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Kimin sesi hangi istasyonda?

Arsene Wenger - Arsenal, Holloway Road, 
Finsbury Park
John Terry - Fulham Broadway, Earl’s Court, 
West Brompton
Harry Kane & Ryan Mason - Tottenham Court 
Road, White Hart Lane, Seven Sisters, 
Tottenham Hale
Mark Noble - West Ham, Upton Park, East 
Ham, Plaistow

 REMEMBRANCE DAY

David Beckham - GQ Yılın En İyileri

 Arsenal - Manchester United

Liverpool - Chelsea Arsenal - Wolverhampton Wanderers
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JUSTIN

FASHANU
Mustafa Kösem

İntiharla sonuçlanan, bilinmezliklerle 
dolu bir hayat. Justin Fashanu, 
hayata Londra’nın küçük bir yerleşim 
birimi Hackney’de başladı. Annesi 
Guyanalı bir hemşire, babası ise 
Nijeryalı bir barmendi. Annesi ve babası 
ayrıldıktan sonra bir hayır kurumu 
tarafından 6 yaşına kadar büyütülen 
Justin, sonrasında kardeşi John ile 
beraber Alf ve Betty Jackson tarafından 
evlat edinildi. Boksa olan merakıyla 
bilinen ve bu sporda başarılı da olan 
Justin, Birleşik Krallık Küçükler 
Ağırsiklet Şampiyonası’nda 14 ve 15 yaş 
kategorisinde final karşılaşmalarına 
bile çıkmıştı. Aynı zamanda futbola da 
meraklı olan bu genç okul takımında 
harikalar yaratıyordu ve bu başarılı 
performans önemli bir kulübün 
gözlemcilerinin dikkatini çekmişti bile, 
Norwich City.

Norfolk merkezli bir futbol kulübü olan 
Norwich City’nin gözlemcilerinin dikkatini çeken 
Fashanu, transfer için  ikna edildi ve geleceği parlak 
olan bu gencin futbol karıyeri böylece başladı. 
Okulla aynı zamanlı devam ettiği kariyerinde, 
17 yaşına geldiğinde ilk resmi maçına çıkmak 
için hazırdı. 13 Ocak 1979’da West Bromwich 
Albion ile oynanan maçta sahada Justin 
Fashanu vardı. O tarihlerde çoğu ülkede 
olduğu gibi İngiltere’de de ırkçılık ve 
holiganizm üst seviyelerdeydi. Bu yüzden baskı 
altında olan Justin futboluyla herkesin gözüne 
girmeyi başarmıştı.

Norwich City sahasında 4 sezondur şampiyon 
olan Liverpool’u konuk ediyordu. Avrupa’da 
ve ligde fırtınalar estiren bu takım karşısında 
gol atan oyuncu olmak oldukça zordu fakat 
Justin bunu başarmıştı. 3-2 gerideki takımı 
adına muhteşem bir voleyle fileleri 
havalandırdı ve skora eşitliği getirdi. Sahadan 
5-3 mağlup ayrılsalar da İngiltere gündemine 
bomba gibi düşen bu gol yılın golü seçilmişti ve 
onun daha yakından tanınmasına yardımcı 
olmuştu.

 JUSTIN FASHANU
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“Norwich forması giyerken Liverpool’a 
attığı gol yılın golü seçilmişti.”

Üç sezonda 90 maçta 30 gol atan Fashanu, 
İngiltere Milli Takımı’na dahil oldu ve U21 
takımıyla 5 maça çıktı. Ardından Nottingham 
Forrest’e transfer olan Justin için bu transfer 
ayrı bir anlam ifade ediyordu. Lig tarihinde 
milyon pound barajını aşan ilk siyahi futbolcu 
olmuştu. Ligde Liverpool ile şampiyonluk 
mücadelesi veren ve Avrupa’da iddialı olan 
Nottingham Forest gibi büyük bir takıma 
transfer olan ilk siyahi futbolcu olan Fashanu, 
efsanevi teknik direktör Brian Clough ile 
beraber çalışacaktı.

1980’lerde ırkçılık kadar homofobi de 
büyük bir sorundu İngiltere’de. Fashanu, ilk 
sezonunda 32 maçta sadece 3 gol atmış 
ve beklentileri karşılayamamıştı. Justin, o 
sıralarda kafası karışık, futboldan uzak ve 
olanlardan rahatsız görünüyordu. İlk sezonun 
ardından Notts County’e transfer olan 
oyuncusunun ardından konuşan Brian Clough, 
‘’Liverpool’a attığı gol yüzünden milyon pounda 
kandırıldık.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Gay barlarda görüldüğüne dair iddialarda 
bulunulması hakkında da otobiyografisinde 
yer veren Clough, ‘’Eğer ekmek almak istersen 
nereye gidersin? Diye soru sordum ona. Fırına 
giderim diye cevap verdi. Peki et almak için 
nereye gidersin? Diye sorduğumda kasaba 
giderim dedi. O zaman neden o yumuşakların 
kulübüne gidiyorsun be adam!’’ifadelerini 
kullanarak Justin’i zor bir durumda bıraktı. 
Artık Fashanu İngiltere’deki en büyük iki sorunla 
yani ırkçılık ve homofobiyle yüz yüzeydi.

1983’ün başında dizinden sakatlanan Justin’in 
bu sakatlığı tüm kariyerini etkileyecekti. 
Kardeşi John başta (1988 FA Cup – Wimbledon) 
olmak üzere siyahi futbolcular onun yerine 
kupalar kazanmaya devam edecekti. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde tedavi olduktan sonra 
Brighton and Hove Albion takımına transfer 
oldu ve bu transfer sonrasında sakatlığı tekrar 
nüksetti. Bir zamanlar İngiltere’nin üst düzey 
kulüplerinde top koşturan Fashanu artık 
Amerikan futbol kulüpleriyle ve İngiltere’nin 
düşük düzey futbol kulüpleriyle kariyerine 
devam edecekti.

 JUSTIN FASHANU
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Bu dönemde çeşitli gazetelerden röportaj 
teklifi alan Justin o dönemin ünlü 
gazetelerinden The Sun’dan gelen teklifi kabul 
etmişti ve eşcinsel olduğunu açıklamıştı. 
İngiliz parlementosundan Freddie Starr ile 
beraber olduğu iddialarına ise ‘’Onunla 
tanıştık ve geceye yatakta devam ettik.’’ 
İfadeleriyle yanıt veren oyuncu artık 
İngiltere’nin ana gündemiydi. Kardeşi John 
ise ‘’Benim eşcinsel kardeşim bu topluma ait 
değil.’’ Açıklamalarıyla olanlara cevap verdi.

Tüm bu olanlardan sonra belli bir süre 
kulüplerden uzun süreli kontrat teklifi 
almayan Fashanu, İngiltere, İskoçya, ABD, 
ve İsveç kulüplerinde forma giydi. Yeni 
Zelanda takımlarından Miramar Rangers’te 
forma giydikten sonra futbolu bıraktı ve 
antrenörlük yapmaya karar verdi. Amerikan 
takımlarından Maryland Mania’dan 
antrenörlük teklifi alan Justin, bu teklifi kabul 
etti ve olacaklardan habersiz Amerika’ya, yeni 
takımına gitti.

Mart 1998’de 17 yaşındaki bir çocukla cinsel 
ilişkiye girdi ve cinsel saldırı iddiasıyla suçlu 
bulundu. Yasalara göre yaş sınırı 16’ydı fakat

eşcinsel ilişkiler Maryland’da yasal değildi. 
Justin suçlamaları kabul etmedi ve ülkeden 
kaçmak zorunda kaldı. Bu olaydan iki ay sonra 
Londra’da bir garajda boynundan asılı bir 
şekilde bulundu. Ölümünden iki yıl sonra bir 
televizyon programına katılan John Fashanu 
olanları şöyle anlatıyor: ‘’Telefon çalıyordu. 
Açtım ve sadece bir nefes sesi duyuyordum. 
Onun olduğunu anladım fakat konuşmadım. 
Sonrasında telefonu kapattım ve kızgınlıkla 
dedim ki; ‘’Yine mi sen!.’’ Ve ertesi gün 
kardeşimin intihar ettiğini öğrendim.’’

Bir zamanlar adından söz ettiren, Norwich 
City’nin bir efsanesi haline gelen ve ilk 
milyon poundluk siyahi oyuncu olan Justin 
Fashanu trajik bir şekilde hayata veda etmişti. 
Kendisinin kötü biri olmadığını her fırsatta 
dile getiren Justin, ailesi, hayranları ve takım 
arkadaşları tarafından dışlanmış ve tepkilere 
maruz kalmıştı. Onun intiharından geriye 
sadece bir not kaldı ve o notta şunlar 
yazıyordu: ‘’Suçlu olduğumu sanıyorum. 
Arkadaşlarımı ve ailemi daha fazla utandırmak 
istemiyorum… Umut ediyorum ki çok 
sevdiğim İsa Mesih beni nezaketle karşılar, 
nihayet huzur bulurum.’’

 JUSTIN FASHANU
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 9 NUMARANIN TUHAF HİKAYESİ

9 NUMARANIN
TUHAF HİKAYESİ

                          .

Herhangi bir batıl inancınız var mı ya 
da gizemli hikâyelerle aranız nasıl? Eğer 
sıra dışı öyküleri irdelemeyi seven bir 
insansanız ve futbolla da aranız iyiyse, 
Chelsea’nin 9 numaralı forması oldukça 
ilginizi çekecek bir geçmişe sahip.

Girizgâh bölümümüz Chelsea’nin kuruluş 
yıllarına dayanıyor. Futbolun çamurlu 
sahalarda ve daha cesurca oynandığı 
zamanlara gidiyoruz. 1905 yılında kurulan 
Chelsea, Premier Lig öncesi dönemde 9 
numaralar konusunda daha başarılı bir kulüptü. 
Öyle ki Maviler, Roy Bentley, Peter Osgood ve 
Kerry Dixon gibi efsanevi isimleri kadrosunda 
barındırıyordu. Bentley ve Osgood 150, Dixon 
ise 193 golle Stamford Bridge’te Chelsea 
taraftarının gönlünü fethetmeyi başarmıştı. 

Dixon’ın 1991-92 sezonundaki vedasının 
ardından Premier Lig’le beraber, Chelsea’nin 9 
numara laneti de başlamıştı. Ada Futbolu dergisi 
olarak sizler için Chelsea’nin 9 numaralarının 
esrarengiz hikâyesini mercek altına aldık.

Tony Cascarino: 1992-94

80’li yıllarda Gillingham ve Millwall takımlarıyla iki 
fantastik dönem geçiren Cascarino, Chelsea’nin 
9 numarası olmadan önce Aston Villa ve Celtic 
formaları da giymişti. 92’de Londra ekibine imza 
atan İrlandalı santrfor, mavi formayla çıktığı 
40 lig maçında yalnızca 8 gol kaydedebildi. 
Cascarino, Chelsea’yle geçirdiği iki başarısız 
sezonun ardından Marsilya’nın yolunu tuttu.

Mark Stein: 1994-96

Tony Cascarino’yla başlayan 9 numaranın 
talihsiz kaderi ikinci olarak Güney Afrikalı Mark 
Stein’ın omuzlarına bindi. Stein, bir önceki 
sezon Ipswich Town formasıyla 18 Premier Lig 
maçında 13 gol kaydedip Stamford Bridge’in 
yeni golcüsü oldu. Daha doğrusu olmayı hayal 
ediyordu ancak olamadı. Yükselen çizgisini 
devam ettiremeyen Stein, iki sezon boyunca 
Chelsea adına oynadığı 32 lig maçında sadece 8 
gol attı ve 1996 yılında menajer Glenn Hoddle’ın 
gidişiyle Güney Afrikalı oyuncu da kulüpten 
ayrıldı.
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Gianluca Vialli: 1996-99

Chelsea’nin eski sahibi Ken Bates, Hoddle’ın 
Chelsea’den ayrılıp İngiltere’nin başına geçmesi 
üzerine Ruud Gullit’i Londra ekibini başına 
geçmesi konusunda ikna etti. Oyuncu-menajer 
olarak takımın başına geçen Gullit, kadroda 
yenilenme kararı aldı. Gianfranco Zola ve 
Roberto Di Matteo gibi İtalyan oyuncuları 
kadrosuna katan Chelsea, son olarak 
Juventus’tan Gianluca Vialli’yi transfer etti. Tam 
anlamıyla felaket olarak adlandıramasak bile 
mavi formanın yeni 9 numarası Vialli, Serie 
A’daki etkileyici performansını Premier Lig’e 
yansıtamadı. İtalyan santrfor, 58 lig maçında 21 
gol atma başarısı gösterdi.

Chris Sutton: 1999-2000

1998’in Şubat ayında Gullit’in görevine son 
veren Ken Bates, Vialli’yi oyuncu-menajer olarak 
takımın başına geçirdi. 1999-2000 sezonundan 
önceki yaz Vialli, futbol hayatını sonlandırdı 
ve yalnızca menajer olarak Chelsea’ye hizmet 
vermeye devam etti. Aynı yaz Maviler, Blackburn 
Rovers’ın santrforu Chris Sutton’ı 10 milyon 
pound karşılığında transfer etti. Sutton’ın 
performansını “korkunç” sıfatıyla tanımlamak 
çok da yanlış olmaz. İngiliz forvet, 9 numaralı 
mavi formasıyla çıktığı 28 Premier Lig maçında 
sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 
Sezon sonunda Sutton’ın, Stamford Bridge’e 
zorunlu vedası gerçekleşti. 

Jimmy Floyd Hasselbaink: 2000-04

“İstisnalar, kaideyi bozmaz.” diyerek söze 
başlamamız gereken bir oyuncu Hasselbaink. 
Atletico Madrid’den kulübün o zamanki transfer 
rekoru olan 15 milyon pound bonservis ücretiyle 
Londra’ya ayak basan Hollandalı, şüphesiz 
ki Didier Drogba’nın ardından Chelsea’nin 
Premier Lig tarihindeki en iyi santrforu olarak 
akıllara kazındı. Hasselbaink, temposu, gücü ve 
bitirici vuruşlarını 2000-01 sezonunda kazandığı 
Premier Lig Altın Ayakkabısı’yla taçlandırdı. 
Efsane golcü, mavi formanın gördüğü en başarılı 
9 numara olarak 136 lig karşılaşmasında 70 gol 
kaydetmeyi başardı.

Mateja Kezman: 2004-05

2004 yazında menajer Claudio Ranieri ve 9 
numaranın sahibi Hasselbaink, Jose Mourinho 
ve yeni 9 numara Mateja Kezman’la yer 
değiştirdi. Mourinho, Maviler’in başında 
oldukça başarılı bir sezon geçirse de aynı 
etkiyi ilk 9 numaralı oyuncusunda yaratamadı. 
PSV Eindhoven’la 122 Eredivisie maçında 105 
gol atan ve bir süperstara dönüşen Mateja 
Kezman’ın Ada macerası çok üzün sürmedi. 
Yalnızca bir sezon boyunca Stamford Bridge’te 
barınabilen Sırp santrfor, 25 lig maçında 4 kez 
fileleri havalandırarak 9 numaranın lanetinden 
kurtulamadı.

 9 NUMARANIN TUHAF HİKAYESİ
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Hernan Crespo: 2005-06

Bana göre listedeki en özel golcülerinden 
birine geldik. Her ne kadar 9 numaralı mavi 
forma altında göz kamaştırıcı bir performans 
sergilemese de Hernan Crespo’nun doğal bir 
golcü olduğunu söylemeliyiz. Serie A’nın en 
korkulan ve saygın santrforlarından Crespo, 
Premier Lig’de kendinden beklenen patlamayı 
bir türlü gösteremedi. 30 Premier Lig maçında 
10 gol atabilen Arjantinli, sezon sonunda 
Milan’a kiralandı. Bir senelik Milano macerasının 
ardından Londra’ya dönen Crespo, santrfor 
pozisyonunda Didier Drogba’nın arkasında 
forma şansı bekledi. 

Khalid Boulahrouz: 2006-07
 
Boulahrouz, 8.5 milyon pound karşılığında 
Londra ekibine katılmıştı ancak Chelsea’nin 
o pozisyonda halihazırda John Terry, Ricardo 
Carvalho ve Paulo Ferreira gibi öneli oyuncuları 
bulunuyordu. Hollandalı savunmacı, bu 
saydığım isimlerin sakatlanması durumunda 
da Mourinho’nun birinci tercihi olmadı. 
Mou, Essien’i stopere çekmeyi  Boulahrouz’u 
oynatmaktan daha fazla tercih etti. Öte yandan, 
bir stoper olarak Boulahrouz’un neden 9 
numaralı formayı giydiği halen gizemini koruyor. 
Khalid Boulahrouz, Chelsea formasıyla sadece 
13 maça çıkma şansı bulurken rakip fileleri hiç 
havalandıramadı.

Steve Sidwell: 2007-08

2007 yazında Chelsea’nin yeni 9 numarası olan 
Steve Sidwell, bir anlamda kulübün iç işlerinde 
yaşanan karışıklığın bir kurbanı oldu. Mourinho 
ve Abramovich ikilisi arasında yaşanan 
anlaşmazlıklar sonucu Chelsea tarihinin en 
başarılı menajeri Jose Mourinho’nun görevine 
Eylül 2007’de son verildi. Portekizli menajerin 
Londra ekibinin kadrosuna kattığı Sidwell, 
Mourinho’nun yerine menajerliğe gelen Avram 
Grant’ın tercih ettiği oyuncular arasında pek 
yer alamadı. Mavilerle 15 Premier lig maçına 
çıkan ve gol atma başarısı gösteremeyen Steve 
Sidwell, sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Franco Di Santo: 2008-09

Chelsea’nin sürekli menajer değiştirdiği ve 
oyuncularını kapsamlı kiralama sistemiyle 
gönderdiği dönemin kurbanlarından biri Di 
Santo. Arjantinli oyuncu, Luiz Felipe Scolari 
döneminde 9 numaralı formayı sırtına geçirdi. 
Ancak Scolari’nin Londra macerası çok uzun 
sürmedi ve boşalan menajerlik koltuğuna 
Guus Hiddink getirildi. Yine kısa süren Hiddink 
döneminin ardından Carlo Ancelotti dönemi 
başladı. Di Santo, kulübün menajerlerinin 
sürekli bir yenilenme halinde olduğu bu 
süreçte, asla kendini göstermek için uygun 
fırsatı bulamadı. Neredeyse her sezon başında 
başka bir takıma kiralanan Di Santo’nun şu anki 
son durağı Schalke 04.
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 9 NUMARANIN TUHAF HİKAYESİ

Boş: 2009-10

9 numaranın sahipsiz olduğu sezonda Chelsea, 
Premier Lig’de şampiyonluğa ulaştı.

Fernando Torres: 2011-14

Chelsea’nin yaşadığı tüm sıkıntılardan sonra 
bir adamın mavi 9 numaranın kaderini 
değiştirebileceği bekleniyordu: Fernando 
Torres. Torres, Premier Lig tarihinin en pahalı 
transferleri arasına -Liverpool’a ödenen 50 
milyon pound bonservis ücretiyle- giriyordu. 
İspanyol golcünün Chelsea’nin santrfor 
hiyerarşisinde Drogba’nın önüne geçmesi 
öngörülüyordu ancak Torres ne beklentileri 
karşılayabildi ne de ona ödenen fahiş bonservis 
bedelinin hakkını verebildi. Yüksek ihtimalle 
Fernando Torres, futbol tarihinin en hatalı 
transferi olarak tarihe geçti. Chelsea taraftarı 
Torres’in 9 numaranın lanetini kırmasını 
umarken tam aksine o talihsiz kaderin varlığını 
kabul etti. Mavilerin formasını 110 Premier Lig 
karşılaşmasında giyen Torres, yalnızca 20 kez 
rakip fileleri havalandırabildi.

Boş: 2014-15

9 numaranın boşta kaldığı ve Chelsea’nin ipi 
göğüslediği bir sezon daha.

Radamel Falcao: 2015-Günümüz

Mavi 9 numaranın şu an için geçici bir sahibi 
var. Sezon sonuna kadar Monaco’dan kiralanan 
Radamel Falcao, sırtına Chelsea’nin 9 numarasını 
yerleştiren bir başka cesur oyuncu. Geçtiğimiz 
sezon da Manchester United’da kiralık olarak 
forma giyen Kolombiyalı, bu sezon başında son 
şampiyon Chelsea’ye katıldı ve Diego Costa’nın 
ardından Mourinho’nun o bölgedeki ikinci tercihi 
oldu. Bir sezon boyunca Stamford Bridge’te 9 
numaralı formayı giyecek olan Falcao’nun şu 
an gösterdiği performansa baktığımız zaman, 
hikâyenin kaderini değiştirecek adam olduğunu 
söylemek oldukça zor. Falcao, Premier Lig’de şu 
ana kadar 8 maçta forma şansı buldu ve 1 gol attı.

 
Gelecek

Hasselbaink’ten bu yana Stamford Bridge 
tribünleri, onları coşturan bir 9 numara 
göremedi. Dominic Solanke (17), Tammy 
Abraham (17), Islam Feruz (19) ve Patrick 
Bamford (21), Chelsea’nin gelecekte 9 numarası 
olmaya aday santrforlar. Belki de 9 numaranın 
tuhaf hikâyesinin yazgısını değiştirecek oyuncu, 
Chelsea’nin kendi pişirdiği ürünlerden biri 
olacak… 

*Yazımızın esin kaynağı Daniel Tulik’in Bleacher 
Report isimli web sitesinde yayınlanan ilgili 
makalesidir.



9 senelik Arsenal kariyerine 42 sakatlık 
sığdıran 29 yaşındaki Abou Diaby geçtiğimiz 
sezon sonunda kulüp tarafından serbest 
bırakılmıştı. Ülkesi Fransa’ya, Marseille’e 
dönen tecrübeli futbolcu henüz süre alma 
şansına erişemedi ama bizi ilgilendiren 
kısım Arsenal kariyerindeki rekoru…

O 9 yıl boyunca saha kenarından maçları takip 
etti de diyebiliriz, bunun sırrının ise Emirates 
stadının inşaatı sırasında tribünlerdeki 
koltukları ilk test eden kişi olarak lanetlenmesi 
olabilir mi…
 
Diaby Emirates’te oturan ilk insan… 

2007’deki Sunderland maçında Kevin Ball’un 
korkunç müdahalesi ile sakatlanması Diaby’nin 
kariyerinin sakatlıklarla dolu olacağının ilk 
sinyali olarak kayıtlara geçti. Daha sonraki 
kariyerinde ise sakatlıklar nedeni ile tam 222 
hafta sahalardan uzak kaldı. 

Premier Lig’de en çok sakatlanan oyuncular 11’i

Arsenal’de 10 sezon 180 maç, 19 gol ve 16 asist 
ve yaşanan onlarca sakatlık sonucu İngiltere’den 
Fransa’ya dönüş…

Onun Arsenal kariyeri çok fazla hatırlanacak bir 
şey yok. Aslında Premier Lig’e ilk geldiği sezon 
kariyerini bitirecek kadar sakatlanmıştı. 1 Mayıs
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REKORTMEN
D I A B Y

Murat Çolakoğlu

 DIABY
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İngiliz kültürünün en önemli simgelerinden 
biridir çay. Tıpkı bizde olduğu gibi… Evde 
annemiz, ilkokulda teyzemiz, lisede, 
üniversitede, ofiste ve kulüpte ablamızdır 
çoğu zaman bize çayı servis eden. İşte 
Newcastle United’ın da böyle bir ‘tea lady’si 
vardı 49 yıldır hizmet eden. Adı Kath Cassidy. 
Newcastle’da bulunduğu süre boyunca Alan 
Shearer’dan Jacky Milburn’e nice yıldız isim 
onun demliğinden çayını içmiş.

88 yaşındaki Lady Kath neredeyse yarım asırlık 
Newcastle kariyerine geçtiğimiz günlerde 
sağlık sorunları nedeni ile son verdi. Son kez 
geçen sezon Southampton maçında çay servisi 
yapan Kath, bu sezon da işinin başına döndü 
ancak devam edemedi. Düzenlenen emeklilik 
töreninde çiçekler ve çeşitli hediyelerle 
uğurlandı. Geriye de kolay kolay unutulmayacak 
anılar, fotoğraflar ve binlerce fincan çay kaldı…

Ada’nın tanınmış isimleri onun arkasından 
düşüncelerini açıkladılar. Biz de Ada Futbolu 
magazin sayfamızda öne çıkan açıklamaları size 
aktarmak istedik.

“Sevgili Kath, Newcastle United’daki 50 yıllık 
hizmetinden sonra emekli olma isteğini 
anlıyorum. Kulübüm Arsenal adına bütün iyi 
dileklerimizi yolluyoruz. Senin sadakatin ve 
bağlılığın tüm futbol çevresi tarafından büyük 
saygı görüyor.”  – Arsene Wenger

“Teşekkürler Kath. Herkes bir kulübü iyi yapan 
iki şeyi bilir, “taraftarlar ve tea lady”. Biz 
ikisinin de en iyisine sahiptik.” – Alan Shearer

TEA
LADY

Murat Çolakoğlu
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“Kath umarım emekliliğin tadını çıkarırsın. 
St. James Park’ta özleneceksin. Seninle çok 
kısa süre çalışmış olsam da seninle geçirdiğim 
vakitten keyif aldım. Sürekli gülümsüyordun 
(sonuç ne olursa olsun) Kendine iyi bak.” 
– Graeme Souness

“Kath’i bu sezon göremedim fakat 
Middlesbrough ile yaptığımız ziyaretlerden 
onu çok iyi hatırlıyorum. Her zaman mutlu ve 
misafirperver. Umarım emekliliği çok iyi geçer. 
Kulüp adına ona yaptığı mükemmel çaylar için 
teşekkür ediyorum.”  - Steve McClaren

“O ilk fincanını servis ederken ben de Luton 
Town maçı ile ilk kez Newcastle forması 
giyiyordum, Kath o günden beri kulübe 
inanılmaz bir aidiyet ve bağlılık gösterdi.” 
– Bob Moncur Newcastle Yöneticisi ve 
efsanevi eski futbolcusu

Törende konuşan Kath Cassidy, çok heyecanlı 
olduğunu, emeklilik törenine katılımın ve ilginin 
yoğun olmasına sevindiğini ancak işi bırakıyor 
olmanın hüznünü taşıdığını söylerken favori 
teknik direktörlerinin Alan Pardew ve Kevin 
Keegan (çayını her zaman 2 şekerli içermiş) 
olduğunu da açıkladı. Emeklilik sonrası Cassidy 
ve ailesi sezonun ilk galibiyeti olan 6-2’lik 
Norwich City maçında kulübün özel daveti ile 
tribünde yerlerini aldılar.

2005 yılında Greame Souness, Lee Bowyer ve 
Kieron Dyer’ın saha içindeki kavgalarından 
sonra özür açıklaması için düzenlenen basın 
toplantısında çay servis ederken görülüyor Tea 
Lady’miz…
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 HOWARD KENDALL

HOWARD 
KENDALL Edip Uras

Gri bir gökyüzü… Binlerce insan Goodison 
Park ve Liverpool Anglican Katedrali’nde 
toplanmışlar. Tek istedikleri bir Everton 
efsanesi Howard Kendall’a son bir veda 
edebilmek.

Futbol dünyasının ve özellikle de Everton kulüp 
tarihinin en güzel sayfaları yazıldığında gerek 
sahada, gerek kulübede olan bir adamın 69 
yaşında sonsuzluğa uğurlandığı gün. Tarih 29 
Ekim 2015. O’nun adı Howard Kendall. 

Bir başka Everton efsanesi Joe Royle’un 
kelimeleri ile:

“Howard’ı oynarken gören herhangi biri onun 
özel bir futbolcu olduğunu hemen anlayabilirdi. 
Formasını da giydiği takımımızı üç farklı dönem 
çalıştırdı, bize tam yedi kupa kazandırdı. Ama 
hepsinden önemlisi, o güzel bir adamdı.”

Howard Kendall’ın zengin futbolculuk ve 
menajerlik kariyerinde öyle pırıl pırıl öyküler var 
ki. Zamanında Everton orta sahasının generali, 
Peter Reid’in cenaze töreninden önce anlattığı 
gibi örneğin:

“1982’de beni Bolton’dan 60 bin pounda 
transfer etmek istiyordu. Sağlık kontrolünden 
geçemedim. Buna rağmen bana güvendi 
ve takıma aldı. 1986 Dünya Kupası’nda 
Maradona’nın arkasından koşmaktan verdiğim 
kiloları alamadığımdan güçten düşmüştüm. Bir 
gün beni ofisine çağırdı. Bana bir kutu Guinness 
birası verdi. Şimdi gidiyorsun ve içiyorsun dedi. 
O gün ofisinden üç kasa Guinness ile çıktım. 
Esmer bira bana yaramıştı.”
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Kendall – Harvey – Ball orta sahası Everton’ın 
unutulmaz üçlüsünü oluşturuyordu. Bugün 
sadece Colin Harvey hayatta. O’nun Kendall’a 
veda ederken yüzündeki ifadesi, Everton ve 
İngiltere futbolunun ne kadar büyük bir adamını 
kaybettiğinin en iyi kanıtıydı.

The Holy Trinity Kendall - Harvey - Ball

Howard Kendall’ın İngiliz futbolundaki yeri 
ve futbol ve menajerlik hayatının kilometre 
taşlarını yan yana dizersek, binlerce insanın 
kimi uğurladığını daha iyi anlayabiliriz belki:

1964 - Kendall 17 yaş 245 gün ile Wembley’de 
bir finalde oynamış en genç oyuncu ünvanını 
kazandığında Preston North End takımındaydı. 
1964 FA Kupası finalinde West Ham’a son dakika 
golü ile 3-2 yenildiler.

1967 – Howard Kendall, Everton ile anlaştı. 
Alan Ball, Colin Harvey ile birlikte orta sahada 
taraftarların dini bir çağrışımla ‘kutsal üçleme’ 
adını taktıkları üçlüyü oluşturdu. Bu üçlü 
Everton’a bir şampiyonluk, bir Charity Shield 
kupası ve bir FA Kupası finalistliği yaşattı.

1971 – Kendall Everton’ın kaptanı oldu ve 3 yıl 
daha Toffees formasını giydi.

1974 – Birmingham City ve ardından 1977’de 
Stoke City’e transfer oldu. Stoke City’de oyuncu 
menajer olarak yer aldığı kadroyu ikinci lig’den 
yükseltme başarısını elde etti.

1979 – Kendall’ın menajerlik kariyerinin 
başlaması Blackburn Rovers’daki oyuncu 
menajerlik rolü ile oldu.

1981 – Yuvaya dönüş. Howard Kendall Everton’a 
oyuncu menajer olarak döndü ancak 4 maç 
sonra futbolu bıraktı ve takımı çalıştırmaya 
başladı. Howard Kendall’ın yönetimindeki 
Everton, 2 Lig Şampiyonluğu, 1 FA Kupası, 3 
Charity Shield Kupası ve 1985’de Avrupa Kupa 
Galipleri Kupası’nı kazandı. Kaybettiği 2 FA 
Kupası finali, 1 Lig Kupası finali ve bir de lig 
ikinciliği var.

1985 - Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde 
kadrosunda kaleci Southall, defansta Ratcliffe, 
Van Den Hauwe, orta alanda Trevor Steven, 
Peter Reid, Kevin Sheedy ve ilerinde Andy Gray 
ve Graeme Sharp gibi müthiş oyuncular olan 
Toffees, kupanın ilk turunda Beşiktaş’ı eleyen, 
Krankllı Rapid Wien’i 3-1 ile geçerek kupayı 
kaldırmıştı.

1985 Avrupa Kupa Galipleri Kupası
Şampiyonu Everton

1987 – Başarıların devamı gelecekti ancak 
Heysel Faciası’ndan sonra ceza alan İngiliz 
kulüpleri Avrupa’dan men edilmişti. Kendall 
zafere doymuyordu, kendini kıtaya attı. Athletic 
Bilbao’yu çalıştırmaya İspanya’ya gitti.

1989 – Bilbao’dan kovuldu ve artık kariyerinin 
iniş trendi hızlanmıştı. Manchester City, 2 
kez Everton, Sheffield United, Notts County, 
Yunanistan maceraları derken 1999’da 
kariyerine noktayı koydu.

1985 ve 1987’de İngiltere’de Yılın En İyi 
Menajeri ödülü alan Howard Kendall’ın gerek 
oyuncu gerek hoca olarak Everton ile yakaladığı 
başarılar, o yıllarda kıran kırana geçen 
rekabette Merseyside’ın mavi tarafının tarihini 
oluşturuyor bir bakıma.

 HOWARD KENDALL
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 HOWARD KENDALL

Howard Kendall ve Andy Gray

1985 yılında aldıkları kupaların keyfini İspanya 
sahillerinde, Magaluf’ta sürerken bir anısı daha 
var Kendall’ın. O zamanki yardımcısı Colin 
Harvey var yanında. O sezon Andy Gray’in 
forvette yaptığı güzel işlerden konuşuyorlar. 
Ancak ikisi de bir sonraki sene Gray’in aynı 
performansı gösteremeyebileceğinin farkında. 
Artık 30 yaşında ve Everton’ın yerini koruması 
için genç bir golcüye ihtiyacı var. Biralarını 
içerken sohbet arasında ‘Gary Lineker’i alalım o 
zaman’ diyorlar. Alt yapısında yetiştiği Leicester 
City’de harikalar yaratan Lineker o sezon 
gerçekten de Everton’a geliyor. Sezonda 57 
maçta 40 gol atıyor. Ligde gol kralı oluyor ve 
Everton’ın kazandığı lig ikinciliğinde payı büyük 
oluyor. Gary Lineker bugün de o zamanki 
Everton takımını gördüğü en iyi yönetilen ekip 
ve oynadığı en kaliteli takım olarak tanımlıyor.

O günleri hatırlayan Kendall ise bu hikayeyi 
şöyle bitiriyor: “Öylesine kumsalda biralarımızı 
içerken konuşuyorduk. Biraz şaka gibi başladı 
ama güzel bitti. İşte size eski usül menajerlikten 
bir örnek.”

Howard Kendall ve Gary Lineker

Leicester City’nin bırakmak istemediği Lineker 
ile birlikte tarafsız bir hakem heyeti önünde 
pazarlıklar yapılmış. Gary Lineker o günü şöyle 
anlatıyor:

“Bir hakem heyetinin önüne çıktık. Kendall benim 
yeteneklerimi yeriyor, zaten takımda sürekli 
oynatmayacağını söyleyip duruyordu. Sonuçta 
sanırım vermek istediği rakamın biraz üzerinde 
bir miktarda anlaşıldı. Ben orada oturmuş, ‘Bu 
adam için mi oynayacaksın?’ diye kendi kendime 
soruyordum. İmzalar atıldıktan sonra boynuma 
sarıldı: “Elbette her hafta oynayacaksın, hem de 
bir sürü gol atacaksın.” dedi. Süpermarkete gidip 
3 şişe şarap aldı. Liverpool’a dönerken trende 
hepsini bitirdik.”

1986 Yılın En İyi Futbolcusu Lineker
Ödülü veren Kendall

Kendall futbol adamlığının yanı sıra verdiği 
demeçlerle de her zaman dikkat çekti. 1984 
FA Kupası finalinden önce Watford takımı 
oyuncularının Wembley’deki atmosferin keyfini 
çıkaracakları ile ilgili açıklamaları üzerine:

“Bir finalin keyfi ancak o finali kazanırsanız 
çıkar.” demişti.

Otobiyografi kelimesine de yeni bir anlam 
katmıştır: “Bu benim otobiyografim, Ian 
Ross yazdı” dediğinde izleyenleri kahkahaya 
boğmuştu.
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 HOWARD KENDALL

Bugün ise en anlamlı sözleri şunlar olmalı:

 “Manchester City’e geldiğimde bu bir aşk kaçamağıydı. Everton ile olan ilişkim ise tam bir evlilik. 
Ölüm ayırana kadar...”

Ve ölüm onları ayırdı...
Huzur içinde uyu Howard Kendall...
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 QUE SERA

QUE
SERA

Tek Lüksü Bir Bilardo Masası ve Gömme Banyoydu

İngiltere’nin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en 
yetenekli futbolcu, George Best (1946-
2005). Kadınlar, hızlı arabalar, alkol ve harika 
gollerle geçen bir kariyer. Manchester 
United’ın efsanevi 7 numaralarından 
birisi, Kuzey İrlandalı kanat oyuncusu 
sadece 1968’de Kırmızı Şeytanlarla Avrupa 
Şampiyonu olmadı, aynı yıl Avrupa’da Yılın 
Futbolcusu ve İngiltere’de yılın oyuncusu 
ödüllerini topladı.

George Best, United formasını 11 yıl aralıksız 
giydi, 470 maçta 179 gol attı, 5 yıl üst üste 
takımının en golcü oyuncusu oldu. Futbolculara 
“celebrity” ünvanı George Best ile doğmuştur, 
onun lakabı El Beatle yani Beatles grubunun 5. 
üyesiydi…

“1969’da kadınları ve alkolü bıraktım, hayatımın 
en sıkıcı 20 dakikasıydı...” cümlesini bilmeyeniniz 
yoktur. Manchester United alt yapısındayken 
genç ve utangaç bir çocuk olan Best, zamanının 
çoğunu bilardo salonlarından geçiriyormuş.

“Alemlerde, kadınlara ve spor arabalara çok 
para harcadım, servetimin geri kalanını ise israf 
ettim” cümlesi ise onun yaşam biçimini en iyi 
açıklayan sözlerinden birisiydi.

Ada Futbolu’nun bu sayısında size Best’in 
kariyerinden ziyade, evinden bahsedeceğiz. 
Zamanın en meşhur futbolcusu, tam bir 
celebrity (ünlü kişi).

1969 yılında, George Best, kendisine Bramhall, 
Stockport’da bir ev tasarlaması için mimar 
Frazer Cane ile anlaştı. 

£30-35bine mal olacak ev alttan ısıtmalı, elek-
tirkli perdeleri ve içeri katlanabilen televizyonu 
olan, çağın çok ötesinde lüks bir evdi. 

Birkaç yıl sonra Best, sevgilisi Mary Fullaway ile 
oturacağı “Que Sera” adını verdiği evine taşındı.

Fotoğraflarla zamanın en meşhur 
futbolcusunun, kendi zevkine göre yaptırdığı 
ultra lüks evini daha iyi anlatıyor…

Mert Artun
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Doris Day’in 1956’daki hit şarkısı Que Sera, Sera’dan esinlenerek isimlendirdiği evinde mimardan 
tek istediği bir bilardo masası ve gömme banyoydu…

 QUE SERA
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 QUE SERA

İnşaat aşaması

Evin altında Best’in E-Tip Jaguar’ını park edebilmesi için kapalı bir garaj da vardı...
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 QUE SERA

Şöminenin üzerinde duvara 
gömülü televizyon.
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 QUE SERA

Konforlu ikametgahında 3 yıl oturdu Best, daha 
sonra kendisini bir fanus balığı gibi hissetmeye 
başlayınca da başka bir eve taşındı. 

Şu anda Que Sera’nın sahibi Harry Yeung, 
Dünyaca ünlü Yang Sing restoranlarının 
ortaklarından. 

Best Pazar günleri evinin bahçesinde 
arkadaşları ile toplanır, partiler verir ve 

politikadan sanata, pek derin 
sohbetlere dalardı.

Pele “George Best Dünyanın 
en iyi futbolcusu”

Evin günümüzdeki hali
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PROFESÖR 
COUP D’OEIL

Fernando Pessoa

 PROFESÖR COUP D’OEIL

- 22 Ekim 1949’da Fransa’nın Strasbourg kentinde doğdu,  Duttlenheim köyünde 
büyüdü.  

- Strasburg Üniversitesi’nde ekonomi masterı yaptı. 

- Genel geçer lakabı ‘’Profesör’’. 

- Onun ismi futbol dünyasında istikrar ve kaliteyle özdeşleşti.

- Fransızca ile beraber tam altı dil biliyor; Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, 
İtalyanca ve Japonca. Guardian gazetesi ile İngiliz Akademisi’nden yabancı dil öğrenme 
konusundaki başarısı nedeniyle Dil Şampiyonluğu ödülü aldı.

- Japonya’da kaldığı bir buçuk yıl içinde, felsefesini anlatan Japonca bir kitap yazdı: 
“Zaferin Ruhu”.  Orijinal ismi ile kitabı ‘’The Spirit Of Conquest”  Japon futbol tarihinde 
yazılmış en sofistike eser olarak değerlendiriliyor.

- Ayrıca hakkında yalnızca İngiltere’de yayınlanmış 9 kitap mevcut.

Fransa’da geçen sekiz yıllık futbolculuk 
kariyerinde Strasbourg formasıyla 1978-1979 
sezonunda bir lig şampiyonluğu yaşadı ama 
futbol menajerliğinde gerçek amacına ulaştı. 
Monaco’da geçirdiği sekiz yılda ismini duyurup 
birçok genç futbolcu yetiştirdi ve kulübe bir lig, 
bir de kupa şampiyonluğu kazandırdı.

Kader onu ancak 1994’te 45 yaşındayken vatanı 
Fransa toprakları dışına çıkaracaktı. Ufkunu ve 
vizyonunu genişletmek için 1994’te kulüpten 
ayrılıp Japonya’ya giderken, çalıştırmaya 
başladığı Ngoya Grampus Eight’ e lig ve kupa 
şampiyonlukları getirdi.

O, kendi deyimi ile öğrencilerine kendisi 
gibi bakabilmelerini sağlayacak ifadelerle 
konuşuyordu. Japonya’daki eski futbolcusu 
Tetsuo Nakanishi, onunla ilgili bir anısını 
anlatırken, şöyle dediğini hatırlatıyor: “Geleceğe 
pas verin... Çünkü yan pas bugündür, geri pas 
ise geçmiş”.

1996’da Bruce Rioch’un ayrılmasından sonra 
ona Arsenal menajerliği teklif edildi, teklifi 
kabul etmesinin ardından geçen 19 senede 
kulüpte en uzun süre görev yapan ve en başarılı 
menajer haline geldi. Premier Ligi kazanan az 
sayıda menajerden biri oldu. Ligi hemen hemen 
her sene ilk dört içinde tamamladı. 
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Elde ettiği üç şampiyonluğun ikisinde sezonu 
çift kupayla tamamladı. 2003-2004 sezonundaki 
şampiyonluk ise namağlup niteliği ile ona 
ve takımına ‘’Yenilmezler’’ ismini kazandırdı. 
Premier Lig kariyeri boyunca altı kez FA Cup’ı 
kazanmayı başardı.

2000 yılı UEFA Kupası finalinde Galatasaray’a, 
2006 yılında ise Şampiyonlar Ligi finalinde 
Barcelona’ya  kaybetti.

‘’Bu Fransız futbol hakkında ne biliyor ki? 
Gözlük takıyor ve daha çok bir öğretmene 

benziyor. George Graham kadar iyi bir teknik 
adam olmasına imkan yok. İngilizce’yi doğru 

dürüst konuşabiliyor mu acaba?’’ -Tony Adams

Gelelim futbolun ve stratejinin harmanlanan ve 
iç içe geçmiş felsefi ayrıntılarına…
 
Futbolun oynatanlara yönelttiği taleplere 
bakıldığında aklın güçlerinin ağır bastığını 
görürüz. Futbol bir belirsizlik alanıdır. Futbolun 
eylemlerin üzerinde yükseldiği şeylerin dörtte 
üçü az ya da çok büyük bir belirsizliğin sisleri 
arasında kalır. Vereceği sezgisel hükümlerle 
gerçeği bulup çıkarmak için derinlere nüfuz 
eden ince bir aklın gerekli olduğu yer öncelikle 
burasıdır. Sıradan bir zeka bu gerçeği bir kez

tesadüfen tutturabilir, bir başka keresinde 
olağanüstü cesaret zeka açığını kapatabilir ama 
çok sayıdaki örnekte ortalama başarı oranı zeka 
yoksunluğunu her zaman gözler önüne serer.

Bu bakımdan belirsizlik ve rastlantının içindeki 
gizlerin arttırdığı karanlıkta bile ilk olarak 
kendisini hakikate götürecek iç ışığın bazı 
izlerini taşıyan bir akıl ve ikinci olarak bu zayıf 
ışığı izleme cesareti gerekir. Birincisi metaforik 
olarak Fransızca olup coup d’oeil yani bakış gücü 
sözcüğüyle anılır. İkincisine ise kararlılık denir. 
Diğer taraftan coup d’oeil ile kast edilen sadece 
fiziksel değil, daha çok zihinsel gözdür. Aklın 
faaliyeti katı bilimin, mantığın ve matematiğin 
alanını terk edip, kelimenin geniş anlamda 
sanat, yani sayısız nesne ve ilişkiler yığını içinden 
en önemli ve belirleyici olanları hüküm verme 
gücü sayesinde seçme becerisi haline gelmektir. 
O halde sorun Helmut von Moltke’nin taktik-
strateji makalelerinde dediği gibi: ‘’birçok özgül 
durumda, belirsizliğin sisi altındaki öze nüfuz 
edebilmek, olguları doğru değerlendirebilmek, 
bilinmeyeni kestirmek, hızlı bir karar almak ve 
sonra da bunu şaşmadan uygulamaktır.’’

Tıpkı Arsenal mucizesini yaratan kişide vücut 
bulan özellikler gibi.

Strateji ve mücadeleyi futbol özelinde 
betimleyen bu girizgâhtan da anlaşılacağı üzere 
Fransız kahramanımız tam bir fenomen. Spor 
dünyasının en önde gelen yöneticilerinden biri 
olan Billy Beane onun için şöyle diyor: ‘’Şüphesiz 
en çok hayranlık duyduğum spor yöneticisi’’. 
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Oysa onun için farklı düşünler de olmuştur. 
Belki hatırlatınca tuhaf gelecek ama Arsenal’in 
henüz çok ünlü olmayan birini işe alması 
fazlasıyla cesur bir karar olarak tarihe geçmiştir. 
O yıllarda Arsenal’in kaptanı olan Tony Adams, 
ilk başta pek dikkat çekmeyen Fransız yabancı 
hocaya kuşkuyla yaklaştığı itiraf ediyor. Adams 
otobiyografisi Addicted’ da şunları düşündüğünü 
hatırlıyor: ‘’Bu Fransız futbol hakkında ne biliyor 
ki? Gözlük takıyor ve daha çok bir öğretmene 
benziyor. George Graham kadar iyi bir teknik 
adam olmasına imkan yok. İngilizce’yi doğru 
dürüst konuşabiliyor mu acaba?’’

O, oyuncularının nasıl değerlendirilebileceği 
konusunda bir model oluşturuyor. Strazbourg 
Üniversitesi’ndeki ekonomi eğitimi ona hem 
paranın hem de bilginin değerini öğretmiş. 
Tutucu ve anti entelektüel futbol dünyasında bu 
ikisinin değerini bilen ve kullanan çok az sayıda 
insan bulunduğundan hareketle o futbolculara 
bakarken bu iki referansa büyük değer veriyor. 

O, bana göre: ‘’futbolun çağdaş bir realizm 
kuramcısı’’. Oyunculara ulaşmak için istatistikleri 
kullanmanın öncülüğünü yaptı. Yirmi beş yıldan 
uzun bir süre önce Monaco’da ‘’Top Score’’ 
denen bir arkadaşının geliştirdiği bir bilgisayar 
programını kullanıyordu. Futbolcunun sahada 
yaptığı her hareketi biliyordu. ‘’Yüksek skor 
alan çoğu futbolcunun başarılı bir kariyeri oldu’’ 
diyordu.  Aslında çok az adam salt istatistiklere

güvenir. Ama o, verileri Brezilyalı’nın topla 
ilerlemek için geçen seneye göre bir salise daha 
geciktiğini gösterdiğinde Gilberto Silva’yı hemen 
gönderiyordu. İstatistikleri bir futbolcuyla ilgili 
önsezilerini test etmek için de kullanıyordu.

Kamerun’da oynayan Liberya’lı genç George 
Weah ile ilgili de önsezileri vardı. O hemen 
herkesten önce tüm dünyadaki verileri 
denetlerdi, dataları ona Weah’ın ham bir elmas 
değerinde olduğu söylüyordu. Sonunda bir 
meslektaşını onu izlemesi için Batı Afrika’ya 
gönderdi. Gelen haberler şöyleydi: ’’Kötü haber 
Weah kolunu kırdı, iyi haber yine de oynadı.’’

O, tam da o noktada riske girdi ve Weah’ı alarak 
Monaco’ya getirdi. Şimdi gelin bu hikayeyi 
onun ağzından dinleyelim: ‘’Weah sözleşmeyi 
imzaladıktan sonra başını elleri arasına aldı. 
Ben de ona George neşelen, az önce Monaco 
ile sözleşme imzaladın dedim. Weah: ’evet 
Patron, ama kimse bana para vermedi’ deyince 
anladım ki cüzdanında tek kuruşu bile yok; ben 
de ona cüzdanımdan 500 Fransız frankı çıkartıp 
uzattım…’’

O basın toplantıları dışında neşeli bir adam 
ve Weah’ın ‘’imza bonusu’’yla ilgili espriler 
yapmaktan hoşlanıyor. Bu aynı zamanda onun 
kaliteyi ucuza aldığının bir başka kanıtını teşkil 
ediyor.

1996’da Arsenal’e geldiğinde diğer Premier 
Lig teknik direktörleri nadiren yurt dışından 
keşif yapıyorlardı. Onun dışında hiç kimse 
Milan’ın yedeği Vieira ve Juventus’un yedeği 
Thierry Henry’nin büyük futbolcular olduğunu 
keşfetmemişti.



SAYI 16.5|28

 PROFESÖR COUP D’OEIL

“Onun dışında hiç kimse Milan’ın yedeği Vieira 
ve Juventus’un yedeği Thierry Henry’nin büyük 

futbolcular olduğunu keşfetmemişti.”

Ondan en çok etkilenenlerden biri olan bir başka 
büyük Spor Yöneticisi Beane şöyle diyor: ‘’Eğer 
çok paranız yoksa, zengin kulüpleri taklit ederek 
büyük ve pahalı transferler yapamazsınız, kendi 
tarzını ve özgün yönteminiz olmalı yoksa onların 
arkasında kalmaya mahkum olursunuz.’’  Tıpkı 
‘’yürek ve bakış gücü kuvvetli’’miz de olduğu 
gibi…

Örneğin Vieira’nın yerine koymak için tek 
bir kriter belirlemişti; maç başına en çok 
yer değiştiren defansif orta saha oyuncusu 
bulunacaktı. İyi koşan biri olmalıydı, araştırma 
yine pek iyi bilinmeyen bir isim ortaya çıkardı 
‘’Mathieu Flamini’’. Oynadığı bir avuç maçta 
ortalama 14 km koşmuştu, ancak kulübü 
Marsilya ile profesyonel bir sözleşmesi bile 
yoktu. O, Flamini’yi bu ortamda izlemeye… Gitti, 
gördü ve aldı! 

O, yetenek avcısı olmasının yanında yetenekleri 
devşirerek zirveye ulaştırmakta da büyük bir 
ustaydı. Flamini 4 sene sonunda maç başına 
Premier Ligdeki herkesten daha fazla mesafe 
eden bir numaralı oyuncuydu ve en sonunda 
Arsenal ile sözleşme yenilemeyi reddederek 
Milan’a transfer oldu. Lilian Thuram’ı orta 
sahadan defansa , Emanuel Petit’yi defanstan 
orta sahaya, Henry’i  kanattan forvete devşiren 
ve yeni yerlerinde onları çok daha verimli hale 
getiren rehber ondan başkası değildi. Liberyalı  
Weah 1995’te yılın futbolcusu seçildiğinde 
ödülünü onun elinden almıştı. Henry, Vieira 
ve hatta sorunlu Anelka’yı bile yedekten ya da 
gençlik takımlarından alıp zirveye taşıdı.

Bir diğer buluşu ise bir başka efsane ile 
ilgili; Didier Drogba. O daha Le Mans’da 
oynarken, Highbury Stadındaki ofisinde oturan 
misafirlerine Drogba adındaki tanınmamış çok 
yetenekli ve kaslı bir forvetten bahsediyor, 
Arsenal’de oynaması halinde hemen her maç 
hat trick yapabileceğini söylüyordu.

Bir başka keşfi ise daha gencecik bir çocuk 
olan Cristiano Ronaldo’ydu. Sporting Lizbon’da 
oynayan Ronaldo’yu bulur bulmaz Londra’ya 
getirtti. Cristiano Highbury’de gezdirildi, 
arkasında ismi yazılan Arsenal forması bile 
verildi ve Ronaldo Arsenal’e katılmayı kabul 
etti. Ancak daha imza atılmadan Lizbon 
Manchester United’la bir hazırlık maçı oynayıp, 
‘’çocuk’’ United’ın defansını dağıtınca Ferguson 
dönüş uçağında Ronaldo’nun hemen transfer 
edilmesini istiyordu. United tam tamına 12.24 
Milyon £ öneriyor (Arsenal’in teklifinin tam iki 
katı) ve Ronaldo’yu transfer ediyordu.
 
Bu hazin Ronaldo öyküsü için o ofisindeki 
misafirlerine şöyle söylüyordu: ‘’Onu bir daha 
gördüğümüzde sorun. O Arsenal forması hala 
ondadır.’’

Wenger’in bir diğer gözdesi Drogba’ydı.

Herkesten önce yakaladığı diğer yetenek ise 
Wayne Rooney’den bir başkası değildi. 2003’te 
Arsenal’in karşısında Everton’da oynarken topu 
otuz metreden ağlara gönderdiğinde onun 
için şöyle demişti: ‘’ Ülkeye geldiğimden beri 
gördüğüm en iyi İngiliz futbolcu’’. Kısa bir süre 
sonra büyük kulüpler Rooney’nin peşine düştü.

Daha kimleri keşfetmedi ki;  Emmanuel 
Adebayor, Kolo Toure, Robin Van Persie, Cesc 
Fabregas, ve daha niceleri… 
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Patrick Vieira, Robert Pires ve Thierry Henry

O iyi bir eğitmen, güvenilir bir lider, iyi bir 
yönetici ve aynı zamanda çalıştığı şirketi çok 
iyi tanıyan iyi bir tüccardı. 1998’den 2007’ye 
kadar olan dönemde (sattığı oyunculardan 
yeni transferlere harcadığı para çıkartıldığında) 
harcadığı para 39 milyon £, aynı dönemde 
Manchester United’ın başındaki Alex 
Ferguson’un harcadığı para ise 123 milyon £ 
idi! Buna rağmen Arsenal,  Manchester United 
ile baş edecek durumdaydı. Üç önemli Fransız; 
Thierry Henry,Patrick Vieira ve Robert Pires 
ile toplamda 23 milyon £’dan az bir ücretle 
sözleşme imzaladı ki sorun yaratmaya devam 
eden Nicolas Anelka’yı o fiyata sattı.

Japonya’da çalıştığı dönemde Japon kızların 
çiçekleri, Japon çöpçülerin ise kâğıtları özenle 
topladığını gözlemledi. Bu onu çok etkiledi ve 
kendisini daha da mükemmeliyetçi biri haline 
getirdi. Mükemmelliğin sınırlarını iyi bildiği için 
yarattığı değerlerden kulübüne büyük paralar 
kazandırdı:  Henry’i  yirmi dokuz  yaşında 16 
milyon £’a, Emmanuel Petit’yi aynı yaşta 7 
milyon £’a, Mark Overmars’ı yirmi yedi yaşında 
25 milyon £’a sattı ama hiçbiri eskisinden daha 
iyi oynayamadı.

Ferguson ile onun arasındaki temel fark, 
Ferguson yıldız adaylarını herkes duyduktan 
ve gördükten sonra alırken, o hiç kimsenin 
bilmediği oyuncuları buluyordu.

Nick Hornby şöyle demişti: ’’United dev bir 
kurum olduğu için ödülleri toplarken Arsenal 
yalnızca Wenger onların teknik direktörü olduğu 
için kazanıyor.’’

O aynı zamanda sözünün eriydi ve futbolcularını 
etkilemeyi çok iyi biliyordu. Örneğin RVP şöyle 
demişti: ‘’O çalıştığım teknik direktörler içinde 
sözünü tutan tek adam. Bana beni yavaş yavaş 
hazırlayacağını söylemişti. İlk ay benden hiçbir 
şey beklemedi. Sonra yavaş yavaş oyunda 
daha çok zaman vermeye başladı. İki dakikayla 
başladı şimdi yarım saatteyiz.’’ Bugün RVP onun 
öngördüğü gibi büyük bir yıldız.

Gelin onun ağzından mesleki metotlarını 
inceleyelim: ‘’Benim için futbol menajerliği 
rehberliktir. Bir rehber insanları bir yere götüren 
kişidir. Bu ne istediğini açıkça belirleyip diğer 
insanlara birlikte gittikleri yerin neresi olduğunu 
anlatmak ve daha sonra her bireyden en iyi 
verimi almak anlamına gelir. Bir rehber olmak 
istiyorsanız kendinizi sorgulamalı, inanlardan 
en iyi verimi almalı ve ikna edici olmalısınız.’’

Bugün RVP Wenger’in öngördüğü 
gibi büyük bir yıldız

‘’Önce davranışla değil, buna sebep olan 
nedenleri tespit etmekle başlayın.’’

‘’İnsanlarla duygusal seviyede çalışın: bazen dans 
ederken olduğu gibi kelimeler önemini kaybeder, 
duygular davranışları yönlendirir, bunu asla 
görmezden gelmeyin, bundan yararlanırsanız 
memnuniyet, kendine saygı ve hatta gurur 
duygusu yaratabilirsiniz.’’

‘’20, 21, 22 yaşındaysanız egonuz devasa bir hale 
gelir. Dünyanın kendi etrafınızda döndüğünü 
sanırsınız. İşte bu noktada liderin devreye 
girip oyuncusuna kendisinin önemli ama 
takımın daha önemli olduğunu anlamasına 
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yardım etme konusunda büyük rol oynadığını 
inanırım. Takım sporunun keyfi de budur.’’

‘’Yarının dünyasında birlikte daha fazla yaşamak 
durumunda kalacağız.18 ayrı milletten farklı 
insanla birlikte çalıştığını, birbirine güvendiğini 
ve birlikte güçlü bir şeyler yarattığını görmek 
gerçekten heyecan verici.’’

‘’Kendi değerlerinizi oluşturun. Bunlar varsa ve iyi 
aktarılırsa öğrencileriniz arkanızdan gelecektir. 
İşe devam etmemi sağlayan; bu oyuna, yaptığım 
işe ve futbola duyduğum sevgi.’’

‘’Kendi motivasyon kaynağınızı belirleyin. Benim 
motivasyon kaynağım her zaman ortalamanın 
üzerinde biri olmaya çalışmak ve elimden gelenin 
en iyisini ortaya koymaya çalışmak olmuştur. 
Elbette her yaşta hata yapabilirsiniz ama ayağa 
yeniden kalkmanızı sağlayan şey, bu derin sevgi 
ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya dair 
motivasyondur. Kişisel olarak mükemmellik 
anlayışım bu. Bu inançları paylaşanları kendime 
yakın görüyorum.’’

‘’Menajer olmanın zor yanı yirmi beş oyuncu ile 
çalışırken her cuma 14 kişiyi işten çıkartmak ve 
sonra Pazartesi günü onları yeniden işe alıp hiçbir 
şey olmamış gibi: ‘pekâlâ baştan başlıyoruz, sizi 
tekrar yanıma alıyorum, yapabileceğin en iyi şey 
bu mu?’ demek kolay değildir. Bu yüzden ne kadar 
iyi olduğunu gösterebilecek durumda olmayan 
insanlara kulüp içinde saygılı davranıp şans 
tanımak çok önemli.  Derin ihtiyaçlarla birebir 
ilgilenin; beraber çalıştığınız kişilerde aidiyet ve 
görevi yerine getirme duygusu yaratabilen bir 
lider, onları en derin biçimde etkileyebilecek, en 
iyi verimi alabilecek ve belki den önemlisi derin 
bir sadakat duygusu oluşturabilecektir.’’

‘’Net sınırlar belirleyin, kişisel sorumluluk ve 
sahiplenme olgusunu aşılayın.’’

‘’Takımın havasını kirletecek ve ortak değerleri 
zedeleyecek şeyler yaşanıyorsa, onları ayağa 
kaldıracak zorlu konuşmaları mutlaka yapın.’’

‘’Güçlü bir kaptan yaratın, onunla zaman 
geçirin ve daha fazla şey paylaşın. Kaptan 
temel olarak menajerin habercisidir. Takım 
kaptanıyla menajer arasındaki bağ çok güçlü 
ve sıkı olmalıdır. Bu bağ varsa güçlü kaptan ve 
onun getirisi olarak güçlü bir soyunma odası 
oluşacaktır.’’
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Son söz…

O, ne kadar harika bir zihne ve dünya görüşüne 
sahip olduğunu ‘’her zaman çok meraklı biri 
oldum ve Almanya sınırını geçince onların da 
bizimle aynı sorunları yaşadığını fark ettim. 
Hayattan keyif almak ve mutlu olmak istiyorlardı; 
işe gidiyor, eve dönüyor, tıpkı bizim gibi hayatın 
tadını çıkartıyorlardı. Bu benimde ilgimi çekti ve 
daha fazlasını keşfetmeye çalıştım. Hiç kimsenin 
tamamen iyi ya da kötü olmadığını, herkesin 
mutlu olmak istediğini fark ettim’’ diyerek 
gösteriyor ve tüm dünyaya büyük bir insanlık 
dersi veriyor.

Ulvi değerlerinden taviz vermeden ulaştığı 
başarılarıyla, yetiştirdiği dünya yıldızlarıyla, 
en çok eğitimci yönüyle duyduğu gururla, 
mütevazılıktan hiçbir zaman vazgeçmeyerek 
egolarına asla yenik düşmemesiyle öne çıkan, 
popülist stratejilerden uzak durarak çalıştığı 
kurumlara her zaman büyük maddi katkılar 
sağlayan ve insanlara samimiyetle saygı 
duyarak yaklaşan bir futbol filozofu o. 

Bu nedenlerle yaşarken ‘’çağdaş bir bilge’’ olarak 
anılmayı fazlasıyla hak ediyor.

Onun ismi, gönül gözüme göre: ‘’Profesör Coup 
D’eoil’’…

O…
Arsene Wenger

Sevgi ve saygıyla,
Nam-ı diğer: Fernando Pessoa

 PROFESÖR COUP D’OEIL



SAYI 16.5|32

TUTUNAMAYANLA
R

Erdem Özdamar

Premier Lig kurulduğu ilk günden bu yana 
Avrupa’nın sayılı liglerinden biri olmaya 
devam ediyor. Mücadeleci futbol, oyun 
güzelliği, stadlar, tribünler kadar ligi tercih 
eden oyuncular da Ada’yı bir basamak öne 
çıkarıyor.

Ligi öne çıkaran oyuncular kadar hayalkırıklıkları 
yaratanlar da var. Bu sayımızda yolu İngiltere’ye 
düşen ancak kendilerinden bekleneni 
veremeyen isimlere kısa kısa göz atacağız.

Aralarında kupalar kaldıran da var gol kralı olan 
da. Tanıdık isimler de var, unutulanlar da. Gelin 
zamanda kısa bir yolculuğa çıkalım.

Davor Suker - Arsenal, 1999-2000

1999’da Arsenal’e imza attığında Real Madrid 
ile La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar 
Ligi şampiyonlukları yaşamış bir forvet 
oyuncusuydu. Highbury’de kaldığı tek sezonda 
doğrudan ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. 
Çoğu sonradan oyuna girdiği 22 maçta 8 gol 
attı. Zaten ertesi sezon da yolu West Ham’a 
düştü. Suker ve Arsenal deyince ilk akla gelen 
olay UEFA Kupası finalinde kaçırdığı penaltı. 

Hırvatistan’ın en çok gol atan oyuncusu olarak 
adını tarihe yazdıran Davor Suker 2012’den beri 
Hırvatistan Futbol Federasyonu başkanı.

Rigobert Song - Liverpool, 1999-2000

Metz ve Salernitana formalarını giydikten 
sonra 1999 yılının yazında £3m karşılığında 
Anfield’a imza attı. Song, Liverpool’da kaldığı 
süre içinde kendisinden beklenenleri bir türlü 
gerçekleştiremedi. 3 sezonda 34 maça çıktı ve 
gol atma başarısı gösteremedi. 2000 yılında 
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Kamerun Olimpiyat takımına gitmesine karşı 
çıkan menajer Houllier’e rağmen altın madalya
ile Ada’ya dönen defans oyuncusunun yolu 
kariyerinin son yıllarında Türkiye’ye de düştü. 
Önce Galatasaray, ardından Trabzonspor 
formaları giyen 36 yaşındaki Song 2010 yılında 
emekli oldu.

Taribo West - Derby County, 2000-2001

Milano’yu bırakıp Derby’ye gelmek garip bir 
kariyer tercihi gibi gözükse de konu West olunca 
hiç de sırıtmıyor. Nijeryalı defans oyuncusu 1 
sezon formasını giydiği Ada kulübünde 18 maç 
oynadı. Inter’deki halinden çok uzak olsa da 
kendisine verilen görevi yapmaya gayret etti. 
Macerasına ertesi yıl Kaiserslautern’de devam 
etti. 

Hakan Şükür - Blackburn, 2002-2003

Tugay’ın ve eski hocası Souness’ın Ada 
kontenjanıyla kendisini Blackburn’de bulan 
Hakan Şükür ve kısa macerası. Kral Şükür 
Ewood Park’ta sadece 1 sezon kalabildi. 9 maça 
çıkan ve 2 de gol atan Hakan Şükür, henüz 3 
ay bile olmadan sakatlanarak sezonu erken 
kapattı. Sezon sonunda ise yeniden İstanbul’a, 
Galatasaray’a döndü. 5 yıl sonra da futbolu 
bıraktı. 

Roque Junior - Leeds, 2003-2004

AC Milan ile Şampiyonlar Ligi, Brezilya ile 
Dünya Kupası kaldıran Roque Junior’un Ada 
serüveni tepetaklak geçti. Leeds tarafından 
2003 yazında kiralanan defans oyuncusu daha 
ilk maçında kırmızı kart görerek adını duyurdu. 
Tek sezon kaldığı Leeds’te sadece 7 maçta 
forma giydi. Takımı onun oynadığı maçlarda 24 
gol yedi. Bu istatistikler de kiralık sözleşmesinin 
uzatılmamasına yetti. 

Jared Borgetti - Bolton 2005-2006

2005 yazında Bolton’a attığı imza Borgetti’yi 
İngiltere’de oynayan ilk Meksikalı yaptı. Ivan 
Campo, Jay Jay Okocha ve Hidetoshi Nakata 
ile iddialı bir kadro kuran Bolton’da çok fazla 
kalamadı. Meksikalı oyuncu 19’u ligde olmak 
üzere 30 maçta sahaya çıktı ancak attığı gol 
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sayısı iki elin parmakları kadar bile olamadı. 
Sezon sonunda serbest kalarak yolunu Suudi 
Arabistan’a çevirdi.

Andres D’Alessandro - Portsmouth 
2005-2006

Wolfsburg forması giyerken Harry Redknapp 
tarafından sezon ortası kiralandı. Portsmouth’u 
ligde tutmak için geldiği Ada’da 13 maça çıktı, 1 de 
gol attı. Geldiği sezon işler yolunda gitti. Takımı 
ligde kaldı, değerini de katladı. Harry Bundesliga 
kulübünden oyuncunun bonservisini istedi 
ancak başarılı olamadı. Arjantinli oyuncu hep 
hayalini süsleyen La Liga’ya, Zaragoza’ya gitti.

Maniche - Chelsea, 2005-2006

Ocak ayında Dinamo Moskova’dan eski hocası 
Mourinho ile yeniden çalışmak için Chelsea’ye 
geldi. Maniche, sezon sonunda Premier Lig 
şampiyonluğu yaşasa da Londra’daki serüveni 
kısa sürdü. Essien, Lampard, Joe Cole ve Makalele 
gibi oyuncuların arasında kendisine sadece 6 
maçta forma şansı bulan Portekizli şampiyonluk 
madalyası da alamadı. Mourinho vatandaşı için 
satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Maniche 
de sezon sonu İngiltere’nin başkentinden 
İspanya’nın başkentine, Atletico Madrid’e gitti.

Vincenzo Montella - Fulham, 2006-2007

10 yıl Roma’nın formasını giyen Montella 2007 
yılının Ocak ayında Fulham tarafından kiralandı. 
İtalyan oyuncu kısa süre içinde taraftarlarca 
da sevildi. Ligde ve kupada oynadığı maçlarda 
attığı gollerle takımını taşıyan forvet oyuncusu 
kulüpteki menajer değişikliğinden olumsuz 
etkilendi. 5 golle kapadığı sezonda çoğunlukla 
yedek kalan veya kadroya giremeyen Montella 
kendisine Craven Cottage sakinlerinin verdiği 
desteğe karşın sezon sonunda Çizme’ye geri 
döndü.
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Emile Mpenza - Manchester City, 2007-2008

Dönemin Belçika jenerasyonunda adı öne çıkan 
Mpenza, 2006-07 sezonunun ortasında Citizen 
oldu. Katar’daki futbol macerasını bırakıp Ada’ya 
gelen forvet oyuncusu iyi başladı ancak sonunu 
getiremedi. City’ye imza atarken kendisini 
eleştirenlerden rövanşı almak için geldiğini 
söylese de ertesi yılın sonunu göremedi. Sven 
Goran Erikson ile 2008-09 sezonuna başlayan 
takımda kendisini gösteremeyen Mpenza 
verilen şansları da kullanamayınca Plymouth’a 
gitti. Emile Mpenza çoğu sonradan oyuna girdiği 
25 maçta sahada kaldı.

Bir de dipnot ekleyelim. Emile’in kardeşi Mbo 
Mpenza 2001’de Galatasaray’a transfer oldu 
ancak hiçbir maçta oynamadan tekrar Belçika’ya 
döndü.

Manuel Fernandes - Portsmouth/Everton, 
2006-2007

Benfica performansı Fernandes’i transferin 
gözdesi yapsa da sakatlıklar yakasını 
bırakmadı. Buna rağmen Portsmouth £7m 
satın alma opsiyonuyla 2006 yazında oyuncuyu 
kiralamaktan geri durmadı. Portekizli sezonun 
ilk yarısında sahadan çok sağlık kontrolündeydi. 
Sadece 9 maçta oynadı ve Pompey’den ayrıldı. 
Devre arasında David Moyes tarafından 
Everton’a alındı. Fernandes için bu defa satın 
alma bedeli £12m’a çıktı ama oyuncu hala 

Nuri Şahin - Liverpool, 2012-2013

Milli oyuncumuz Borissia Dortmund’la 
Almanya’nın zirvesine çıkınca Los Galaktikos’a 
katılması kimseyi şaşırtmadı. Sakatlıklar 
yüzünden kendisini bir türlü gösteremeyen 
Nuri 2012’de hocası Mourinho’nun isteğiyle 
Liverpool’a kiralandı. Maç eksiğini tamamlaması 
ve yeniden form tutması için geldiği Ada’da 
sadece 6 ay kaldı. Liverpool formasını 7 maçta 
giyen ve 2 gol atan Nuri, sezonun geri kalan 
kısmını Almanya’da sürdürdü.

 TUTUNAMAYANLAR

aynıydı. 9 maç ve 2 gollük performansıyla 
Ada’da kalamadı. 2010 yılında Beşiktaş’a imza 
atan Fernandes’in yolu Rusya’ya kadar uzandı.
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Ricardo Quaresma - Chelsea, 2008-2009

Mourinho’ya göre yetenekli ama disiplinsiz 
bir oyuncu olan Quaresma’nın yolu Beşiktaş’a 
düşmeden önce Ada’dan da geçti. Inter’de şans 
bulamayan Portekizli devre arası transferinin 
son gününde Guus Hiddink tarafından 
Chelsea’ye kiralandı. Tottenham’ın da istediği 
oyuncu pek çok maçta kadroya dahi giremedi. 
Sonradan oyuna girdiği 5 Premier Lig maçıyla 
sezon sonunu getirdi ve yeniden Inter’e döndü.

Gerard Pique - Manchester United, 
2004-2008

Pique’yi bu listeye sokan şey kısa sürede 
yaptıkları değil, uzun sürede yapamadıkları. 
Barcelona akademisinden Manchester United’a 
gelen ve kariyerine Kırmızı Şeytanlar’da 
başlayan Pique’nin Ada yılları hiç de iç açıcı 
olmadı. 1 sezonunda da Zaragoza’ya kiralanan 
Pique, United futbolcusu olduğu sürede 13 
maçta forma giydi. 2008’de hayatının en doğru 
kararını vererek Katalunya’ya geri döndü ve 
sonrası malum, bir kupa koleksiyonu. 

Yıldıray Baştürk - Blackburn Rovers, 
2009-2010

2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa 
Şampiyonası’nda Türk milli takımının 10 
numarası olan Yıldıray Baştürk kariyerinin 
son demlerinde Ada’ya ayak bastı. 2009-
10 sezonunun devre arasında Stuttgart’tan 
kiralanan Baştürk Blackburn Rovers ile sadece 
1 maça çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi 
uzatılmayınca futbolu bırakma kararı aldı.  

Hakan Ünsal - Blackburn Rovers, 2001-2002

Tugay Kerimoğlu ve Greame Souness 
kontenjanının da etkisiyle geldiği Blackburn 
Rovers macerasıyla dizimizi noktalıyoruz. 
Hakan Ünsal devre arasında kendisine gelen 
bu teklifi geri çevirmedi ancak geri dönmesi 
de uzun sürmedi. Blackburn ile 8 maça çıkan 
oyuncu 2002 Dünya Kupası sonrası yeniden 
Galatasaray’a katıldı. 

 TUTUNAMAYANLAR
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Elif Magul

2016 yazında Fransa, UEFA Avrupa 
Şampiyonası tarihinin en kalabalık 
turnuvasına ev sahipliği yapacak. 24 takımlı 
milli şenliğin misafirleri arasında biri yolda 
dört kişilik bir aile de bulunuyor: Büyük 
Britanya ve İrlanda’nın üç temsilcisi, sadece 
elemeleri geçmekle kalmayıp futbol tarihine 
de isimlerini yazdırdılar. İrlanda Cumhuriyeti 
ise, play-off’larda Bosna Hersek’i eleyip 
turnuvayı dörtlemeyi hedefliyor.

Tam Anlamıyla Lider: İngiltere

İngiltere gibi ülkelerin, şampiyonaların eleme 
turlarını geçmeleri başarı değil gereklilik olarak 
görülür. Dünyanın en üst düzey ligine sahip 
ülkesinin, milli takımlar seviyesindeki son 
büyük kupasını 1966’da kazanmış olması zaten 
yeterince baskıya sebebiyet veriyor. Bu yüzden 
Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek, ilk bakışta 
önemli bir olay olarak nitelendirilemeyebilir. 
Ta ki eleme maçlarının tümünü kazanarak 
tarihte bunu başarmış altıncı ülke olana kadar. 
Nihayetinde İngiltere, sokaklara dökülmedi 
fakat 10 maçın her birinden üçer puan alarak 
duruşunu dikleştirdi.

E Grubunu 30 puanla zirvede tamamlayan 
Aslanlar, EURO 2016 öncesi asıl mesajı Fransa 
ve İspanya ile oynayacağı hazırlık maçlarında 
verecek. Eleme grubunun zaten kendi 
seviyesinin altında olduğunu söyleyenler için de 
destekçiler için de kafalarındaki soru işaretlerini 
atmada yardımcı olacak bu maçlar. 2008’den 
beri elit seviyedeki ülkelerle yaptığı 23 maçın 
sadece altısında gülen İngiltere, söz konusu 
mağlubiyetlerden ders almış gözükse de yine 
büyük maçlar oynanmadan hüküm vermek 
yerinde bir yaklaşım olmaz.

Grup maçları boyunca 31 gol atan Roy 
Hodgson’ın öğrencilerinin, eleme turundaki 
en iyi takım olması defansif başarılarından da 
kaynaklanıyor. Bu süreçte kalelerinde sadece 
üç gol gördüler. Bunun haricinde 23 isabetli 
şut ile bu alanın en iyi üçüncü ismi olan Wayne 
Rooney, yıldızının dünya çapında parladığı 2004 
Avrupa Şampiyonası’ndan 12 yıl sonra bu sefer 
takımını tecrübesiyle temsil edecek. Yıldız golcü 
elemelerde İngiltere milli takımının en golcüsü 
ünvanını da ele geçirdi ve altın ayakkabı aldı. 49 
gollü Bobby Charlton artık 2. sırada. Rooney’in 
3 aslanlı forma ile 107 maçta 50 golü var.

 EURO 2016
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*  *  *

Bir Lider Daha: Kuzey İrlanda

Lider derken yıldız futbolcuları, başarılarla 
dolu bir tarihi ve isim yapmış bir menajeri olan 
bir takımdan bahsetmiyoruz. Bu ülkenin en 
büyük görkemi tarihinin en iyi jenerasyonunu 
yakalamış olmasından başka bir şey değil. EURO 
2016 elemelerini tek yenilgiyle tamamlayan 
Kuzey İrlanda, 21 puanla F Grubu’nda Fransa 
biletini en ön sıradan alan ülke.

Londra nüfusunun beşte birine sahip olan Kuzey 
İrlanda, grup kuralarına beşinci kategoriden 
girip turnuvaya katılmaya hak kazanmış tek 
takım oldu. Bir diğer ilginç durum ise, yine 
EURO 2004’te elemelerin yıldızlarından biri 
olan daha sonrasında Avrupa Şampiyonluğu’nu 
da elde eden Yunanistan ile tekrar aynı grupta 
yer almalarıydı. 12 yıl önce mağlup oldukları 
Yunanistan, bu sene grubu 10 maç altı puanla 
sonuncu tamamladı. Yunanistan’ın şimdiki 
durumunu, EURO 2004 mücadelesinde 16 
maçta hiç galibiyet yüzü görmemiş; bunların 
10’unda gol dahi atamamış Kuzey İrlanda 
yaşamıştı. Kuzeyliler, şu an ellerinde tuttukları 
başarıyı yazın ne kadar zapt ederler bilinmez.

Lakin durum itibariyle:  Futbolda çalışmanın, 
çalışmayla gelen başarının ve daha da önemlisi 
sürdürülebilirliğin sağlanmasının ne kadar 
önemli olduğunu gözler önüne bu kadar net 
sermekle bile çoktan büyük bir başarı elde 
ettiler.

Bir paragraf da Kyle Lafferty’ye açalım. Geçen 
sezonun ikinci yarısını ülkemizde, Rize’de kiralık 
geçiren forvet oyuncusu devre arası “Norwich 
City’den ayrılıp turnuvaya kadar forma girmek 
istiyorum” açıklamasını yaptı bile. Lafferty 
eleme maçlarını 6 golle tamamladı ve takımını 
Fransa’ya taşıyan isimlerin başında yer aldı. 

*  *  *

Hayat Devam Ediyor; Galler De

Galler, sayılarla belki bir İngiltere olamadı ama 
58 yıllık özleme son vererek kuşkusuz daha 
büyük bir başarıya imza attı. Hatta FIFA Eylül 
ayı sıralamasında tarihinde ilk kez İngiltere’nin 
üzerinde dokuzuncu sırada yer aldı. Bu oldukça 
iyi bir seviye ama başarıyı daha da anlamlı 
kılmak için dört yıl önce 117. sırada olduklarını 
hatırlatalım. O dönemlerde Gary Speed ile hız 
kazanan yükseliş; genç teknik adamın intiharıyla 

 EURO 2016
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anlamını kaybetmişti. Görevi devralan arkadaşı 
Chris Coleman için hayatın devam etmesi 
gerekiyordu. Hem de Galler ile birlikte. Hayat 
Galler ile birlikte daha güzel devam etti. Ve 
bugüne geldiğimizde azmin futbol sahalarındaki 
anlamını en güzel taşıyanlar Ejderhalar oldu.

Grup maçları boyunca sahanın bir yerinde 
mutlaka maç kazandıran elemeleri 7 golle 
tamamlayan bir Gareth Bale vardı. Bale’in 
arkasında ise sapasağlam bir savunma. Galler, 
dünyanın en iyi bireysel yeteneklerinden birine 
sahip olmakla yetinmedi. Takım olarak öyle 
istekli oynadılar ki sonunda bir dünya yıldızının 
daha doğduğu ülke sebebiyle bahtsızlar 
kervanına katılmasına izin vermediler. B 
Grubu’nu 21 puanla favori Belçika’nın sadece 
iki puan gerisinde 10 maçta tek yenilgi alarak 
ikinci sırada tamamladılar. Hem elemelere hem 
de daha şimdiden yaza renk kattılar.

*  *  *

Fransa’ya Dördüncü Aranıyor: 
İrlanda Cumhuriyeti

Eleme turunda 900 dakika ile maksimum süre 
forma giyen defans oyuncusu John O’Shea, bu 
süreyi anlamlandırmak için bir 90 dakika daha 
mücadele etmek zorunda. (Cezalı olduğu için ilk 
maçta yok)

D Grubu’nu üçüncü tamamlayarak Bosna 
Hersek ile play-off oynama hakkı kazanan 
İrlanda Cumhuriyeti’nin akıbeti bu yazı 
yayınlandığında belli olmuş olacak.  Martin 
O’Neill’in öğrencileri, ikinci maçını evinde 
oynayacak olmanın avantajını kullanabilirse 
Ada, Fransa’yı dörtlemiş olacak.

*  *  *

Giden Var; Gidemeyen Var: 
İskoçya & Cebelitarık

Bakmayın Gordon Strachan’ın iki yıllık yeni 
sözleşme imzalamasına. 1998’den beri büyük 
turnuva yüzü görmeyen İskoçya, bu adımı 
bir başarının devamı değil istikrarın sürmesi 
için attı. İrlanda Cumhuriyeti’nin ardından 
dördüncülükle yetinen İskoçlar, şimdiden FIFA 
2018’in hazırlıklarını yapıyor. Yeni dönemde 
hedeflerinin ne kadarına ulaşacaklarını 
yorumlamak için oldukça erken. Ancak son 
zamanların parlak Ada hikâyeleri, bir de 
turnuvadaki performansları ile taçlanırsa 
Strachan ve öğrencileri için yeterli motivasyon 
kaynağı sağlanmış olacak. 

Grubunda hem İrlanda Cumhuriyeti hem de 
İskoçya ile mücadele eden Cebelitarık’tan ise 
bir sürpriz gelmedi. İngiliz sömürgesi, bir milli 
takımı olmasının bile haklı gururunu yaşadığı 
evrelerde. Elemelerde Andorra ile beraber tüm 
maçları kaybeden Cebelitarık, attığı/kalesinde 
gördüğü gol bakımından en talihsiz takım idi. Bu 
alanda 56/2 gibi bir istatistik ile eleme serisini 
tamamladılar. 8-1’lik Polonya yenilgisi de turun 
en ağır mağlubiyeti olarak tarih sayfalarındaki 
yerini aldı.

 EURO 2016
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ARMALARIN DİLİ:
MANCHESTER CITY

Edip Uras

Ekim  ayında  Manchester City kulübü 
1997’den beri kullandığı armayı 
değiştirebileceğini ve değişiklikte sözün 
taraftarda olacağını açıkladı. Citizens, Kasım 
ayına kadar Etihad Stadı’nda kurulacak 
standda dolduracakları bir anket ve 
ekleyecekleri görüşlerle yeni armanın gerçek 
tasarımcısı olma şansını yakalayacaklar.

Manchester City CEO’su Ferran Soriano armanın 
tarihlerini yansıtan en önemli vitrin olduğunu 
söylerken, taraftarın kulübü temsil edecek en 
iyi simgeleri bulacağından emin.

Armaların Dili köşesinde bu ay, tarihinde 
üç farklı tasarımı olan Manchester City’nin 
armasının dilinden anlamaya çalışacağız.

Manchester City’nin geleneksel renkleri gök 
mavisi ve beyaz olarak bilinir. Yine geleneksel 
olarak deplasman formalarında bordo veya 
kırmızı-siyah tercih ederler. Kulübün orijinal 
renkleri konusunda kesin ve net bir cevap 
vermek mümkün değil. 1892’den beri mavi 
giydiklerine dair kanıtlar olsa da, 1940’larda 
yayınlanan Ünlü Futbol Kulüpleri – Manchester 
City kitapçığında formaların kırmızı siyah olduğu 
açıkça belirtiliyor. 

Kırmızı siyah formaların kaynağı hakkında bir 
başka hikaye eski yardımcı menajerlerden 
Malcolm Allison’ın AC Milan formasına benzer 
bir forma ile rakiplerine gözdağı vereceğini 
düşünmesi ile ilgili. Allison ne kadar haklıydı 
bilmiyoruz, ama 1969 FA Kupası Finali, 1970 
Lig Kupası Finali ve 1970 Avrupa Kupa Galipleri

Galipleri Kupası Finali’nde kazanan Manchester 
City’nin sırtında kırmızı siyah forma olduğu bir 
gerçek. Tabii iyi bir takım olmaları da bu kupaları 
kazanmalarında rol oynamış olabilir, kimbilir.
 
Birçok başka İngiliz kulübü gibi kökleri 
kiliseye dayandığından, 1884’deki Manchester 
City’nin siyah formanın üzerinde beyaz bir 
haç ile oynadığı da tarihi belgeler arasında 
bulunabilecek bilgiler arasında.

1997 - ?

1997’DEN BERİ

Şu anda kullanılan kulüp arması 1997’de, daha 
önceki armanın tescil edilemiyor olmasından 
dolayı kullanılmaya başlandı. Altın bir kartalın 
önünde yer alan bir kalkandan oluşur. Altın 
kartal, Manchester şehrinin armasında bulunur. 
1958’de şehir armasına katılan bu altın kartal,
kentte gelişen havacılık endüstrisini temsil 
etmekteydi. Kartal daha sonra şehir armasından 
kaldırıldı ancak Manchester City armasında yer

 ARMALARIN DİLİ: MANCHESTER CITY
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alan gemi Manchester Gemi Kanalı’nı temsil 
ederken, alttaki üç şerit şehirden akan Irwell, 
Irk ve Medlock ırmaklarını gösterir.

Armanın altında yer alan latince motto 
‘Superbia in Proelio’ ise savaşta gurur anlamına 
gelir. Kartal ve kalkanın üzerindeki üç yıldızın 
ise sadece dekoratif bir amacı olup, bir anlamı 
yoktur.

Taraftarların bu sembollerin bir kısmı ve hatta 
bazı durumlarda hepsi için yıllardır süregelen 
itirazları, kulübün ‘hodri meydan’ demesi ve 
sözü taraftara bırakması ile sona erdi. Anket 
sonuçları belli sembollere doğru yönlenirse, 
yakın gelecekte Manchester City’nin arması 
dördüncü kez değişebilir.

DAHA ÖNCE

          1965 - 1972         1972 - 1997

1965 - 1997

Daha önce kullanılan arma 1970’den itibaren 
formaların üzerinde yer almıştı. 1960’lı yılların 
ortalarından beri formalarda olmasa bile 
kulübün resmi yazışmalarında kullanılan bu 
arma yuvarlaktı. Şu andaki arma ile aynı kalkana 
sahipti. 1972 yılında Lancashire eyaletinin 
kırmızı gülü eklenmesi ile biraz farklılaşsa da 25 
yılı aşkın bir süre kulübe hizmet etti.

1965 VE ÖNCESİ

Manchester City’nin tüm armaları Manchester 
şehrinin armasından esinlendi. Wembley’de 
oynanan final maçlarında takım aynı zamanda
şehri temsil ettiğini Manchester şehir armasını 
taşıyarak hatırlattı.

Bu armada, 1997’den beri kullanılan modern 
armanın köklerini görmek mümkün. Gemi ve

üç şerit hemen dikkat çekiyor. Armanın dallanıp 
budaklanmasına neden olan ve Manchester’ın 
ticaret merkezi olduğunu gösteren dünya, 
verimli endüstrisinin simgesi arı, Mühendislik 
endüstrisini temsil eden antilop ve zincir, eski 
Roma döneminden Castlefield’ı temsil eden 
aslanın tacını oluşturan şato ve Lancashire 
eyaletini temsil eden güller bu armanın modern 
zaman kulüp ürünleri üreticileri için birer kabus 
olmasına yeter de artar bile.

Latince motto ‘Concilio et Labore’ ise dayanışma 
ve sıkı çalışma anlamında.

Kuruluş - 1965

YENİ ARMA ÖNERİLERİ

Elbette artık internet çağındayız. Kulüp 
taraftarları arasındaki atışmalar, ülkemizdeki 
şiddet ve küfür boyutlarına varmadığı sürece 
futbol kültürünün değişmez bir parçası.
Manchester City, son yıllarda Arap sermayesi 
ile büyük atılımlar yaptı. Internet üzerinden 
yapılan bazı arma tasarımları da rakip takım 
taraftarlarının algısını yansıtması açısından 
popüler kültürün bir parçası oldu bile.

Manchester City taraftarının gittikçe büyüyen 
ve zenginleşen takımlarına layık görecekleri 
sembolleri ve ortaya çıkacak yeni logoyu 
heyecanla bekliyoruz.

 ARMALARIN DİLİ: MANCHESTER CITY



SAYI 16.5|44

AMCAM
BABAM
VE FUTBOL

Phonebooth, In Bruges, Miami Vice gibi 
filmlerden tanıdığımız Altın Küre ödüllü 
Colin James Farrell 31 Mayıs 1976’da 
İrlanda’da Dublin şehrinin Castleknock 
bölgesinde dünyaya geldi. 19 yaşında 
oyunculuk kariyerine başlayan Farrell’ın 
geldiği noktayı bütün sinemaseverler biliyor 
ancak Farrell öncesinde amcasının izinden 
ilerliyordu.  Farrell’ın amcası Tommy uzun
yıllar Shamrock Rovers formasını terletti.

Ortasahanın ortasında futbol kariyerini 
sürdüren Tommy 2 kere Lig şampiyonluğu, 
3 kere ise İrlanda Kupası şampiyonluğu 
yaşadı. Ünlü oyuncunun amcasıyla beraber 
Shamrock’da top koştran bir başka isim 
ise babası Eamonn Farrell’dı. Öyle ki 
abi – kardeş 1962 yılında Shamrock rakibi 
Shelbourne’u 4-1 yenerken Lig kupasını 
birlikte kaldırıyorlardı.

Colin altta soldan üçüncü, Eamonn ise üstte soldan ikinci
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Hal böyle iken küçük Colin’in futbola 
yönlenmemesi imkansızdı. Farrell 1988-89 
sezonunda Castleknock Celtic kulübünde 
futbola başladı. U-13 forması terleten genç 
oyuncunun hocası da babası Eamonn’dı.

Aile büyüklerinin genlerindeki yatkınlık 
sebebiyle doğuştan futbola yetenekli olan Colin 
her mevkide oynayabilen hızlı bir futbolcuydu. 
Colin 1988 ile 1992 yılları arasında takımı 
Castleknock Celtic ile genç yaş liglerinde birçok 
başarıya imza attı. 

Colin alt sırada sağdan ikinci
“11 yaşına kadar sabahtan akşama kadar futbol 
oynuyorduk” 

Colin’in forma giydiği dönemde başarılardan 
biri de 1990 yılında takımın kupa finalini
kazanmasıydı. Rakibini 2-1’lik skorla deviren 
Castleknock Celtic’de goller Ronan Forde ve 
Kevin Bradley’den geldi. Colin o maçta sol açık
mevkinde görev yapıyordu.

Futbolu 27 yaşında bırakan babası Eamonn 
ve 30’lu yaşlarında dahi futbola devam eden 
amcası Tommy gibi bir kariyeri olmadı Colin’in. 
Colin 16 yaşında futbolu bırakarak oyunculuğa 
yöneldi.

Colin alt sırada soldan ikinci.
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P A U L 

GASCOIGNE

Mert Artun & Barış Konuklar 

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli 
yeteneklerden Paul Gascoigne, onu 
anlatmak için sayfalar yetmez. Gazza şu 
sıralar hayatını yeniden düzene sokmaya 
çalışıyor. Elinden geldiği kadar alkolden uzak 
durmaya ve maddi durumunu toparlamaya 
çalışan hayatı inişler çıkışlar, gözyaşları, 
dram ve pek çok renkli anı ile dolu olan yıldız 
oyuncu’nun kariyerinden birkaç satır başı 
sonrası İngiltere’de GQ dergisine, Alastait 
Campbell’a verdiği harika röportajın çevirisi 
ile başbaşa bırakacağız sizi.

- Futbola Newcastle United ile başladı. 3 
sezonda 212 maçta 25 gol attı.
- 1988’de £2.2m’a Sir Alex Ferguson’a 
imza için söz vermesine rağmen çalım atarak 
Tottenham’a transfer oldu. Sir Alex kitabında, 
Londra ekibinin Gascoigne’in ailesine bir ev

ev alarak genç yıldızı ikna ettiğini anlattı... 
- 1991’de Lazio’ya transferi için 
anlaşmışken forma giydiği FA Cup finalinde diz 
çarpraz bağlarını kopardı ve bir sonraki sezonda 
hiç forma giyemedi. Kuzey Londra kariyeri 4 
sezonda 122 maçta 33 gol ile sona erdi. Aldığı 
bireysel ödüllerin yanına 1991 FA Cup zaferini de 
ekledi. 
- İtalya macerası bol sakatlık, başkanla 
yaşadığı problemler, fazla kilolar derken 
eski Fenerbahçe TD.’ü Zeman’ın disiplinine 
dayanamayarak İskoçya’ya gitmesi ile 3 yıl 
sürdü. Lazio forması ile sadece 47 maça çıkabilen 
Gazza 6 da gol attı. 
- İskoçya’da kariyerinin en parlak yıllarını 
geçirdi. Celtic maçlarında hep olay adam oldu. 
Cezalar aldı, maçın hakemine sarı kart gösterdi. 
Old Firm’de goller attı ve 3 sezonda 104 maç ve 
39 gollük bir kariyeri geride bıraktı. 
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- Mart 1998’de eski takım arkadaşı Bryan 
Robson’ın çalıştırdığı Middlesbrough’ya transfer 
oldu. 1999-2000 sezonunda 4-0 yenildikleri Aston 
Villa maçında George Boateng’e dirsek atarken 
hem kolunu kırdı hem de 3 maç ceza aldı. Boro 
kariyerinin sonu bu olayla gelmiş oldu... 2,5 
sezon 48 maç sadece 4 gol. 
- Yeni durak Moyes öncesi Everton. Toffees 
kariyeri Amerika’da alkol rehabilitasyonu, 
depresyon derken 1,5 sezon sürdü. 38 maç ve 1 
gol. 
- Burnley, Çin ve Amerika derken futbol 
kariyeri sona erdi...
- 57 kez formasını giydiği İngiltere milli 
takımındaki karakteri, çıkarttığı olaylar, 
kamptan kaçıp barda sabahlamaları, Türkiye’ye 
attığı 3 gol ki milli takımdaki toplam 10 golünün 
3 tanesi bizim filelere. Euro 96’da İskoçya’ya 
attığı müthiş golün ardından Daily Mirror’ın özür 
ifadeleri onun kariyerinin kısa özeti gibiydi... 
“Gazza artık şişko, sarhoş bir embesil değil, o 
gerçekten bir futbol dahisi...”

Alastair Campbell’ın Gazza Röportajı

Paul Gascoigne bir zamanlar futbolcuydu. 
Ama sonra, İtalya’daki 1990 Dünya Kupası’nın 
yarı final maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 
turnuvanın onun için artık sona erdiğini 
anlamasının ve gözyaşlarına boğulmasının 
ardından tüm dünyanın tanıdığı Gazza oluverdi. 
Artık 48 yaşında olan Gazza bir futbolcudan çok 
daha öte biri. Futbol camiasının, yeteneğinin 
üzerine gitmesini ve bizim de onu hem 
kendisinden hem de tüm dünyadan korumak 
istememize neden olan kırılganlığıyla Gazza; 
ünü, futbolculuk yeteneklerini geride bırakmış 

ulusal bir değer hâline geldi. Gazza olmak, 
göründüğünden daha zordu. Tüm o 
kahkahalara ve pohpohlamalara rağmen yavaş 
yavaş alkolizmin pençesine düşüyordu. Durum 
o kadar ciddiydi ki, birden fazla kez ölümle 
burun buruna gelmişti ve bu şeytanla arasına 
mesafe koymaya devam etmezse, hâlâ daha 
gelebilir.

Gazza’yı yıllardır tanıyorum. Pek çok kişi gibi 
ben de, içkiden uzak durması için uzun bir 
süre boyunca ona baskı yaptım. Gazetelerin 
yasa dışı şekilde telefonunu dinlemeleri 
üzerine başlattığı hakkını arama sürecinde, 
benim avukatımı tutmasına ısrar ederek ben 
de küçük bir katkıda bulundum. Mayıs ayında 
Mirror Grubu’ndan 188.250 sterlin tazminat 
almıştı. Pek çok kişi gibi ben de, onun çocuksu 
cömertliğinde ve işler yolunda giderkenki yaşam 
sevgisinde karşı koyulamaz bir şey görmüştüm. 
Ama pek çok kronik alkolik gibi Gazza da yardım 
etmesi zor biriydi. Eski karısı Sheryl’a uyguladığı 
şiddeti kimileri asla affetmez. Ama ayık olduğu 
anlarda Gazza’nın çok nazik biri olduğunu 
Sheryl da biliyor. İçki onu avucuna aldıktan 
sonra, bu kadar çok kişi tarafından sevilmesini 
sağlayan kişiliğini kaybediveriyor. Onun ne 
kadar çok sevildiği, birkaç yıl önce öldüğüne 
dair dedikodular çıktığında çok iyi anlaşılmıştı.

Gazza günümüzde Dorset’teki Sandbanks 
kasabasında, alkolden kurtulmasında ona 
yardım eden Providence Projects adlı sağlık 
merkezinin yakınında oturuyor. Geçimini 
sağlamak için çalışmak zorunda, özellikle 
de ailesine çok fazla harcama yaptığı için. 
Adı Gascoigne olacak yeni bir belgesel film 
hakkında konuşmak üzere buluştuk. Bu 
filmin ve ardından çekilecek uzun metrajlı bir 
diğer filmin, yaşamının ikinci dönemi olan
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Gazza dönemini iyi bir şekilde anlatmasını 
umuyor. Buluştuğumuzda ayıktı ama kısa 
bir süre önce, “cümbüş” adını verdiği bir içki 
âlemine katılmıştı. İyi görünüyordu. Yüzü, 
Botox sayesinde beklenenden daha lekesiz ve 
pürüzsüzdü ama elleri biraz titriyordu ve arada 
bir de olsa gözlerinde yoğun bir acının belirtileri 
görülüyordu. Mutlu olduğunu ısrarla vurguladı 
ve bu ısrarlarının çoğunda ikna olduğumu 
söyleyebilirim. Gazza, mutluluğunun gerçek 
olmasını canıgönülden dileyeceğiniz türden 
biri.

Alastair Campbell: Eee, nasılsın?

Paul Gascoigne: Basının hakkımda hep yalan 
haber yapmasını saymazsak iyiyim. Dükkâna 
sigara almaya gidiyorum ama basın içki de 
aldığımı yazıyor. Sonra işimden oluyorum, 
derken sorunlar büyüyor ve gerçekten içki 
içtiğimde bundan çok pişman oluyorum ve 
gözlerim kuruyana kadar ağlıyorum.

A.C.: En son ne zaman içki içtin?
P.G.: İki hafta önce, günübirlik bir partiydi. 
Hemen sonrasında terapistimle oturup 
konuştuk.

A.C.: İçki içmeden dayandığın en uzun süre 
ne kadar?
P.G.: Üç yıl içmeden durmuştum. Sonra iki yıl, 
bir üç yıl daha, iki yıl daha, bir buçuk yıl, iki buçuk 
yıl, dokuz ay, bir buçuk yıl daha, en son da altı ay. 
Ardından da o cümbüş işte. Burada bana destek 
oluyorlar ama basında çıkan yalanlar beni 
üzüyor. Bir arkadaşım olmuştu ve bu kadının, 
Sun gazetesinden bir adama bilgi verdiğini 
öğrendim. Telefon edip ağza alınmayacak laflar 
etti. Ben de Twitter’da bastım kalayı. Sonra polis 
geldi ve taciz suçundan mahkûm oldum. 22 saat 
kodeste kaldım ve dört günümü bir hastanede 
geçirdim. Soranlara şöyle diyorum: “Durun 
yahu! Twitter’da yazı yazdım, içki içmedim.”

A.C.: Her gün içki içmek istiyor musun?
P.G.: Hayır, yıllarca içmeyebilirim ama bir de 
bakıyorum bir cümbüşe katılmışım.

A.C.: İçki içmeye yeniden meylettiğinde 
neler hissediyorsun?
P.G.: Bir şişe cini veya başka bir içkiyi elime 
aldığımda ağlamaya başlıyorum. Şişeyi açmadan 
önce titriyorum çünkü içmek istemiyorum, 
gerçekten istemiyorum. Ama birkaç yudum 
aldıktan sonra rahatlıyorum. Sonra pişman 
olup yeniden ağlamaya başlıyorum.
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A.C.: Pişman olacağını bile bile seni buna 
sürükleyen şey ne peki?
P.G.: Birikimler. Basın sürekli evimin önünde. 
Onlara bilgi veren şu kadın. Sonra içeri 
tıkılmam. Bu kez şanslıydım çünkü hastaneyi 
arayıp gittim ve karaciğerime baktırdım; iyiydi. 
Sonra biraz balık tuttum, golf oynadım, yine 
iyi durumdaydım. Geçenlerde kızım Bianca 
için kucak dansı kulübü açacaktım. Bu yüzden 
Londra’ya gittim ama sonra bunun iyi bir fikir 
olmayacağını anladım çünkü basın sürekli şunu 
yazacaktı: “Gazza striptiz kulübü açıyor.”. Ben 
de vazgeçtim.

A.C.: Bianca kulüp yüzünden düş kırıklığına 
uğradığını söyledi.
P.G.: Evet, biliyorum ama kendimi de 
düşünmek zorundayım. Basın da orada 
olacağı için endişeliydim. Hemen içki içtiğim 
yaftasını yapıştıracakları için bir paket sigara 
bile alamazken, çevremde kucak dansı yapan 
kızlar olacağı, benimle fotoğraf çektirecekleri 
ve basına röportaj verecekleri aşikâr zaten. Ne 
olduğunu anlamadan ortalık karışır.

A.C.: Ailenle aran şimdi nasıl?
P.G.: Bir süredir görüşmüyoruz.

A.C.: “Basına bilgi vermeyin.” dediğinde ne 
diyorlar?
P.G.: Onlarla konuşmuyorum. Ama 
konuşmamanın bana zararı çocuklarımı 
görememek ve onlara zararı da babalarını 
görememek.

Bianca Gascoigne

A.C.: Belgeselde Gary Lineker, Italya 90’dan 
döndükten sonra dikkatli olman konusunda 
seni uyardığını söylüyor. Ne kastettiğini 
anlayabilmiş miydin?
P.G.: Hayır. “Gazza, dikkatli ol.” dediğini 
hatırlıyorum. “Ne demek istiyorsun? Yanlış bir 
şey yapmadım. Dünya Kupası’nda iyi oynadım.” 
dedim, uçaktan indik ve bizi bekleyen 
kalabalığın adımı haykırdığını duyunca, çok 
önemli bir şey gerçekleştirdiğimizi anladım. 
Birdenbire mağaza açılışlarındaydım, bize gitar 
ve mücevher gönderiyorlardı, babama araba 
alıyorlardı. Tam bir çılgınlıktı. “Bununla nasıl 
baş edeceğim?” diyordum. Beni asıl delirten ne 
biliyor musun? Şu anda, futbol oynarken takip 
edildiğimden daha fazla takip edilmem.

Gazza ve Lineker

A.C.: Sence bunun nedeni ne?
P.G.: Bana George Best muamelesi yapıyorlar.

A.C.: Ne? Ölmen için gün mü sayıyorlar yani?
P.G.: Evet, Leydi Diana’ya yaptılar, şimdi de 
bana yapıyorlar. 18 yıl boyunca yalnızca iki yıl 
içtim ama bir sonraki içtiğim anı yakalamak için 
peşimdeler.

A.C.: Futbolcuyken pohpohlanmak güzel 
miydi?
P.G.: Aileme para verebiliyorken güzeldi. Futbol 
oynadığım için mutluydum.
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A.C.: Diğer futbolculardan farklı gözle 
bakıldığının bilincinde miydin?
P.G.: Evet. Geçen yıl Yılın Futbolcusu ödül 
törenine gitmiştim. Eski futbolcularla yan yana 
oturuyordum. Onlardan imza almak isteyen 
dört veya beş kişi varken benim çevremde 50 
kişi vardı. Bu hoşuma gidiyor. Hoşuma gitmeyen 
şey, yalanlar. Beni deli ediyor. Telefona sarılıp 
herkese, söylenenlerin doğru olmadığını 
anlatmak zorunda kalıyorum. Biri de çıkıp, 
“İyileştiğinde görüşürüz.” deyince, “Ben zaten 
iyiyim! Söylenenler yalan!” diyorum.

A.C.: Geriye dönüp baktığında, yaşamının en 
mutlu anı ne zamandı?
P.G.: 90 dakika boyunca yeşil çimlerin üzerinde 
olduğum anlar. Kendimi hür hissettiğim tek an, 
sahada olduğum andı. Yahut rehabilitasyonda. 
O zaman hürüm, güvendeyim; en azından 28 
gün boyunca kahvaltım hazır. Böyleyken, yani 
mutlu ve içki içmezken, golf oynarken ve balığa 
çıkarken bana dokunamıyorlar. İçki içmediğim 
zaman mutluyum.

A.C.: İçki olmadan geçen bir ömür düşler 
misin?
P.G.: Olabilir. Alt alta topladığımda, içki içmeden 
geçirdiğim bir dolu yıl var.

A.C.: Bunalımlar, çift kutuplu olma, saplantılı 
zorlanma bozukluğu, alkolizm ve psikoz gibi 
akıl sağlığı sorunlarını düşünürsen, sence 
en kötüsü hangisi?
P.G.: Beni asıl bunaltan basın. Ama onun 
üstesinden gelebiliyorum. Providence 
Projects’ten biriyle, senin gibi biriyle, Terry 
[Gascoigne’in menajeri] ile konuşuyorum ve

atlatıyorum. En kötüsü, 10 yıl önce 
kokain kullanırken yaşadığım psikozdu. 
Kız kardeşim beni bir kliniğe yatırmıştı. 
Paranoyalar inanılmazdı. Yiyeceklere 
dokunmaktan korkuyordum. Babamla birlikte 
Gateshead’teydik. “Baba, şuradaki herif bana 
bakıp duruyor.” demiştim. Babam da, “Sen 
Paul Gascoigne’sin. Elbette sana bakacak.” 
demişti. Eve döndüm, yatağa girdim, elimde 
bir paket şekerleme vardı. Babamı uyandırıp, 
“Şekerlemeler bana bakıyor.” dedim. “Şunları 
yiyip hemen yatağına dön.” dedi. Ben de 
onları yedim ama başka bir paket buldum 
ve babamı yine uyandırıp “Baba, bana bakan 
başka bir paket daha var.” dedim. “Tanrı aşkına, 
şunların yiyip hemen uyu!” dedi. Çakmağımın 
konuştuklarımızı dinlediğini sanıyordum. Rolex 
saatim vardı. Bizi dinlediğini düşündüğüm 
için pencereden dışarı atmıştım. Altı ayrı cep 
telefonum vardı ve hepsinin de dinlendiğinden 
emindim. Gerçi o konuda haklı çıktım. Ama hiç 
iyi durumda değildim.

Baba & Oğul

A.C.: Ölmeye en çok yaklaştığın olay neydi?
P.G.: İki buçuk yıl önce, yine bir cümbüşe 
katılmıştım ve beni Arizona’daki rehabilitasyon 
merkezi Cottonwood’a götürmüşlerdi. İki 
gün boyunca titremiştim. Aslında çok da kötü 
değildim ama üçüncü gün, titrememi durduracak 
hiçbir şey yapamayacaklarını söylemişlerdi. 
Hemen hastaneye gittim ve oradaki doktorun 
Cottonwood’dakilerle telefonda konuşurken 
“Bu adam başaramayacak, ölecek.” dediğini 
duydum. Ben de ona “Evdeki çiçeklerimi 
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sulamam lazım.” dedim [Güler]. Beni hayatta 
tutmak için kalbime ve akciğerlerime bir şeyler 
zerk edip durdular.

A.C.: Ailenden yanında kim vardı?
P.G.: Hiç kimse. Cottonwood kimseye izin 
vermezdi.

A.C.: Öldüğüne dair dedikodular da o zaman 
mı çıkmıştı?
P.G.: Evet.

A.C.: Çevrendekiler için öneminin farkına 
varabildin mi?
P.G.: Üç hafta sonra toparladım ve bir 
arkadaşımı arayıp “Ülkeye dönmeye hazırım.” 
dedim. O da bana “Hadi canım sen de! 20 
gündür hastanedesin.” dedi. Farkına bile 
varmamıştım. Annemi aradığımda “Tanrı aşkına 
Paul, tüm maçlarda sekiz numaralı Gascoigne 
forması açıyorlar.” dedi. Ne kadar büyük bir 
aptallık ettiğimi ve taraftarlar için önemimi 
işte o anda anladım. Taraftarları düş kırıklığına 
uğratmak istemem. Ülkenin tüm fertlerine, içki 
içmek istemediğime ve bu konuda gerçekten 
çok çabalayacağıma, içmemek için çok 
çabalayacağıma yemin ederim.

A.C.: Hep böyle aşırı duygusal mıydın?
P.G.: Evet. İyileştiğimi anlıyorum çünkü o zaman 
duygularım normale dönüyor. Dün beyzbol 
oynamak isteyen Kızılderili iki çocuğu anlatan 
bir film izliyordum ve ağladım, çünkü başardılar. 
Ailemi acayip özlüyorum. Üç ayda bir onları 
görmeye giderdim ve beş aydır görmedim. En 
çok da babamın köpeği Maggie’yi ve sabahları 
onunla koşuya çıkmayı özledim.

A.C.: Annenle baban hiç ünlü olmamış 
olmanı diler miydi sence?
P.G.: Hayır, çünkü hep çok iyi bir futbolcu olmak 
istemişimdir. Onlara, işe gitmelerine gerek 
kalmayacağını söylerdim. Gitmediler de zaten. 
Benden istedikleri, cümbüşlere katılmamamdı. 
Katılmak istemiyorum da. Katılmamalıyım. Her 
gün kapınızın önünde gazeteci olması hoş bir 
şey değil. Polis gelip durumla ilgileneceklerini 
söyleyince rahatlıyorsunuz tabii.

A.C.: En azından ilgileniyorlar. Rangers’ın 
oyuncusuyken “The Sash”ı [Kraliyet 
yanlılarının marşı] çalıyormuş gibi yaptığın 
olayın ardından IRA’dan ölüm tehdidi 
almıştın ama umurlarında olmamıştı.
P.G.: Korkunçtu. Adamın biriyle görüşmeye 
gittiler ve döndüklerinde, beni öldüreceği 
konusunda ciddi olduğunu söylediler. Arabamın 
altında bomba olup olmadığına bakmam için 
bir alet vermişlerdi. Gelen postaları açarken 
dikkatli olmamı söylemişlerdi. Ben de Jimmy’ye 
[eski arkadaşı] “Bana gelen postaları açman için 
sana haftada 100 sterlin veririm, var mısın?” 
demiştim. O zamanlar hâlâ görüşüyorduk...

A.C.: Bozuştunuz mu?
P.G.: Basına hakkımda bir şey anlattı. Hoşuma 
gitmedi. Artık konuşmuyoruz.

A.C.: Rangers’tayken forma reklamınız 
McEwan’s biralarıydı. Alkolün futbola çok 
fazla nüfuz ettiğini düşünüyor musun?
P.G.: Futbolcular bu sayede daha fazla kazanıyor. 
Reklamı kaldırırsanız daha az içecek hâlleri de 
yok. Benim talihsizliğim, alkolik olmam.
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A.C.: En son ne zaman maça gittin?
P.G.: Hatırlamıyorum. Çok oldu.

A.C.: Televizyonda en son ne zaman izledin?
P.G.: Chelsea-Leicester. Çok iyi maçtı. Bir maçı 
izlemeye başlarım. 20 dakika bir halt olmazsa, 
televizyonu kapatırım. Discovery kanallarını 
seviyorum.

A.C.: Hangi futbolcuya bakınca kendini 
görüyorsun?
P.G.: Wayne Rooney beni çok sever, biliyorum. 
Steven Gerrard da harika bir futbolcu ama 
ikisi de bana pek benzemiyor. Frank Lampard 
acayip biri. Kişiliği benimki gibi olsaydı, benim 
gördüğüm muameleyi o da görürdü ama kendi 
gibi olmayı başarıyor, aklı başında davranıyor. 
Çok iyi futbolcu ama. Orta sahada oynayıp 
yüzden fazla gol attı. Muhteşem.

A.C.: Seni farklı bir seviyeye taşıyan şey 
kişiliğin mi oldu yani?
P.G.: Evet ama kişiliğim böyle olmasaydı şimdiki 
gibi biri olmazdım. İçki içtiğimde kişiliğimi 
yitiriyorum.

A.C.: Aynı takımda veya rakip takımda, 
oynadığın en iyi oyuncu kimdi?
P.G.: Her ikisi için de yanıtım, Bryan Robson. 
Ona “köpek boku” diyordum çünkü sahanın her 
yerindeydi. Ulusal formayı ilk kez giydiğimde 
bana “Gazza, kariyerimin sonundayım. Tüm 
zor işleri; ikili mücadeleleri, hava toplarını falan 
bana bırak, sen iyi futbol oyna.” demişti.

Gazza & Bryan Robson
Middlesbrough

Gazza & Maradona
Lazio - Sevilla

A.C.: Onu dinlemedin, değil mi?
P.G.: [Güler] Hayır, 36 kez ameliyat oldum. 
Elbette Maradona. İnanılmazdı. Ben 
Lazio’dayken, Sevilla’yla yaptığımız hazırlık 
maçında karşılıklı oynamıştık. Harika bir gol 
atmıştım ve sonra o da serbest vuruştan bir gol 
atıp bana göz kırpmıştı, çünkü bence ikimizin 
de yaşamının mahvolacağını biliyordu. Birlikte 
basın toplantısına çıkmamızı istediler ama o 
“Asla olmaz, ben konuşamam.” demişti. Ben de, 
“Ben de konuşamam.” demiştim ama beni zorla 
çıkardılar ve kaba davranışım dolayısıyla 40.000 
sterlin para cezası verdiler.

A.C.: Çalıştığın en iyi menajer?
P.G.: Bobby Robson bana harika davranırdı, çok 
iyi biriydi. Terry Venables harika bir çalıştırıcıydı. 
Walter Smith de en az onun kadar harikaydı. 
Glasgow Rangers’ta inanılmaz şeyler başardı. 
Lazio’dan ayrılırken Dino Zoff; Chelsea’nin, 
Aston Villa’nın ve Rangers’ın benimle ilgilendiğini 
söyledi. Chelsea ve Villa ile görüşeceğimi ama 
Queens’s Park Rangers denen saçma takımda 
oynamayacağımı söylemiştim. O da bana 
“Glasgow Rangers, QPR değil.” demişti. Ben de 
“Çağır gelsinler.” demiştim.

A.C.: Neden o kadar hevesliydin?
P.G.: Kadrodaki futbolcular ve tabii taraftarlar 
yüzünden. Walter gelip “Sana kulübü anlatayım.” 
dediğinde ona, “İmzalıyorum.” dedim. Bana, 
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“Tamam ama sana kulübü anlatayım.” deyince, 
“Gerek yok. Geliyorum.” dedim.

A.C.: En iyi taraftar?
P.G.: Seçmek çok zor. Taraftarların hepsi 
harikaydı. Rakip takım taraftarı bile bizi severdi. 
Lazio taraftarı muhteşemdi. Roma’ya 105.000 
kişinin önünde bir kafa golü attım. Beş yıl sonra 
tatil için gittiğimde beni görünce tezahürat 
yaptılar. Şehir merkezinde rahat bırakmadıkları 
için ben de kırsalda bir köyün küçük bir barına 
gitmiştim. İçeride yalnızca barın sahibi vardı. 
Bira istedim. Bana “Sen Paul Gascoigne’sin.” 
dedi. “Hayır, değilim, bira lütfen.” dedim. Önce 
bana sonra da duvardaki fotoğrafıma baktı ve 
arka kapıdan çıktı. Ben “Biramı istiyorum.” diye 
bağırdım. Gelen birayı bitirene kadar dışarıda 
6000 taraftar toplanmıştı.

A.C.: Futbol dünyasındaki en iyi arkadaşların 
kim?
P.G.: Chris Waddle, Peter Beardsley, Kenny 
Wharton.

Harry Redknapp & Gazza

A.C.: İdmanlardaki muhabbetleri özlüyor 
musun?
P.G.: Evet, özlüyorum. Harry Redknapp idman 
yapmamız için QPR’a gitmemizi söyler. José 
Mourinho da onunla birlikte idman yapmamız 
teklifinde bulunmuştu.

A.C.: Belgeselde senin hakkında harika 
şeyler söylemiş.
P.G.: Birkaç yıl önce bir Everton-Chelsea maçına 
gitmiştim ve arkamdan yetişip “Gazza, Gazza,
asıl ‘Özel Kişi’ sensin.” dedi. Ben de “Hayır José, 
Özel Kişi sensin.” dedim. “Hayır, hayır, hayır 
Gazza, Özel Kişi sensin.” dedi. “José, beni iyi 
dinle, Özel Kişi sensin.” dedim. “Hayır.” dedi. 
Ben de ona “Bir platin kredi kartı reklamında 
oynuyorsan, konu kapanmıştır, Özel Kişi 
sensin.” dedim [Güler]. Inter Milan’dayken bana 
bilet ayarlamıştı. Takımın kaldığı otele gidip, 
“Ben, Paul Gascoigne. José Mourinho bana 
üç bilet bırakmış.” dedim. “Hayır, o adda bir 
kişiye bir şey bırakılmamış.” dediler ve ben de 
kafayı yemeye başladım tabii. Sonra onlara, “Bir 
dakika. Özel Kişi adına bırakılmış bir zarf var mı, 
bakabilir misiniz acaba?” dedim. Elbette vardı.

A.C.: Onun takımında oynamak ister miydin?
P.G.: Ah, evet, olağanüstü biri. Chelsea ile ligi 
kazandı. Sonra gitti ve beş yıl boyunca şampiyon 
olamadılar. Geri geldi ve yine kazandılar. 
Soyunma odasında ve idman sahasında her ne 
yapıyorsa,  görmeyi çok isterim.

A.C.: Oyuncuyken en komik anıların nelerdi?
P.G.: En iyisi deve kuşuyla olan. Hayvanat 
bahçesine gidip “Bir deve kuşunu ödünç 
verir misiniz?” dedim. Hayvana bir Spurs 
forması giydirip arabaya bindirdim ve idmana 
götürdüm. Oyuncuların ısınmaya çıkmasını 
bekledim. Terry Venables idmana gelmediğimi 
sanmıştı ama ben “Moruk! Sana yeni bir oyuncu 
getirdim!” diye bağırdım. Deve kuşu oyuncuların 
koşuşunu taklit etmeye başladı. Sayesinde daha 
iyi form tuttum. İdmanı saat 13.00’de bitirdik ve 
deve kuşunu 17.00’de yakalayabildik. Bir diğeri 
de şu: 22 kalibrelik bir tabancam vardı. Lazio 
ile sözleşme imzalamaya gittiğimde, kulüp 
sekreteri başkana demlikle çay götürüyordu 
ve ben de demliği vurdum. Bir seferinde de, 
Tottenham’dayken, kavurucu bir sıcak vardı. 
Arabayla idmana gidiyordum ve üzerimde 
yalnızca slip mayo vardı. Adamın biri beni 
görünce korna çaldı, ben de ona el salladım ama 
talihsizlik, öndeki arabaya vurdum. Arabadaki 
kadın dışarı çıkıp “Gel de hasarı gör.” dedi. Ona, 
“Ne kadar istiyorsun canım?” dedim ama beni 
zorla arabadan indirdi. Altımda daracık slip 
mayoyla sokak ortasında duruyordum.
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Gazza & Terry Venables

A.C.: Seni hâlâ her yer yerde tanıyorlar mı?
P.G.: Her yerde. Kim isterse durup selam veririm. 
Birini mutlu edebilirsem, ben de mutlu olurum. 
Ayrıca, bir alkolik olduğum için, her gün üç iyilik 
yapmaya çalışıyorum. Sokaktaki evsizlere para 
veririm. Evsizlerin sattığı Big Issue gazetesini 
alırım. İçkiyle sorun yaşayan birini görürsem, 
ona yarım şişe viski alabilirim.

A.C.: Bu mantıklı mı? Sana içki verilmesini 
istemezdin, değil mi?
P.G.: Sarhoş oldukları anları kastediyorum. 
Geçenlerde bir evsiz gördüm. Beni tanıyamadı. 
Hapisten yeni çıktığını söyledi. Bir onluk verdim, 
biraz içki ve bir sandviç aldım. Sonra başka bir 
evsiz geldi ve bizimki; parayı, içkiyi ve sandviçi 
ona verdi! [Güler].

A.C.: Senin yüzde birin ayarında bir 
futbolcunun servet kazanmasına ne 
diyorsun?
P.G.: Evet, bazen tepemi attırıyor. Boktan bir 
oyuncu haftada 80.000 sterlin kazanıyor. Ben 
de iyi para kazandım ama çok da çarçur ettim.

A.C.: Geride kalan yıllar boyunca kaç para 
kaybettin?
P.G.: İçkiye tahmin ettiğin kadar çok harcamadım. 
Nereye gitsem bedava içerim zaten. Çarçur 
ettiklerim çok fazla. Aileme. Boşanmaya. Belki 
200.000 sterlin de rehabilitasyona.

A.C.: Şu anda mali açıdan iyi durumda mısın?
P.G.: Zor günlerim oldu. Profesyonel Futbolcular 
Birliği çok yardımcı oldu. Terry [Baker] bana iş 
ayarladı ve çok yardım etti. Parasal anlamda iyi 
durumdayım. Açgözlü biri değilimdir. Açgözlü 
olsaydım bankada üç milyonum olurdu. Kafam 
ayık olduğu sürece mutluyum. Providence 
Projects’in bana çok yararı dokundu.

A.C.: Burada oturma nedenin de bu mu?
P.G.: Hayır. İçkiliyken araba kullanmayı 
bıraktım ve ceza olarak rehabilitasyona 
gitmek zorundaydım. Bir yıl boyunca bu 
bölgede kaldılar ve bu da benim için çok iyi. 
Ehliyetimi tekrar alacaktım ama Sürücü ve Araç 
Ruhsatları Dairesi’ne gittiğimde “Tekrar içmeye 
başlamışsınız.” dediler. Bunun nedeni yalan 
haber yapan basındı. Neyse, kafam ayık olduğu 
sürece çalışacak bir işim oluyor. Belgesel film 
yakında çıkacak. Sonra da sırada Gazza: British 
Raging Bull adlı uzun metrajlı film var.

A.C.: Seni kimin canlandırmasını istersin?
P.G.: Sean Bean’in. O da kuzeyli ve fena futbolcu 
değil. Sarhoş hâlimi canlandıran oyuncu olmak 
istemezdim.

Sean Bean (Aktör)
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A.C.: Peki, Raoul Moat ile yaşadıklarına 
ne diyeceksin? [Gascoigne, polisin takibi 
sırasında Moat ile konuşmak istemişti.] 
Neden öyle bir şey yaptın?
P.G.: Aklımı yitirmişim. Onu arkadaşım 
sanmıştım. Asıl komik olan taksi şoförüydü. 
Yanımda tavuk, balık, olta, balıkçı giysileri, 
biraz ekmek ve kutu içecekle taksiye bindim. 
Şoför, Rothbury tabelasını gördükten sonra 
“Aklımdan geçen yere gitmiyoruz, değil mi?” 
dedi. Ben de “Evet.” dedim. Oraya vardığımızda 
“Biraz bekle, iki dakikaya dönerim. Paranı da 
dönünce vereceğim.” dedim. Ben taksiden iner 
inmez patinaj çekerek oradan kaçtı [Güler]. 
Polislere, “Raoul benim arkadaşım, onu 
sakinleştirebilirim.” dedim. Onlar da, “Adam 
birinin yüzüne ateş edip paramparça yaptı.” 
dedi. Ben de, “Tamam ama o benim arkadaşım. 
Ona ekmeği ve tavuğu verin, bir şeyi kalmaz.” 
dedim. Sonra eve döndüm ve telefonuma 500 
mesaj geldi. Kendi kendime, “Hass..., ne yaptım 
ben.” dedim. Sky News’ı açtım ve tanrım! Evi 
aradığımda annem “Geri zekâlı oğlum, sen 
ne yapıyorsun?” dedi. Ona, “Onu tanıdığımı 
sanmışım.” dedim. Yardıma ihtiyacım olduğunu 
işte o gün anlamıştım.

Gazza & Kızı & Oğlu

A.C.: Geleceği düşündüğünde, amacın günü 
kurtarmak mı, yoksa 10 veya 20 yıl sonra 
yaşamında neler olabileceğine dair fikirlerin 
var mı?
P.G.: Tek amacım gerçekten mutlu olmak.

A.C.: Çocuklarınla barışma konusunda ne 
düşünüyorsun?
P.G.: Evet, bunu yapacağım. Yapacağımı 
biliyorlar. Basında çıkan haberler yüzünden şu 
anda bu çok zor tabii.

A.C.: Futbol dünyası içinde çalışmayı bıraktın 
mı?
P.G.: Evet. Kettering’in menajeriyken gazetelerin 
arka sayfalarında Premier Lig menajerlerinden 
daha çok çıkıyordum. Hocalık belgesini alınca 
gidip maçları izlemeniz gerekiyor. İzlemek 
için gidiyordum ama çevremi saran kalabalık 
yüzünden izleyemiyordum.

A.C.: Ama hepsi bir yana, Gazza olmak iyi bir 
şey mi?
P.G.: Evet, muhteşem.

A.C.: Futbolcu olmasaydın, böylesine büyük 
bir alkolizm sorunu yaşar mıydın dersin?
P.G.: Yaşamazdım. Arkadaşlarımla birlikte 
içerdim ama hiçbiri benim gibi değildir. 33 
yaşıma kadar normal biri gibi içtim. Bir gün, o 
zamanlar Middlesbrough’daydım, çocuklarla 
içtik ve 23.30’da yatıp uyudum. Sabah 6’da 
uyandım. Canım deli gibi içki çekiyordu. Dükkâna 
gidip içki aldım, birkaç saat boyunca içtim ve 
sızıp kaldım. Akşam 8’de uyandığımda canım 
yine deli gibi içki çekiyordu. Bir şeyler yapmam 
gerektiğini o anda fark ettim. Rehabilitasyon 
merkezine gittiğimde “Siz alkoliksiniz.” dediler. 
Ben de “Ben hayatta alkolik olamam.” dedim.
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A.C.: Alkolik olduğunu ilk kez ne zaman 
kabullendin?
P.G.: Yaklaşık o zamanlar işte, 33 yaşımdayken. 
O olayın ardından üç yıl içki içmedim. Sonra 
ayda bir gittiğim cümbüşler. O cümbüşler hiç 
eksik olmaz. İçki içmek hoşuma gitmiyor. Alkolik 
olmayı ben istemedim. Sabahları ve geceleri, 
dizlerimin üzerine çöküp o gün içki içmemem 
için ve uykuya dalabilmem için dua ediyorum. 
Hiç kimsenin alkolik olmasını istemem. Alkolik 
olduğum için sürekli papara yediğim kişilerin 
alkolik olmasını isteyebilirim bak. Alkolik 
olmanın verdiği acıları onlar da tatsın.

A.C.: Rehabilitasyon süresince tanrıya 
inanmaya mı başladın?
P.G.: 12 seviyeden oluşan bir program var. 
Tanrının var olduğu fikri hoşuma gidiyor ama 
asıl sorun kaç tanrı olduğu. Herkes dizlerinin 
üzerine çöküp farklı tanrılara dua ediyor. Ben, 
tanrının var olması fikrini seviyorum. Lord’s 
Prayer duasını okurken hiç kimseyi rahatsız 
ettiğimi düşünmüyorum.

A.C.: Sana yararı dokunuyor mu?
P.G.: Evet. Altı ay içki içmedim ve sonra şu aptal 
cümbüşlere katıldım. Neden yaptım ki? İhtiyacım 
yoktu. Dokuz ay içki içmeyebilirdim. Ama geçen 
hafta hiç içmedim. Yüzüm gülüyor. Yüzümdeki 
gülüş gitmişse, işte o zaman endişelenirim.

A.C.: Peki, şimdi iyi misin?
P.G.: Evet, bugün mutluyum. İçki içmedim, 
evet gidip biraz televizyon izleyeceğim ve 
sonra da üç şişe cini yuvarlayacağım. Tekrar 
görüştüğümüzde çok daha farklı bir röportaj 
yapacağız [Güler].

Çeviri: Barış KONUKLAR
27 Eylül 2015

twitter.com/bariskonuklar
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PENALTI

KACIRILIR(?)

KURTARILMAZ(?)

Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır. Çoğu futbol 
otoritesinin savunduğu bu tezin antitezi 
olarak sahada pek çok kez penaltı kurtaran 
kaleci gördük.

Premier Lig’de Ekim ayının ilk hafta sonu 
oynanan Bournemouth – Watford maçının 85. 
dakikasında deneyimli Brezilyalı eldiven Gomes 
kurtardığı penaltı vuruşu ile sadece takımına 1 
puan kazandırmadı aynı zamanda ligin alanında 
en başarılısı olmaya bir adım daha yaklaştı.
 
Glenn Murray’in penaltısının gol olmasına kaleci 
Heurelho Gomes izin vermeyince maç 1-1 bitti 
ve taraflar birer puan ile evlerine döndü. 

Gomes daha önce Premier Lig’de Tottenham 
forması ile 2008-14 yılları arasında 94 maça 
çıktı. Bu süreçte 20 kez penaltı ile karşı karşıya 
kalan kaleci bunlardan 5 tanesini kurtarmayı 
başardı.

Bournemouth maçındaki kurtarış ile de Premier 
Lig kariyerinde 21/6 kurtarışa ulaştı ve başarı 
yüzdesini 28,6%’ya çıkardı. Bu oran halen ligde 

forma giyen kaleciler arasında en iyisi. Genele 
baktığımız zaman ise David Seaman’dan sonra 
ikinci en iyi derece.

Bu hesaplama yapılırken Premier Lig tarihinde 
kalesine 20 ve daha fazla kez penaltı gelen 32 
kaleci üzerinden bir çalışma yapılmış.

Kaleci Penaltı Kurtarış Başarı %
Seaman 22 7 31.8%
Gomes 21 6 28.6%
Al Habsi 22 6 27.3%
Van der 

Sar 31 8 25.8%

Green 35 9 25.7%

Gomes’in penaltı konusunda ne kadar başarılı 
olduğunu belirtmek için şöyle bir örnek verelim. 
Manchester United’ın efsanevi kalecisi Peter 
Schmeichel kalesinde gördüğü 21 penaltıdan 
sadece 3 tanesini kurtarabildi. Bir kurtarış daha, 
Gomes’i zirveye taşıyabilir.

Mert Artun
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David James

En çok penaltı kurtaran kaleciyi merak 
ediyorsanız bu alanda ligde de en çok forma 
giyen oyunculardan birisi olan David James 
zirvede. İngiltere milli takımında da uzun süre 
forma giyen James’in Premier Lig’de 13 penaltı 
kurtarışı var. Ancak 63 penaltıda 13 kurtarış 
James’in başarı oranının sadece 20.6%’da 
kalması demek.

Premier Lig tarihinde en çok penaltı kurtaran 
kaleciler:

Kaleci Kurtarış
James 13
Sorensen 12
Friedel 10
Schwarzer 10
Jaaskelainen 9
Given 9
Green 9
Gomes 6

Hala Premier Lig’de forma giyen kaleciler 
arasındaki sıralama:

Kaleci Penaltı Kurtarış Başarı %
Gomes 21 6 28.6%
Howard 32 7 21.9%
Schwarzer 49 10 20.4%
Cech 21 4 19.0%
Foster 33 6 18.2%

Gomes’in arkasından Everton’ın kalecisi Tim 
Howard geliyor. 3. sırada ise  Leicester City’nin 
yedek kalecisi Schwarzer var.

Brad Friedel
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DÜŞENE
SEN DE

VUR!
Mert Artun

Ada Futbolu’nun istatistik köşesinde bu 
kez de olumsuz ve pek de istenilmeyen bir 
istatistik ile karşınızdayız.
 
Küme düşmek bir futbolcunun kariyerinde 
yaşayabileceği en üzüntülü anlardan 
birisidir. Tüm sezon verdiğiniz emekler 
boşa gitmiş, sezon sonunda bir alt lige 
düşmüşsünüz ve devamı kocaman bir 
belirsizlik.

Konumuz Premier Lig’den en çok düşen 
futbolcular. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında 
şampiyon Manchester City ile QPR karşı karşıya 
gelmiş ve maç City’nin 6-0’lık üstünlüğü ile 
sonuçlanmıştı. Bu sonuçla kümeden düşmesi 
kesinleşen Queen’s Park Rangers’da kaleci 
Robert Green de ilginç bir istatistiğe sahip oldu. 
Aguero’nun üç, Kolarov, Milner ve D.Silva’nın 
gollerine engel olamayan deneyimli kaleci bu 
maçın sonunda kariyerinde 4. kez Premier 
Lig’den düşmüş oldu.

Futbola Norwich City’de başlayan 35 yaşındaki 
file bekçisi daha sonra West Ham’da 6 sezon 
oynadı ve 2012’den beri de QPR’ın kalesini 
koruyor. 12 kez İngiltere milli takımının da 
kalesini koruyan Green bunu başarabilen 8. 
futbolcu olarak tarihe geçti. Son 3 sezonda 
2 kez QPR ile küme düşen kaleci daha önceki 
sezonlarda da Norwich City ve West Ham 
United formaları ile birer kez Premier Lig’e veda 
etmişti.
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Hiç kimsenin kırmak istemeyeceği bu alanda 
rekor ise 2 futbolcuya ait. Nathan Blake ve 
Hermann Hreidarsson.
 
Nathan Blake 4 farklı takımla 5 kez, İzlandalı 
Hreidarsson ise 5 farklı takımla 5 kez Premier 
Lig’den düştü. Şu sıralar ülkesinde Fylkir takımını 
çalıştıran eski defans oyuncusu 5 farklı takım ile 
küme düşen tek isim. Blake ise 6 sezonda 4 kez 
küme düşmüş bir isim. 

Nathan Blake

Kulüp Sezon
Sheffield United 1994
Bolton Wanderers 1996
Bolton Wanderers 1998
Blackburn Rovers 1999
Wolverhampton 
Wanderers 2004

Hermann Hreidarsson

Kulüp Sezon
Crystal Palace 1998
Wimbledon 2000
Ipswich Town 2002
Charlton Athletic 2007
Portsmouth 2010

Hermann Hreidarsson

Nathan Blake

1998’de düşen Crystal Palace kadrosunda 
Hreidarsson’un lanetli takım arkadaşları 
Marcus Bent ve Marc Edworthy de 4 kez küme 
düşen isimler. Edworthy 2001’de Coventry City 
ile, 2005’te Norwich City ile ve 2008’de Derby 
County ile bir kez daha bu üzüntüyü yaşadı.
 
Darius Bent’in golleri ise 2002’de Ipswich 
Town’u, 2004’de Leicester City’yi ve 2007’de 
Charlton’ı kurtarmaya yetmedi. Bent, Ipswich 
ve Charlton’da Hreidarsson ile yine beraberdi. 
Robert Green’in QPR’dan takım arkadaşı gittiği 
takımlarda pek tutunamayan Adel Taarabt ise 
3 sezon üst üste küme düşebilen 2. isim olmayı 
başardı. Bu başarıya erişmiş bir diğer isim ise 
İtalyan Benito Carbone.
 
Taarabt QPR ile Championship’te oynanamış 
ve o yıl Fulham’a kiralanmıştı. Fulham küme 
düşünce 2 QPR sezonu arasında yine küme 
düşmüş oldu. 2013 QPR – 2014 Fulham ve 2015 
yine QPR. 

Benito Carbone ise taraftarın sevgilisi olduğu 
Sheffield Wednesday’den Aston Villa’ya transfer 
olmuş, 2000 yılında Birmingham ekibi ile küme
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düştükten sonra 2001’de Bradford City ile 
yeniden bu talihsizliği yaşamış son olarak da 
kiralık oynadığı Derby ile 2002’de yeniden küme 
düşmüştü.

Marcus Bent

Rob Green

Kulüp Sezon
Norwich City 2005
West Ham United 2011
Queens Park Rangers 2013
Queens Park Rangers 2015

Marcus Bent

Kulüp Sezon
Crystal Palace 1998
Ipswich Town 2002
Leicester City 2004
Charlton Athletic 2007

Marc Edworthy

Kulüp Sezon
Crystal Palace 1998
Coventry City 2001
Norwich City 2005
Derby County 2008

Premier Lig’den 1992/93 sezonunun sonunda 
düşen Crystal Palace ve Nottingham Forest 10 
yıllık süre içinde 2 kez daha Premier Lig’den 
düştüler. 

Forest 1997 ve 1999, Crystal Palace ise 1994 
ve 1998’de yeniden küme düştü. Aynı takımla 
3 kez küme düşen isimler bu dönemde bu iki 
takından çıktı. Nothingham Forest’ta kaleci 
Mark Crossley, defans Steve Chettle, orta saha 
Scot Gemmill, Steve Stone ve Ian Woan. Crystal 
Palace’dan ise Dean Gordon, George Ndah ve 
Simon Rodger.

Bu madalyonun bir de parlak yüzü var. 
Kahramanımız Robert Green’in kariyerinde 3 kez 
de Championship’ten Premier Lig’e yükselme 
madalyası mevcut. Norwich City, West Ham 
United ve QPR ile bu sevinci birer kez yaşadı 
deneyimli kaleci. Green’in şimdiki hedefi bu 
sezon yeniden Premier Lig’e yükselerek bunu 
daha önce 4 kez başaran Matthew Connolly’yi 
yakalamak.

Henüz 28 yaşında olan savunma oyuncusu 
Connolly QPR, Reading, Cardiff City ve son 
olarak da geçen sezon kiralık olarak forma 
giydiği Watford ile Championship’ten Premier 
Lig’e yükselme başarısını gösterdi. 
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Manchester City 12 8 2 2 26 9 17 26
2 Arsenal 12 8 2 2 22 9 13 26
3 Leicester City 12 7 4 1 25 20 5 25
4 Manchester United 12 7 3 2 17 8 9 24
5 Tottenham Hotspur 12 5 6 1 20 10 10 21
6 West Ham United 12 6 3 3 23 16 7 21
7 Southampton 12 5 5 2 19 13 6 20
8 Crystal Palace 12 6 1 5 14 12 2 19
9 Everton 12 4 5 3 20 16 4 17
10 Liverpool 12 4 5 3 13 14 -1 17
11 Watford 12 4 4 4 11 12 -1 16
12 Stoke City 12 4 4 4 10 12 -2 16
13 West Bromwich Albion 12 4 2 6 10 16 -6 14
14 Swansea City 12 3 4 5 12 16 -4 13
15 Norwich City 12 3 3 6 16 23 -7 12
16 Chelsea 12 3 2 7 16 23 -7 11
17 Newcastle United 12 2 4 6 13 22 -9 10
18 Bournemouth 12 2 2 8 12 25 -13 8
19 Sunderland 12 1 3 8 13 26 -13 6
20 Aston Villa 12 1 2 9 10 20 -10 5

PREMIER LIG                         

Premier Lig 2015/16 sezonu kendine has 
bir sezon olacağını başından belli etmişti 
aslında. Haftalar ilerledikçe de uzun yıllar 
hatırlanacak bir sezon olma yolunda 
ilerlemeye devam ediyor.

12 haftanın geride kaldığı sezonun kuşkusuz en 
dikkat çeken takımı, olumsuz anlamda da olsa 
Chelsea. Mourinho’nun ekibi, 12 haftada aldığı 
7 yenilgi sonrası düşme hattının sadece 3 puan 
önünde ve 16. sırada. Şampiyonluk kupasını 
kaldırdıkları Mayıs ayı sadece 6 ay geride. 
Şampiyonluklarını belirledikleri tarih ondan 
da önceydi. Neredeyse elini kolunu sallayarak 
şampiyon oldukları sezonun ardından içinde 
bulundukları durum Premier Lig tutkunlarının 
neden bu ligi bu kadar sevdiklerini de 
açıklayabilir belki.

Çok para harcadığı için eleştirilen lider 
Manchester City ile hiç para harcamadığı 
için eleştirilen  Arsenal aynı puanda 12 hafta 
sonunda. Tarihinin en sıkıcı ve en golsüz 
maçlarını oynayan Manchester United aldığı 
tüm eleştirilere rağmen zirveden sadece 2 puan

puan geride ve dördüncü sırada.

Eş-liderlerin hemen bir puan gerisinde ise 
Premier Lig’in her sezon çıkardığı beklenmeyen 
kahramanlardan biri var: Leicester City. Geçen 
sezon küme düşmekten son haftalardaki 
inanılmaz performansı ile kurtulan Tilkiler, 
Ranieri ile devam ettikleri Premier Lig 
yolculuğunda harikalar yaratıyor. Özellikle gol 
krallığında lider Vardy ve sağ kanatta oyuna ve 
skora katkısına ilk haftadan beri devam eden 
Mahrez takımı sırtladılar.

Jamie Vardy

Edip Uras

 DEĞERLENDİRME



SAYI 16.5|63

Sezona yenilgi ile başlayan Tottenham, daha 
sonra yakaladığı 11 maçlık yenilgisizlik serisi 
ile güzel bir ritim tutturdu. Onların bu istikrarlı 
görüntüsüne tam ters bir performans gösteren 
ve büyük takımları devirmesine rağmen ‘maç 
seçmeye’ devam eden West Ham, Kuzey Londra 
takımı ile aynı puanda: 21.

Jurgen Klopp’un gelmesiyle yepyeni bir hava 
yakalamayı uman Liverpool taraftarının zafer 
şarkıları söylemesine epey zamanı olduğu, 
Anfield’da aldığı Crystal Palace yenilgisiyle bir kez 
daha açığa çıkarken, Alan Pardew yönetimindeki 
Palace deplasmanda 10. galibiyetini almış oldu.
Premier Lig’in yenisi Watford rakipleri ile kıran 
kırana mücadele ederek ligin orta sıralarına 
tutunma çabasında. Stoke City ise alıştığımız 
sıralara yakınlaştı.

Hoca değiştiren takımlar 12 hafta sonunda 
henüz yeni gelen yönetimlerin etkisini çok 
hissetmiş değil. Sam Allardyce’ın göreve geldiği 
Sunderland ile Remi Garde ile anlaşan Aston Villa 
son iki sıradalar. Yeni transfer sakatlıklarının 
fabrika ayarlarına döndürdüğü Bournemouth 
ile düşme potasının üstüne çıkan Newcastle’ı 
zorlu haftalar bekliyor.

Pellegrini ile Wenger arasında geçecek 
gibi gözüken bu sezonu uzun süre keyifle 
hatırlayacağız. Takımların yoğun Noel dönemine 
yaklaşılan bu dönemde, sezonun geri kalanının 
kaderini belirleyecek maçlarını keyifle izlemeye 
devam edeceğiz.
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Hull City 16 10 4 2 26 8 18 34
2 Brighton and Hove Albion 16 9 7 0 21 12 9 34
3 Burnley 16 9 5 2 23 14 9 32
4 Middlesbrough 16 9 3 4 24 12 12 30
5 Derby County 16 8 6 2 22 11 11 30
6 Birmingham City 16 8 4 4 24 17 7 28
7 Cardiff City 16 6 7 3 17 12 5 25
8 Reading 16 6 6 4 23 17 6 24
9 Sheffield Wednesday 16 6 6 4 20 19 1 24
10 Ipswich Town 16 6 6 4 23 23 0 24
11 Brentford 16 6 3 7 21 23 -2 21
12 Fulham 16 5 5 6 29 28 1 20
13 Queens Park Rangers 16 5 5 6 22 24 -2 20
14 Wolverhampton Wanderers 16 5 4 7 20 21 -1 19
15 Leeds United 16 4 7 5 16 19 -3 19
16 Blackburn Rovers 16 3 8 5 15 15 0 17
17 Preston North End 16 3 8 5 11 13 -2 17
18 Nottingham Forest 16 4 5 7 12 16 -4 17
19 Huddersfield Town 16 3 6 7 16 23 -7 15
20 Bristol City 16 3 6 7 17 26 -9 15
21 Milton Keynes Dons 16 4 2 10 14 23 -9 14
22 Charlton Athletic 16 3 4 9 14 26 -12 13
23 Bolton Wanderers 16 1 8 7 10 22 -12 11
24 Rotherham United 16 2 3 11 17 33 -16 9

   

               championship         
Berk Kalyoncu

2004 yılında Championship adını alan 
İngiltere’nin 2 inci ligi bir kesim için bu 
sezon da Ada’nın en heyecanlı ligi olmaya 
devam ediyor.  16 ıncı hafta itibariyle ilk 6 
takımı yalnızca 6 puanın ayırdığı, düşenin 
Premier Lig’e geri dönüş yolu aradığı, 
önceki sezonlarda Premier Lig’in kapısından 
dönenlerin zirveyi zorladığı, yeni yükselen 
ile güç kaybedenin lige tutunmaya çalıştığı, 
mid-table takımlarının ise amaçsızsa volta 
attığı bir sezonu yaşıyoruz. Ancak her 
zamanki gözler zirvenin üzerinde bulunuyor.

PREMIER LİGE GÖZ KIRPANLAR
 
16 ıncı hafta itibariyle ligin zirvesinde Hull City 
yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den 
Championship’in yolunu tutan takım sezona 
hızlı bir giriş yaptı. 10 maçtır kaybetmeyen 
takım zirveye yerleşti. Üstelik Hull ligin en az gol 

yiyen takımı, en çok gol atan ise 2 inci takımı. 
Kaplanları ligde özel bir unvana sahip bir başka 
takım takip ediyor.  2013-14 sezonunda playoffa 
kalan ancak geçtiğimiz sezon League One’a 
düşmekten zor kurtulan Brighton, bu sezon 
ligin 16 ıncı hafta itibariyle yenilgisiz tek takımı.  
Brighton’ın başarısında aslan payı savunmada 
Lewis Dunk ve 35 yaşndaki sağbek Bruno’ya ait 
iken, İsraelli forvet Tommer Hemed de 5 gol ile 
takımına katkı verdi.

PLAYOFF YARIŞI

Söz konusu Championship olunca yalnızca 
playoff potasındaki takımların değil altındaki 
takımların bile ligi ilk 2 sırada bitirme ihtimali 
bulunuyor ancak ligin üçte biri geride kaldı ve 
Burnley, Middlesboro, Derby, Birmingham 
ilk 6 bulunan diğer takımlar. Bunlar arasında 
Derby’nin sonunda kendine geldiğini, 
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Middlesboro’nun ise birçoğunun şampiyonluk 
favorisi olduğunu unutmamak lazım. 
Birmingham ise iç saha sorununu bu sezon 
sonunda çözmüşe benziyor. Birmingham 2 
sezon önce sahasında yalnızca 2 galibiyet ile 
sezonu bitirebilirken geçtiğimiz sezon bu rakam 
10’a çıkmıştı. Bu sezon da takım aslında yalnızca 
3 galibiyet elde etmeyi başardı ancak bu başarı 
ligin en iyi deplasman takımlarından biri olunca 
Birmingham bu sezon Premier Lig’e yarışına 
dahil olmuş oldu. Öte yandan Burnley ise Sam 
Vokes’un yanına bir başka Galli Andre Gray’i 
adapte etmeyi başarınca Premier Lig’e dönüş 
için tohumları ekmiş oldu keza Andre Gray ilk 
16 haftada 11 kere Burnley forması giydi ve 
takımına 8 gol 2 asistlik katkı verdi. Brentford 
formasıyla da sezon başında çıktığı 2 maçta 2 
gol atmayı başarmıştı 24 yaşındaki forvet.

Andre Gray - Burnley

GELDİKLERİ GİBİ Mİ GİDECEKLER

Geçtiğimiz sezon lige son anda tutunmayı 
başaran Rotherham ligin en çok gol yiyen 
ekibi. Bu sezon takım League One’a dönüş 
yapacakmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz 
sezon lige yükselen MK Dons, Bristol City 
gibi takımlar düşme potası etrafında dans 
ederken, Bolton da 16 maçta yalnızca 1 
galibiyet alabilince kendisini korkunç bir 
noktada buldu. Ligin dibinde en çok şaşırtan 
ise Charlton’ın durumu. Ancak Charlton’ın 
ne yapıp edip ligde kalacaktır. Durumuna 
dikkat etmesi gereken diğer takımlar ise 
kaotik durumdaki Huddersfield ve lige yeni 
yükselen Preston. 

GOLCÜLER ÇALIŞIYOR

Ligin en değerli forvetleri McCormack (9) 
Rhodes (8), ve Chris Martin (8) 16 haftada 
toplam 25 gole imza atmayı başarılar. Sürpriz 
golcü Andre Gray ise atmış olduğu 10 gol ile 
ligin en golcüsü konumunda. Onu 9 gol ile 
Reading’den Nick Blackman takip ediyor. 
Geçtiğimiz sezon 27 gol ile gol kralı olan 
Daryl Murphy ise bu sezon ligde yalnızca 3 
gole imza atabildi.
 
Ligin asist listesinde ise zirve 6 asist ile 31 
yaşındaki Clayton Donaldson’a ait. Onu 
takımının 16 haftada attığı 14 golün 5’inde 
asiste imza atan Johann Berg Gudmundsson 
takip ediyor. Gudmundsson gibi 5 asiste 
sahip olan bir diğer isim ise Brentford’dan 
Alan Judge

Lewis Dunk - Brighton
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Walsall 16 9 5 2 28 14 14 32
2 Burton Albion 16 10 2 4 16 13 3 32
3 Gillingham 16 9 4 3 31 18 13 31
4 Coventry City 16 9 4 3 29 17 12 31
5 Wigan Athletic 16 7 6 3 26 18 8 27
6 Bury 16 7 6 3 28 24 4 27
7 Millwall 16 7 4 5 24 23 1 25
8 Sheffield United 16 7 3 6 26 22 4 24
9 Bradford City 16 6 6 4 17 18 -1 24
10 Scunthorpe United 16 7 2 7 21 18 3 23
11 Chesterfield 16 7 2 7 22 23 -1 23
12 Southend United 16 6 5 5 17 18 -1 23
13 Peterborough United 16 6 3 7 32 27 5 21
14 Rochdale 16 5 6 5 20 18 2 21
15 Port Vale 16 5 5 6 18 18 0 20
16 Colchester United 16 5 5 6 25 34 -9 20
17 Shrewsbury Town 16 5 2 9 19 23 -4 17
18 Doncaster Rovers 16 4 5 7 13 22 -9 17
19 Oldham Athletic 16 2 10 4 17 23 -6 16
20 Blackpool 16 4 4 8 15 23 -8 16
21 Fleetwood Town 16 4 3 9 19 24 -5 15
22 Barnsley 16 4 2 10 19 27 -8 14
23 Swindon Town 16 3 4 9 20 27 -7 13
24 Crewe Alexandra 16 3 4 9 14 24 -10 13

league one

TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Plymouth Argyle 16 11 2 3 25 11 14 35
2 Oxford United 16 8 6 2 27 15 12 30
3 Portsmouth 16 7 7 2 23 14 9 28
4 Accrington Stanley 16 8 4 4 24 17 7 28
5 Northampton Town 16 8 4 4 26 21 5 28
6 Mansfield Town 16 7 5 4 22 13 9 26
7 Leyton Orient 16 7 5 4 26 20 6 26
8 Carlisle United 16 7 5 4 29 28 1 26
9 Wycombe Wanderers 15 7 4 4 20 13 7 25
10 AFC Wimbledon 16 7 4 5 24 23 1 25
11 Morecambe 16 7 2 7 31 29 2 23
12 Bristol Rovers 15 7 2 6 19 18 1 23
13 Luton Town 16 6 4 6 27 21 6 22
14 Exeter City 16 6 4 6 21 23 -2 22
15 Notts County 16 6 4 6 21 23 -2 22
16 Crawley Town 16 6 3 7 19 24 -5 21
17 Barnet 16 6 2 8 23 26 -3 20
18 Cambridge United 16 5 5 6 21 24 -3 20
19 Hartlepool United 16 5 2 9 15 24 -9 17
20 Stevenage 16 3 5 8 19 30 -11 14
21 Newport County AFC 16 3 4 9 15 26 -11 13
22 York City 16 2 6 8 18 26 -8 12
23 Yeovil Town 16 2 3 11 17 29 -12 9
24 Dagenham & Redbridge 16 1 6 9 17 31 -14 9

league two
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN

1 Celtic 14 11 2 1 38 11 27 35

2 Hearts 14 9 2 3 26 14 12 29

3 Aberdeen 14 9 1 4 21 16 5 28

4 St Johnstone 14 7 2 5 29 22 7 23

5 Ross County 14 5 3 6 19 19 0 18

6 Hamilton 14 5 3 6 18 20 -2 18

7 Dundee 14 4 6 4 20 23 -3 18

8 Inverness CT 14 4 5 5 15 17 -2 17

9 Kilmarnock 14 4 3 7 15 24 -9 15

10 Motherwell 14 4 2 8 11 18 -7 14

11 Partick Thistle 14 2 5 7 10 20 -10 11

12 Dundee United 14 2 2 10 10 28 -18 8

ISKOCYA PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y AV PUAN

1 Rangers 13 12 0 1 39 8 31 36

2 Hibernian 13 10 1 2 25 9 16 31

3 Falkirk 13 8 3 2 22 11 11 27

4 Raith Rovers 13 7 0 6 15 17 -2 21

5 Queen Of The South 14 6 2 6 15 21 -6 20

6 Morton 14 5 4 5 13 15 -2 19

7 Livingston 13 3 1 9 15 20 -5 10

8 St Mirren 13 2 4 7 12 21 -9 10

9 Dumbarton 13 3 1 9 11 24 -13 10

10 Alloa Athletic 13 1 2 10 7 28 -21 5

      

ISKOCYA championship
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TAKIM O G B M A  Y PUAN

1 The New Saints 14 10 4 0 33 7 34

2 Bala Town 14 7 5 2 19 9 26

3 Newtown 14 7 2 5 22 16 23

4 Airbus UK 14 7 1 6 23 20 22

5 Llandudno FC 14 6 3 5 22 18 21

6 Aberystwyth Town 14 5 4 5 22 25 19

7 Port Talbot Town 14 5 2 7 17 28 17

8 Carmarthen Town 14 5 2 7 17 29 17

9 Connahs Quay 14 5 1 8 21 22 16

10 Bangor City 14 5 1 8 19 22 16

11 Rhyl 14 3 4 7 14 20 13

12 Haverfordwest County 14 4 1 9 12 25 13

galler PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y PUAN

1 Crusaders FC 15 11 3 1 35 10 36

2 Linfield FC 15 10 3 2 37 15 33

3 Cliftonville 15 9 4 2 23 14 31

4 Coleraine FC 15 9 3 3 22 15 30

5 Glenavon FC 15 7 4 4 34 17 25

6 Glentoran FC 15 6 5 4 17 15 23

7 Portadown FC 15 5 2 8 17 30 17

8 Ballinamallard United 15 4 3 8 15 23 15

9 Ballymena United 15 4 3 8 22 33 15

10 Carrick Rangers 14 2 5 7 14 25 11

11 Dungannon Swifts 14 2 2 10 12 28 8

12 Warrenpoint Town 15 1 1 13 9 32 4

K.IRLANDA PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y PUAN

1 Dundalk 33 23 9 1 78 23 78

2 Cork City 33 19 10 4 57 25 67

3 Shamrock Rovers 33 18 11 4 56 27 65

4 St Patrick`s Athletic 33 18 4 11 52 34 58

5 Bohemians 33 15 8 10 49 42 53

6 Longford Town 33 10 9 14 41 53 39

7 Derry City 33 9 8 16 32 42 35

8 Bray Wanderers 33 9 6 18 27 51 33

9 Sligo Rovers 33 7 10 16 39 55 31

10 Galway United 33 9 4 20 39 61 31

11 Limerick 33 7 8 18 46 73 29

12 Drogheda United 33 7 7 19 32 62 28

IRLANDA PREMIER LIG






