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ÖNSÖZ
İngiltere özel sayılarından sonra, Eylül 2016’den 
beri ilk kez yepyeni ve dopdolu bir sayı ile 
yeniden buradayız.

2017 yılının ilk Ada Futbolu sayısı bu aynı 
zamanda.

2016/17 sezonu Premier Lig ve alt liglerde 
şekillenirken, biz de bol konuklu, farklı yazılardan 
oluşan bir sayı ile çıkıyoruz karşınıza. Bir süredir 
devam eden alt yapı geliştirme çalışmalarımızın 
meyvesi olarak yakında yepyeni bir adafutbolu.
com sitesine kavuşacağımız müjdesini de bu 
satırlardan vermiş olalım.

Premier Lig Türkiye ekibi olarak yepyeni 
projelerin eşiğindeyiz. İngiltere ve Britanya 
Futbolu’nun Türkiye’deki ilk ve tek özel web 
sitesi ve e-dergisi olarak son 5 yılda olduğu gibi 
gelecek sezonlarda da sadece bize özel sayılar 
çıkarmaya devam edeceğiz. Editörümüz Mert 
Artun’un İngiltere gezilerinden çıkan müthiş 
ropörtajlar ve yazılar nefis iki sayıda toplanmıştı.
Şimdi ekibimizin, konuk yazarlarımız Emrah 
Öner, Öznur Durukan ve Handan Kaloğulları’nın 
katkıları ile zenginleşen sayımızda ekibimiz 
yazarlarının birbirinden ilginç konularını 
bulacaksınız. Ailemizin giderek büyüdüğünü 
görmek, sayılarımızda gitgide daha geniş bir 
kadro katılımını size sunmak bizleri de mutlu 
ediyor.

Chelsea’nin farklı önde götürdüğü Premier 
Lig’de ilk 4 için kıyasıya bir mücadele devam 
ederken Lig Kupası geçtiğimiz hafta Manchester 
United’ın oldu. FA Cup mücadelesinde çeyrek 
finale geldik ve son düzlük çok çekişmeli olacak. 
Championship’te harika bir yarış oluyor, her 
hafta hem güzel futbol hem de müthiş bir 
rekabet izliyoruz.

Bizler de bir sonraki sayının hazırlıklarına hemen 
başlıyoruz. Sürekli futbolun konuşulduğu bu 
deryadan seçtiklerimizi sizlerle paylaşmaya 
devam edeceğiz.

Sevgi ve Futbolla Kalın…



YENİLENEN SİTESİ
ZENGİN İÇERİĞİ İLE

premierligturkiye.com 
YAYINDA!
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ADAZİN: KUĞULARIN 
EN YENİ TARAFTARI:
DIRK NOWITZKI
Premier Lig kulüplerinin ünlü taraftarları arasına 
NBA’in efsanevi basketbolcusu Dirk Nowitzki de 
katıldı. Alman dev adam karısının ikiz kardeşleri 
futbolcu olunca sık sık desteklediği kulübü 
değiştirmek zorunda kalıyor. 

Ocak ayı transfer döneminde Norwich City’den 
Swansea City’ye geçen ikizlerden Martin Olsson, 
eniştesine hemen bir Swansea City forması 
göndermiş bile. 

Leicester City önünde alınan 2-0’lık kritik 
galibiyet sonrası ünlü oyuncu resmi twitter 
hesabından maçta bir gol atan kayın biraderini 
kutladı ve formalı fotoğrafını paylaştı. Kuğular 
takımlarının marka değerini yükselten bu 
olaydan oldukça memnun. 
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Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, İsveçli 
ikizlerin kız kardeşleri Jessica Olsson ile 2012’de 
evlendi ve biri kız biri erkek 2 çocukları var. 
Jessica’nın ikiz kardeşleri, sol bekler Martin ve 
Marcus da Blackburn Rovers ile Ada futboluna 
adım atmışlardı. Martin, Kuğular’da oynarken 
ikizi Marcus da Derby County forması giyiyor. 
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MO FARAH
ARSENAL

M. MERT ARTUN

Mo Farah, İngilizler’in altın çocuğu. Son iki 
olimpiyatta 5000 ve 10000 metrelerde altın 
madalyanın sahibi. Ne işi var bu adamın Ada 
Futbolu’nda diye sorarsanız kendisinin sıkı 
bir Arsenal taraftarı olduğunu söyleyerek 
başlayalım. 

33 yaşındaki Farah artık yavaş yavaş atletizm 
kariyerinin sonuna geliyor ve yeni bir kariyer 
hedefi var. Arsenal’e fitness koçu olabilmek. 
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına konuşan 
Farah futbolu ve Arsenal’i çok sevdiğini 
saklamıyor. Somali doğumlu atlet Britanya’ya 
geldiği ilk günden beri Arsenal’i desteklediğini 
ve takımın Afrika kökenli pek çok oyuncusu 
olduğunu da belirtiyor. 

İnsan vücudunun çalışarak sınırlarını ne kadar 
zorlayabileceğini çok iyi bilen Farah’ın hayali bir 
gün tüm bu deneyimlerini Arsenalli futbolcuları 
çalıştırarak tuttuğu takım için paylaşmak. 

2017’de Londra’daki Dünya şampiyonası ile 

kariyerini sonlandırmayı düşünen Mo Farah 
sürekli sakatlıklarla başı dertte olan Wenger’in 
ekibinin lanetini sonlandıracak isim olabilir mi, 
bekleyip göreceğiz. Farah pası verdi ve şimdi 
top Arsene Wenger’de, tabii Wenger Arsenal’de 
kalırsa...
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Tarih 3 Mayıs 2014. Yer : Londra. 

#Millwallınmaçıvar dediler hemen atladık 
geldik. Millwall’ın çocuğuyuz ulan. Babamın 
kütük zaten Millwall. Gelmeden de bir kez 
daha Green Street Hooligans’ı seyrettik. West 
Ham’ın çocukları, onun bunun çocukları 
diyerek uçaktan indik. İstikamet “The Den” 
Bermondsey. Sabah önce kuzenle Pimlico 
Kazan’da kahvaltımızı ettik. Pimlico’da kahvaltı 
ettiğimize göre o kadar da işçi çocuğu değilmişiz 
demek ki. Hala bir yerlerden kraliyetlik akıyor. 
Neyse, kuzenle beraber yola koyulduk. Bizim 
kuzen 7 yıldır Londra’da. 007 Kuzen diyorlar. 
Girmediği iş yok. Mavi montumuzu giydik, 
atkımızı aldık, trenimize bindik. Kuzen soruyor 
“Neden Millwall? Neden Arsenal maçı değil?” 

Diyorum ki, “Kuzen, bir yemekte öleceğini 
biliyorsun. Teriyakili somon mu yerken ölmek 
istersin, soğan kebabı mı?” Kuzen gülümsüyor, 
devam ediyoruz. Kuzen trende yazan duraklara 
bakıyor. “Ya burada ineceğiz, ya da burada” 
İkinci burada dediği yer West Ham Train 
Station. Yok çüş diyoruz, biz ilkinde inelim. Ne 
me lazım. Belki 1-2 yıl daha yaşarız. O sırada bir 
tane 40 yaşlarında ama hissedilen ölü, Millwall 
formalı biri biniyor. Sana şöyle söyleyeyim, 
adamın promili 4 haneli. Ayakta duramıyor. 
Sabah saat 10:00!! Diyoruz ki, bizim de acil 
içmemiz lazım. Tren durağımızda duruyor. 
Bizle beraber bir abi iniyor. Yanında 2 çocuk. 
Çocuklar masmavi giyinmiş. Hemen soruyoruz, 
stat ne tarafta? Adam diyor, buradan gidin, düz 
devam edin, oradan sağ. Thanks diyoruz. Adam 

WHY MILLWALL?
EMRAH ÖNER
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“Siz nerdensiniz?” diyor. “Biz” diyoruz, “Türk’üz 
hocam”. Adam dayanamıyor. “Türk? E why 
Millwall? Are you crazy?”

Stada yaklaşıyoruz. Rozetimizi de aldık. Devam. 
Bir yerde açık pub gibi bişiy görüyoruz. Yarı boş. 
Devam edelim, stadın orada içeriz diyoruz. Yolda 
bazı adamlar görüyoruz, yerlerde sürünüyorlar. 
O zaman anlıyorsun neden maçlar 12’de 
başlıyor. Millwall’ın maçları yakında 10’da başlar 
diyor kuzen. Biralarımızı yolda bir marketten 
alıyoruz, Soru : “Bira ne kadar?” Cevap : “Why 
Millwall?” O sırada bir sonraki tren istasyonunun 
önüne geliyoruz. South Bermondsey Station. 
Bir tren duruyor. İçinden 100 kadar Millwalllu 
iniyor. Asker saçı, sarışın, mavi buzlu kot, t-shirt, 
beyaz snickers. Hepsi aynı. Tam bir mid-class 

güruhu. Bize bir bakışları var, anlatamam. Ya ilk 
defa Türk görüyorlar, ya da ilk defa insan. Biraz 
daha tırsıyoruz. Biralaramızı aldık, yolda içerek 
gidiyoruz, stada yaklaştık. Stadın çevresinde 
müthiş bir kalabalık var. Birahaneler kafeler 
ful. “Bir dakika” diyor kuzen. Duruyor. “Noldu 
diyorum” Kuzen tırsmış. “Abi” diyor. “Ben 5 
yıldır maça gidip gelirim, ilk defa bu kadar 
polis gördüm” diyor. Bana atlı polis ordusunu 
gösteriyor. “Bu ne maçıydı, lig değil miydi” diyor. 
Diyorum ki; “Lig maçı ama Millwall yense bile 

küme düşme ihtimali var” diyorum. “İyi bok yedin, 
fine eat shit, beni böyle bir maça mı getirdin?” 
diyor. O sırada yanımızdan bir at geçiyor. Size 
anlatamam. At değil Black Dragon. Simsiyah bir 
yaratık. Tepesindeki polis gözükmüyor. Hemen 
bir biracıya giriyoruz. “2 paynt please” Barmen 
cevap veriyor; “Please?” Where you from lad?” 
“We are Turkish” dedikten sonra yine o soru. 
“Why Millwall?” O sırada yanımızda bir kadın 
geçiyor. Kadının bize bir bakışı var. “Fuck you 
motherfucker fucking fuck” Kadın hayatımda 
gördüğüm en çirkin, en iri, en kadın olmayan 
şey. Kadının elinde fish&chips, üstünde fasulye, 
üstünde ham, üstünde sosis, üstünde ketçap, 
üstünde ekmek var. Tabağı ısırarak geçiyor. Ben 
de tırsıyorum yavaş yavaş. Maç inşallah hayırlı 
biter diyoruz. Yoksa RIP.

Maça geçiyoruz. Tribünde yerimizi aldık. 
Bournemouth seyircisi de gelmiş. Kale 
arkası ful. Gençlerbirliği hesabı. Kendince 
kareografi yapıyorlar. Sonra maç başlıyor. 
Özel iki adet tezahüratı var. Birincisi, 
“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee” diğer tabi 
ki “No one likes us, no one likes us, we are 
Millwall, we are Millwall!!” Hayatım boyunca 
unutmayacağım o şarkıyı. Devamlı ama devamlı 
söyledik. Kuzenle kendimizde değiliz. Nasıl 



SAYI 24|9

 WHY MILLWALL?

gülüyoruz. Adamlar bize acayip gıcık oluyorlar. 
O kadar ciddiler ki. Yemin ederim küfürü bile 
bir disiplin içinde İngilizin. Bize pis pis bakan 70 
yaşında amca, “Fuck cunt fuck mother father 
fuck” diyip maça dönüyor. Kuzen dayanamıyor, 
bana dönüyor “Kuzen, tribünde bir tane zenci 
yok farkında mısın” Diyorum ki; “Kuzen zenciyi 
bırak, bir tane hafif esmer adam yok.” Kuzen 
diyor ki “Kuzen, sen esmeri bırak ben hayatımda 
bu kadar İngiliz’i Büyük Britanya’da görmedim”
 
Maç o kadar sert geçiyor ki anlatamam. Sadece 

yerde rakibin suratına tekme atınca duruyor. 
Dedim ya Millwall yense dahi, Doncaster 
Leicester’ı yenerse Millwall küme düşüyor. 
Müthiş maç. Saat 12 ve öğlen sıcağı ama hiç 
durmadan küfür var.  Millwall bir gol atıyor. Yüce 
Rabbim, zannedersin, Dünya Savaşı kazanılmış. 
Tepinenler, fuck muck havalarda. İnanılmaz. 
Ve epey bir süre maç 1-0 devam ediyor. Maçın 
bitmesine 15 dakika var. İşte orada hayatım 
boyunca görmediğim bir şey oluyor. Bir anons 
başlıyor. Ama 300 kere tekrar. “Lütfen sahaya 
girmeyin. Lütfen sahaya girmeyin. Lütfen 
sahaya girmeyin” Kuzenle birbirimize bakıyoruz. 

Sahaya giren kimse yok. Anons devam ediyor. 
Allah Allah diyoruz. Bu anons niye yapılıyor 
kafayı yiyeceğiz. Ve derken durup dururken 
sahaya yüzlerce Millwall’lı giriyor. İnanılmaz. 
Ama hiç bir şey olmamış gibi giriyorlar. Maçın 
bitmesine en az 10 dakika var. Hani yanlış bir 
düdük duyarsın, maç bitti zannedersin. Öyle 
bir şey de yok. O sırada polis de dalıyor. Ama 
muhteşem bir görüntü. Polis bir kişiye dahi 
dokunmuyor. Polis karşı kaleden tek çizgi 
oluyor, ve yavaş yavaş yavaş öbür kaleye doğru 
geliyor. Bu sırada taraftarlar tek tek tribüne 

geri çıkıyor. Tutuklama yok, kavga yok. Polis en 
son taraftar tekrar tribüne çıkana kadar yavaş 
yavaş geliyor. En az 30 dakika uzuyor maç. Ve 
tarihi maç bitiyor. Biz de bitiyoruz. Millwall ligde 
kalıyor. 

Maç dönüşü 10000 ayyaş trene geri gidiyoruz. 
Trende maçın fotolarını cep telefonundan 
kuzene gösteriyorum. Nasıl gülüyoruz. Süper 
bir anımız daha var. Ama o sırada arkamızdan 
biri yaklaşıyor. Ve soruyor “Hey ladddd. Why 
Millwall?”
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Bİ’ ARKADAŞA
BENZETTİM

Son sezonlarda mid-table’dan yukarı çıkmayan 
ve genelde lige tutunmaya çalışan takımlardan 
biri olan Huddersfield 2016-17 Championship 
sezonunda heyecan verici günler geçiriyor. 
Takımın başına Kasım 2015’te David Wagner 
getirildiğinde kendisini bir kişi çok iyi tanıyordu, 
onun dışında tanıyan pek yoktu. Dolayısıyla 
Huddersfield’ı 2016-17 Championship 
sezonunda 11 inci hafta geride kaldığında lider 
görmeyi kimse hayal etmemişti. Belki onu çok 
iyi tanıyan; oda arkadaşı Jurgen Klopp hariç.

David Wagner ile Jurgen Klopp’un dostluğu 
Mainz’daki futbolculuk günlerine dayanıyor. 4 
yıl boyunca aynı odayı paylaşan ikilinin arası 
o kadar iyi ki Jurgen Klopp’un düğününde 
bestman David Wagner’di. 

David Wagner 2011-15 yılları arasında Borussia 
Dortmund II’nin başındaki hocaydı. Bir başka 
deyişle Jurgen Klopp’un teknik ekibinde yer alan 
Wagner, Klopp’un Liverpool yolunu tutması 
akabinde Huddersfield’ın yolunu ilk as takım 

hocalığı için tutuyordu. Huddersfield’a sezon 
ortasında katılan hoca, 2016-17 sezonunun 
başlamasıyla lige damga vurmayı başardı. Bütün 
otoriteleri şaşırtan takım zirveye yerleşirken 
David Wagner dikkatleri üzerine çekti, öyle ki; 
büyük hedeflerle sezona başlayan ancak tam 
anlamıyla hayalkırıklığı yaşayan Aston Villa ve 
Derby County’nin David Wagner’a tekliflerle 
geldikleri söyleniyor.  

Futbol anlayışları gözlükleri kadar birbirine 
benzetilen bu ikili şimdilik Ada’nın keyfini 
çıkartıyor. Keyif çıkartan bir başka isim ise 
Terriers lakaplı Huddersfield başkanı Dean 
Hoyle. Geçtiğimiz Kasım ayında hiç tanınmayan 
ve tecrübesi olmayan bir Alman’ı takımın başına 
getirdiğinde eleştirilmişti ancak Dean Hoyle 
şimdilerde David Wagner takımdan kopartarak 
kendi takımının başına geçirmeye çalışan sırtlan 
rakiplerine karşı durmakla uğraşıyor. 

Huddersfield son olarak 1999 yılının Aralık 
ayında Championship’te zirveye oturmuştu. 

BERK KALYONCU
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David Wagner yıllar sonra takımı aynı başarıya 
ulaştırdı. Jurgen Klopp için de iyi şeyler söylemek 
mümkün keza Jurgen Klopp takımın başına 
geldiğinden beri Liverpool ligde en fazla gol 
atmış ekip. Bugün ise Huddersfield 65 puan ile 
ligde 3. sırada yer alıyor. Klopp’un Liverpool’u 
ise ilk dört mücadelesi veriyor.. Bakalım bu 
iki dost 2016-17 sezonunun sonunda hangi 
zaferleri yaşayacak?

Huddersfield Championship 2016-17 İlk 11 
Hafta:

Ağustos 6: Huddersfield 2-1 Brentford
Ağustos 13: Newcastle 1-2 Huddersfield
Ağustos 16: Aston Villa 1-1 Huddersfield
Ağustos 20: Huddersfield 2-1 Barnsley
Ağustos 27: Huddersfield 1-0 Wolves
Eylül 10: Leeds 0-1 Huddersfield
Eylül 13: Brighton 1-0 Huddersfield
Eylül 17: Huddersfield 2-1 QPR
Eylül 24: Reading 1-0 Huddersfield
Eylül 27: Huddersfield 2-1 Rotherham
Ekim 1: Ipswich 0-1 Huddersfield

*Huddersfield 11 inci haftadan sonra kötü 
sonuçlar alarak zirveden uzaklaştı ancak 
zirvenin en yakın takipçisi oldu.

David Wagner Kimdir?

David, 1971 yılında Batı Almanya’da dünyaya 
geldi. Amerikalı bir baba ile Alman bir annenin 
oğlu olan David 1990 ile 2005 yılları arasında 
Mainz ve Schalke de dahil olmak üzere bir 
çok Alman takımında mücadele etti. Amerika 
Birleşik Devletleri Milli Takım formasını da 8 defa 
terleten David için çok parlak bir futbolculuk 
kariyerinden bahsedemeyiz. Hocalık kariyerine 
ise Klopp kontenjanından 2011 yılında Borussia 
Dortmund II’nin başına geçerek başlayan David, 
profesyonel hocalık kariyerinin belki de en güzel 
günlerini şu anda Huddersfield’da geçiriyor. 
Ancak herkes daha fazlasının geleceğine 
neredeyse emin. 

Sezon başı Huddersfield vs Liverpool dostluk 
maçında Klopp ve Wagner yeniden buluştu. 20 
Temmuz’daki maçı Kırmızılar 2-0 kazandı. 
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN
ŞAMPİYONLAR LİGİ

KURALLARI
UĞUR BEKTAŞ CANTÜRK

 Geçtiğimiz sezon büyük bir sürprize imza atarak 
ligi şampiyon tamamlayan Leicester City kulüp 
tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılım 
hakkı elde etmişti.

 Kura şansıyla organizasyona başlayan Tilkiler ilk 
maçında Brugge deplasmanında zorlanmamış 
ve maçı 0-3 kazanmıştı.

Leicester’ın bir sonraki Avrupa maçı ayrı bir 
öneme sahipti. Leicester City tarihinde ilk kez 
sahasında bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken 
King Power bu kritik maça ev sahipliği yapıyordu.
 Bu maç Leicester City için çok farklı bir anlam 

içermesinin yanında çok farklı bir ortamı da 
barındırıyordu. Çünkü burası Şampiyonlar Ligi 
arenasıydı ve buranın da kendine göre bazı 
kuralları vardı.

Şuanda Sevilla ile Çeyrek Final mücadelesi veren 
Leicester City’nin ilk kez deneyimlediği kurallara 
daha yakından bakalım:

1-Kaleci eldivenlerinde kulüp ismi veya logosu 
olmamalı. Leicester’da bunu ilk deneyimleyen 
isim Kasper Schmeichel oldu.

2-Top toplayıcılar mutlaka reklam panolarının 
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arkasında kalmalı, kimse Morgan’ın o 
sert müdahaleleri sonrası topların onlara 
gelmesini istemez.

3-Saha devre arasında yalnızca 5 dakika ve 
eşit miktarda sulanmalı.

4-Leicester City kulüp maskotu olan Filbert 
Fox takım fotoğrafına girebilmek için gerekli 
yerlerden izin almak zorunda.

5-Broşür dağıtımı UEFA tarafından 
onaylanmalı.

6-Stadyum turları UEFA’nın staddaki çalışma 
alanlarından uzakta gerçekleşmeli.

7-Final Yolunda (Road to Final) yazısı büyük 
ekranda yer alan görselde yerini almalı.

8-Gol müziği stadda en fazla 15 saniye 
duyulabilir.

9-Resmi görevliler için 1 masa ve 2 sandalye 
ayarlanmalı.

10-Süslü saha desenleri kullanılmamalı.

Leicester City kuralların bazılarına henüz 
alışamadı fakat çömez olduğu bu arenaya 
çabuk ısındı ve 2’nci maçında Porto’yu 1-0 ile 
geçerek Şampiyonlar Ligi’nde iddaasını bir kez 
daha ortaya koydu. 

Gruptan lider çıkan Tilkiler ilk maçta 2-1 kaybetti, 
bakalım ikinci maçta neler olacak, göreceğiz. 
Bunun yanı sıra Tilkiler bu seneden sonra bir 
süre daha Şampiyonlar Ligi’ni göremeyecek gibi 
görünüyor.
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Sağım, Solum Marka Hem de Futbolda Marka

Her şeyimizin markalarla değer biçildiği 
dünyamız, güzel dünyamız. Üstümüzdeki 
kıyafetlerimizden, yemek yediğimiz resturantlara, 
kullandığımız arabalardan, oturduğumuz evin 
bulunduğu semte, hatta tuttuğumuz takıma 
kadar. Bütün büyülü marka etkisi, kendimizi 
daha iyi hissetmek ve daha üst seviyelerde 
olduğumuzu, çevremize empoze etmek için bu 
uğurda harcadığımız bedeller.

İşte, böyle bir dünyada, markalar hayatımıza 
bu kadar nüfuz etmişken, nasıl önemsemeyiz ki 
markayı, markalaşmayı… Markalaşma uğrunda, 
her kurumun harcadığı milyon bedelleri hesaba 
koymamız ve arka planda ciddi bir çalışma 
olduğu kanıksamalıyız.    
  
Peki ya Futbol da marka deyince, aklımıza ilk 
hangi Lig veya takım geliyor? 

Premier Lig mi? La Liga mı? Yoksa Bundesliga 
mı? 

Ya Takımlar, İngitere’nin Manchester United’mi, 
İspanyanın Real Madrid’imi, Almanya’nın 

Bayern Münih’imi? 

Ya Türkiye liginde,  Fenerbahçe’mi, Beşiktaş mı 
yoksa Galatasaray mı geliyor? 

İlk olarak, Ligler bazında işte gerçekler

İngiltere ligi, en büyük Marka değerine sahip 
olan lig. Dolayısıyla 2016’nın en büyük pasta 
payı da onun oldu. 

Sırasıyla onu takip eden diğer Ligler İspanya, 
Almanya, Fransa geliyor. Türkiye ise yedinci 
sırada.

Ülke Bazlı Değerler Marka değeri (mil-
yon dolar)

1.İngiltere 7,168 
2. İspanya 2,849 
3. Almanya 2,409 
4. Fransa 1,183 
5. İtalya 893 
6. Hollanda 212 
7. Türkiye 211 
8. Portekiz 94 

Handan Kaloğulları
FUTBOL EKONOMİSİ
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Sıra 2015'teki 
sırası

Kulüp Ülke Marka değeri (mil-
yon dolar)

1 1 Manchester United İngiltere 1.170
2 3 Real Madrid İspanya 1.148
3 6 Barcelona İspanya 993
4 4 Manchester City İngiltere 905
5 2 Bayern Münih Almanya 867
6 7 Arsenal İngiltere 858
7 9 Paris Saint Germain Fransa 792
8 5 Chelsea İngiltere 776
9 8 Liverpool İngiltere 748

Takım bazında ise ilk dokuza bakarsak

39 19 Galatasaray Türkiye 116
45 33 Fenerbahçe Türkiye 95

Türkiye Ligini, marka sıralamasında geriye 
düşüren etkenler neler oldu, ana hatlarıyla 
bunları incelersek. Sportif başarı, yeni 
transferlerle gelen yeni Sponsorluk Hakları, 
Marka Yönetimi, Digital Media, Ürün Satışları, 
yapılan kampanya ve Marketing çalışmaların 
doğru orantılı kullanımı diyebiliriz. 

Bu yıl Avrupa maçlarımız, yeni transferler, yeni 
Sponsorluklar, Digital Media ve çeşitli Spor 
Pazarlama iletişimiz ile sıralamada bu yıl birkaç 
basamak daha yukarı çıkacağımıza inanıyorum.

Siz ne dersiniz?  

Sponsorluk Haberleri;

- Leicester City; Premier Lig’in son şampiyonu bu 
sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki iyi performansını 
lige yansıtamasa da dünya genelinde 
popülerliğini ve sponsorlarını arttırmaya devam 
ediyor. Tilkilerin son sponsorluk haberi Tayland 
ve Singapur kökenli bir sigorta firmasından 
geldi, DirectAsia Group. 

Bu anlaşmada şüphesiz kulübün sahiplerinin 
Taylandlı olmasının da katkısı büyük. Güneydoğu 
Asya’da taraftar sayısını her geçen gün arttıran 
Leicester City’nin yaptığı bir yıllık anlaşmanın 
finansal detayları açıklanmadı. 

- Manchester City; Yeni partnerimizin ismi 
Mundipharma. Bir ilaç şirketi olduğunu 
isminden tahmin edebiliyorsunuz. Cambridge 

kökenli Firma City’nin yeni Healthcare Products 
partneri oldu yani sağlık hizmetleri ürün 
tedarikçisi. 

Mundipharma ayrıca kulübün Asya Pasifik, 
Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da da yerel 
partneri oldu. Amaç bu bölgelerdeki genç 
taraftarları düzenlenecek turlarla Manchester’a 
getirmek. Ayrıca bu bölgelerde oynanacak 
hazırlık maçlarında City sağlık ekibinin kolunda 
da firmanın ürün logosu yer alacak. 2 ya da 
3 yıllık olduğu tahmin edilen anlaşmanın da 
finansal detayları açıklanmadı. 

- Manchester City; Yeni sponsorumuz oldukça 
ilginç, Çinli robot üreticisi Ubtech. Ubtech robot 
dizayn edip üreten bir firma ve 
insan benzeri robotlar üreten 
ilk firmalardan birisi, City’nin 
resmi robot partneri oldular. 
Finansal detayları açıklanmayan 
anlaşma ile Manchester 
City taraftarlarını çok ilginç 
deneyimler bekliyor. İç saha 
maçlarında bu robotlardan 
görmemiz yakındır. Özellikle 
taraftara yönelik aktivitelerde 
kullanılmaları planlanıyor. 

- Swansea City; Premier Lig’in Galler temsilcisi 
2 yıllık bir anlaşma ile HotelPlanner.com web 
sitesi ile kurumsal partner oldu. Artık Kuğuların 
taraftarları kendilerine kalacak yer ararken 
HotelPlanner’ı kullanacak. 

***
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ARSENE
WENGER

20
GÜNGÖR ORÇUN ACAR

22 Eylül 1996 günü başlayan serüven 20.yılında. 
Arsenal menajeri Arsene Wenger kulüpteki 
20.yılını geride bıraktı. Her ne kadar böyle 
şeylere önem verdiğini söylemese de Fransız 
menajer için çok özel bir gündü. Uzun süredir 
taraftarların beklediği şampiyonluktan uzak 
olan Arsenal, her yıl yeni umutlarla ve bu sene 
o sene diyerek yola çıkmaya devam ediyor. 
Son lig şampiyonluğunun üzerinden 12 yıl geçti 
ama Wenger kulüp yönetimini memnun ediyor 
olacak ki görevine devam ediyor. Bu sezon 
Bayern Münih’e karşı alınan mağlubiyet sonrası 
eleştirilerin odağında olan Fransız teknik adam 
için yolun sonu olabilir.

Premier Lig tarihinin en uzun süre görev yapan 
menajerlerinden biri olan Wenger için 20 yılda 
yaptığı en iyi 20 transferi sizin için derledik. Ayrıca 
1996 yılında, yani Wenger göreve başladığında 
diğer Premier Lig takımlarının menajerleri şu 
anda ne yapıyor, yine yazımızda bulabilirsiniz. 
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1) THIERRY HENRY

Hani birinci belli ikinci kim derler ya, Henry 
işte bu konunun net birincisi. Diğer 19 transfer 
için bir sıralama yapmak oldukça zor olsa da 
listenin 1 numarası kuşkusuz Henry olacak. 
Diğer transferlerde belirli bir sıra olmayacak 
ama 1 numara Henry olmasaydı liste biraz eksik 
kalırdı.

Arsene Wenger, Monaco yıllarında çalıştırdığı 
Henry için 1999 yılında Juventus’a 11 milyon 
pound ödedi. Juventus’ta kanat oyuncusu olarak 
görev yaparken Wenger, Henry’i merkeze çekti 
ve Premier Lig’i domine edecek bir santrafor 
yaratmayı başardı. 

2) EMMANUAL PETIT

Arsenal için toplamda 118 maça çıkan Petit, 
Wenger’in Monaco’dan yaptığı bir diğer 
transferdi. 1997 yılında 2.5 milyon pounda 
Arsenal’in yolunu tutan Fransız yıldız, ilk 
sezonunda FA Kupası ve Premier Lig’i kazanan 
kadroda yer aldı. Petit 2000 yılında Barcelona’ya 
7 milyon pound karşılığında transfer oldu.

3) PATRICK VIERA

Milan’dan sadece 3.5 milyon pounda transfer 
edilen Viera, uzun süre Arsenal orta sahasının bel 
kemiği oldu. Topçularla birlikte 6 kupa kaldıran 
Viera, Wenger’in unutulmaz transferleri arasına 
girdi. Dönemin United kaptanı Roy Keane ile 
kavgalarını da özlüyoruz.

4) FREDDIE LJUNGBERG

1998 yılında Halmstad kulübünden 3 milyon 
pounda transfer edilen Ljungberg, ilk maçında 
Manchester United’a gol atmayı başararak 
dikkatleri üzerine çekmişti.  5 sezonda 72 gol 
atarak, Henry ile birlikte Arsenal’in en etkili 
hücum silahlarından biri olarak tarihteki yerini 
almıştı.



SAYI 24|20

 ARSENE WENGER

5) ROBIN VAN PERSIE

Yeni Bergkamp olarak adlandırılan van Persie, 
şu anda Fenerbahçe’deki performansının aksine 
Arsenal’de fırtına gibi esiyordu. Feyenoord’dan 
sadece 3.5 milyon pounda transfer edilen van 
Persie, Arsenal’le çıktığı 238 maçta 132 gol 
atmayı başardı. Her ne kadar United’a transfer 
olup Arsenallileri üzse de van Persie bu listede 
olmayı hak ediyor. 

6) ROBERT PIRES

Arsenal’e 2000 yılında 6 milyon pound 
karşılığında transfer olan Pires, Topçular’a 
katıldığında Dünya Kupası’nı kazanmış bir 
futbolcuydu. O dönemler Wenger, şimdikinin 
aksine yıldız isimler transfer edebiliyordu. 
Arsenalle toplam 284 maça çıkan Pires, 84 gol 
atmayı başardı. 

7) CESC FABREGAS

Barcelona’dan 2003 yılında sadece 500.000 
pounda transfer olan Fabregas, 16 yaşında 
Wenger’in kadrosuna girmeyi başardı. 
Arsenal’de olduğu süre içerisinde lige damga 
vurmayı başaran Fabregas, yetiştiği kulüp olan 
Barcelona’ya 30 milyon pound karşılığında geri 
döndü. Arsenalle 303 maça çıkan yıldız oyuncu 
57 gol atma başarısı gösterdi. 
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8) LAUREN

Türk futbol severler Lauren’i, Galatasaray 
Mallorca maçında yaptığı hatalarla 
hatırlayacaktır. O dönem belki de çok tanınmış 
bir oyuncu olmadığı için maçı anlatan spiker 
oyuncuyu Bisan Etame olarak anons etse de, 
Lauren bir sene sonra Arsenal’e transfer oldu. 
Namağlup kazanılan şampiyonlukta Arsenal’in 
sağ bekteki ilk tercihi olan Lauren, Arsenalle 
toplamda iki lig üç de FA Kupası kaldırdı. 

9) KOLO TOURE

Abidjan ekiplerinden Mimosas’tan Arsenal’e 
sadece 150 bin pounda transfer olan Toure, 
Wenger’in en iyi transferlerinden biri olmayı 
başardı. Kendi kulübünde ön libero oynarken 
Wenger, Toure’yi stopere çekti ve Toure 
efsanesini yaratmış oldu. Toure Arsenalle 326 
maçta forma giydi. Manchester City, Liverpool 
derken Büyük Toure şimdilerde Celtic forması 
terletiyor.

10) SOL CAMPELL

Büyük Sol lakaplı Campell, 2001 yılında 
bonservissiz olarak Tottenham’dan Arsenal’e 
transfer oldu. Taraftar bu transfere soğuk 
baksa da Campell, Toure ile birlikte Arsenal 
savunmasının bel kemiği olmayı başardı. 
Arsenalle çıktığı 211 maçta 12 gol atan Campell, 
şampiyonlar ligi finalinde de Arsenal’in tek 
golünü atmıştı. Şimdilerde Londra belediye 
başkanlığı peşinde. 

11) NICOLAS ANELKA

Yolu Türkiye’den de geçen Anelka 1997 yılında 
PSG’den Arsenal’e sadece 500.000 pounda 
transfer oldu. İki yıl sonra da 22.3 milyon pounda 
Real Madrid’in yolunu tutan Anelka, Wenger’in 
parlatıp daha sonra da satarak takımına kar 
ettirdiği nice yıldızdan sadece biri.
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12) MARC OVERMARS

Kronik sakatlıklarına rağmen Overmars’ı 5 
milyon pound karşılığında Ajax’tan transfer 
eden Wenger, oyuncu konusunda yanılmadı. 
Topçularla çıktığı 142 maçta 41 gol atan 
Overmars, Petit ile birlikte Barcelona’nın yolunu 
tuttu. Ancak Overmars, Wenger dönemindeki 
performansına Barcelona’da asla ulaşamadı.

13) JENS LEHMANN

2003 yılında Dortmund’dan 3.5 milyon pounda 
transfer olan Lehmann, yenilmezlerin bir 
parçası olmayı başardı. 2003 yılından 2008 yılına 
kadar Arsenal’in kalesini koruyan Lehmann’ın 
yeri hala tam anlamıyla doldurulamadı. 

14) GILBERTO SILVA

4.5 milyon pounda Athletico Minero’dan 
transfer olan Silva, yenilmezlerin bir parçasıydı. 

Arsenal’in orta sahadaki en güvendiği isimlerden 
olan Silva, 6 yıl boyunca topçuların kaptanlığını 
yaptı.

15) BACARY SAGNA

Bir çok taraftar için Lee Dixon’dan sonraki en 
iyi sağ bek olan Sagna, City’e transfer olmadan 
önce Arsenalle birlikte 200’ün üzerinde maça 
çıktı. Wenger kendisini ligin en iyi sağ beki 
olarak tanımlamıştı. 

16) LAURENT KOSCIELNY

Wenger’in bay güvenilir olarak adlandırdığı 
oyuncu 2010 yılında Lorient takımından 10 
milyon pounda transfer edilmişti. Fiyatı yüksek 
olsa da Wenger’in güvenini boşa çıkarttığını 
söyleyemeyiz. 
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17) MESUT ÖZİL

Arsenal’in oyun şablonunda belki de en 
önemli yere sahip olan Mesut, 42.5 milyon 
poundla takımın transfer rekorunu da elinde 
bulunduruyor. İlk iki sezonunda ligde yaptığı 
22 asistle takımın en önemli parçalarından biri 
olduğunu kanıtlayan Mesut, taraftarlar arasında 
“asist” kelimesinin diğer adı olarak da tanınıyor.

18) ALEXIS SANCHEZ

2014 yılında Barcelona’dan 34 milyon pounda 
transfer olan Sanchez, Arsenal ile çıktığı 128 
maçta 62 gol atmayı başardı. Ayrıca Leicester 
City’e yaptığı hat-trickten sonra İngiltere İspanya 
ve İtalya liglerinde hat-trick yapmış olan ilk 
oyuncu olarak tarihe geçti.

19) SANTI CAZORLA

İlerleyen yaşına ve sakatlıklarına rağmen 
Cazorla, taraftarın en sevdiği oyunculardan biri 
olmayı başardı. Sahada her zaman %100’ünü 
vermesiyle tanınan İspanyol oyuncu orta 
sahanın tüm bölgelerinde oynaması nedeniyle 
Wenger 11’ini oluştururken aklına gelen ilk 
isimlerden biri.

20) AARON RAMSEY

Cardiff’ten 5 milyon pounda transfer olan 
oyuncu, Arsenal ile ilk maçına 17 yaşındayken 
Fenerbahçe karşısında çıktı. Maalesef 
ekibimize gol atarak kariyerine başlangıç yapan 
Ramsey, o günden beri Arsenal’in en önemli 
oyuncularından biri haline geldi.    
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Wenger Premier Lig’e adım attığında doğal 
olarak Premier Lig’de 19 tane daha menajer 
vardı. Peki onlar ne yaptılar? Diğer menajerlerin 
süreçlerini kısaca özetledik.

1) WIMBLEDON - JOE KINNEAR
 
Kinnear’ın takımı talihsiz bir şekilde sezona  
Beckham’ın yarı sahadan attığı efsane golle 
başladı. Ancak sezonun geri kalanında 
başarılı bir form grafiği sergileyen Wimbledon 
ve Kinnear, sezonu 8.bitirdi, lig kupası ve 
federasyon kupasında yarı finale ulaşmayı 
başardı. Kinnear Wimbledon’da 1999 yılının 
Mart’ına kadar görev yaptı. Bir maç öncesi 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle sezon sonunda 
görevi bırakan menajer, bir süre ara verdikten 
sonra Luton ve Nottingham Forest’i çalıştırdı.
2008 ve 2013 yıllarında Newcastle United’da 
görev yapan menajer, bir röportajında Yohan 
Cabaye’a Yohan Kebap diyerek sosyal medyada 
geniş yankı uyandırmıştı.

2) WEST HAM – HARRY REDKNAPP
 
1947 doğumlu menajer 1996 yılında West 
Ham’ın başındaydı. Rio Ferdinand ve Frank 
Lampard’ın ilk kez as takımla maçlara çıktığı 
sezon West Ham için oldukça zor geçmişti. 
Redknapp’in ekibi sezonu küme düşme hattının 
sadece iki puan üzerinde tamamlayabilmişti. 
Redknapp West Ham’da 2001 yılına dek 
görev yaptı. 2002 yılından 2008 yılına dek 
Portsmouth’u çalıştıran Redknapp, 2004-2005 
sezonunda Southampton’da görev yaptıysa da 
bir sezon sonra Portsmouth’a geri dönmüştü. 
2008 yılının ardından dört yıl görev yapacağı 

Tottenham’a geçen Redknapp, iniş çıkışlarla 
dolu bir üç yılı da QPR’de geçirdi. Tecrübeli 
menajer en son Ürdün milli takımıyla iki maçlık 
sözleşme imzaladı. İlk maçında Bangladeş’i 
8-0’la geçmeyi başaran Ürdün, hedef maçında 
Avustralya’ya 5-1 mağlup olarak grupta ikinci 
sırada kaldı ve dünya kupası elemelerine veda 
etti.

3) TOTTENHAM - GERRY FRANCIS

Kuzey Londra derbisinde Wenger’le karşılaşan 
ilk menajer olan Francis  maçtan 3-1 mağlup 
ayrıldı. Sezonu 10.bitiren Tottenham, Francis’le 
yollarını 1997 Aralık’ta ayırdı. Francis’in yolu 
daha sonra QPR’ye düştü. Üç sezon kümede 
kalma mücadelesinin ardından kariyerine 
antrenör olarak devam eden Francis, Stoke City 
ve Crystal Palace’da görev yaptı.

 
4) SUNDERLAND - PETER REID
 
Cheer up with Peter Reid şarkısına ilham veren 
Reid, 1996/1997 sezonunda Sunderland’i 
kümede tutmayı başaramadı. Ancak iki sezon 
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sonra yeniden Premier Lig’e dönen Reid ve 
Sunderland ortaklığı 2002 yılına kadar sürdü. 
Reid daha sonra Leeds United’ı çalıştırdı. Bir 
süre kariyerine antrenör olarak devam eden 
Reid, en son Bolton’da görev yaptı.

5) SOUTHAMPTON -  GRAEME SOUNESS
 
Daha tanıdık bir ifadeyle “Ulubatlı Souness” 
bu Galatasaray ile Türkiye Kupası zaferinin 
yaklaşık bir ay sonrası Southampton ile 
anlaştı. Souness, Southampton’la da futbol 
tarihine geçmeye devam etti. George Weah’ın 
referansıyla Ali Dia isimli Senegalli futbolcuyu 
transfer eden Souness, oyuncuya forma şansı 
verdikten 20 dakika sonra kandırıldığını anladı 
ve “oyuncuyu” oyundan çıkardı. 14 gün süren 
Southampton macerası son bulan Ali Dia gibi 
Souness’ın macerası da kısa sürdü. Sezon 
sonunda takımdan ayrılan Souness bir süre 
Torino’da görev yaptıktan sonra 2004 yılında 
Newcastle’ı çalıştırdı ve menajerlik kariyerine 
noktayı koydu. Souness günümüzde Sky TV’de 
yorumculuk yapıyor.

6) SHEFFIELD WEDNESDAY - DAVID PLEAT

Pleat Wednesday ile sezonu 7.sırada bitirdikten 
sonra 1997 Kasım’ında kovuldu Daha sonra 
Tottenham’da futbol direktörlüğü yapan Pleat, 
günümüzde Tottenham’da danışman ve scout 
olarak görev yapıyor.

7) NOTTINGHAM FOREST - FRANK CLARK
  
1993 yılında başladığı görevine 1996 Aralık’ında 
son verilen Clark, bir hafta içinde Manchester 
City ile anlaştı. Burada geçirdiği bir yıldan biraz 
uzun sürenin ardından Clark aktif görevden 
emekli oldu ve yöneticilik yapmaya başladı.

8) KEVIN KEEGAN - NEWCASTLE

Newcastle’ın peri masalına yaklaştığı yılda Kevin 
Keegan takımın başındaydı. Ligi uzun süre önde 
götüren Keegan, ligin sonuna doğru 7 maçlık 
kazanamama serisinin ardından toparlayamadı 
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ve sezonu United şampiyon olarak tamamladı. 
Keegan Newcastle’ın ardından Fulham, İngiltere 
Milli Takımı ve Manchester City’i çalıştırdı. 2008 
yılında Newcastle’a geri dönen Keegan 8 ay 
sonra yönetimle anlaşamadığı için görevinden 
ayrıldı ve emekli oldu.

9) MIDDLESBROUGH - BRYAN ROBSON

1996 senesi oldukça dramatik geçen 
Middlesbrough, 3 puanının silinmesinin 
ardından küme düştü. Robson’a güvenen Boro 
yönetimi 2001 yılına dek Bryan Robson ile yola 
devam etti. Robson daha sonra Bradford City, 
WBA ve Sheffield United’ı çalıştırdı. Son olarak 
Tayland milli takımında göerv yapan Robson şu 
an Manchester United takımının global elçisi 
görevini sürdürüyor.

10) SIR ALEX FERGUSON
 
Ferguson’u anlatmaya gerek olduğunu 
sanmıyorum. Ancak Fergie’nin Wenger ile 
ilgili söylediği iki sözü burada paylaşmam 
gerekir. Wenger göreve geldikten sonra iktisat 
mezunu olması, beş dil bilmesi Wenger’in İngiliz 
basınında geniş yer bulmasını sağladı. Ferguson 
ise bu olayı şöyle yorumladı. “15 yaşında Fildişi 
Sahili vatandaşı ve beş dil konuşan birini 
tanıyorum.” Ferguson’un kimden bahsettiği 
hala gizemini koruyor. Wenger’in Japonya’da 
görev yapmasıyla da dalga geçen Sir, Wenger’in 
İngiliz futboluyla ilgili değil, Japon futboluyla ilgili 
görüşlerini keyifle dinleyebileceğini söylemişti.
 

11) LIVERPOOL - ROY EVANS
 
Sezona fırtına gibi giren Liverpool Ocak ayından 
sonra düşüşe geçmiş ve sezonu 7.sırada 
tamamlamıştı. Kasım 1998’de görevinden 
ayrılan Evans, Fulham, Galler ve Wrexham’da 
asistan menajer görevini üstlendi. En son 
Swindon’da futbol direktörü olarak görev yapan 
Evans Swindon’un ardından emekliye ayrıldı.
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12) LEICESTER CITY - MARTIN O’NEILL

Leicester’la lig kupası kazanan O’Neill sezonu da 
7.sırada tamamlamayı başarmıştı. 2000 yılında 
Celtic’in yolunu tuttuktan sonra Aston Villa ve 
Sunderland’i çalıştıran O’Neill, 2013 yılından bu 
yana İrlanda Milli Takımı’nı çalıştırıyor.

13) LEEDS UNITED - GEORGE GRAHAM
 

Graham Leeds’i 11.sıraya taşımasınn ardından 
Wenger ve Arsenal’in ezeli rakibi Tottenham’ı 
çalıştırmaya başladı. Kulübün finansal yapısıyla 
alakalı gazetecilerle konuşmasının ardından 
kulüp sözleşmedeki gizlilik maddesinin ihlal 
edildiğine karar verdi ve Graham’ın görevine 

son verdi. George Graham günümüzde Sky 
TV’nin yorumcularından biri.

14) EVERTON - JOE ROYLE
 
1995 yılında Federasyon kupasını kazanan 
Royle, 1996 Ekim ayında yönetimin Tore Andre 
Flo ve Claus Efrevaag’ı transfer etmesine izin 
vermemesinden sonra görevinden ayrıldı. 
Royle Manchester City, Ipswich ve Oldham’ı 
çalıştırdıktan sonra gelişim koordinatörü 
olarak Everton’a geri döndü. Günümüzde hala 
bu görevi sürdürüyor. Roberto Martinez’in 
kovulmasının ardından bir maçlığına da olsa 
Royle’un David Unsworht’a asistanlık yaptığını 
hatırlatalım.
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15) DERBY COUNTY - JIM SMITH
 
Derby’i Premier Lig’e taşıdıktan sonra üç yıl 
boyunca burada tutan kartal lakaplı Jim Smith, 
2001 yılında görevinden ayrıldı ve yaklaşık 5 
yıl boyunca Harry Redknapp’in yardımcılığını 
yaptı. 2006 yılında Oxford takımında menajerlik 
yapan Smith, 2009 yılında emekliye ayrıldı.

16) COVENTRY CITY - RON ATKINSON
 
Ron Atkinson Kasım 1996’da Coventry’nin futbol 
direktörü olarak görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra 
Sheffield Wednesday’da menajerlik görevini 
üstlenen Big Ron, daha sonra Nottingham 
Forest ile anlaştı. Dergimizin geçmiş sayılarında 
yer alan yanlış kulübeye oturma macerasını 
okumanızı tavsiye ederim. Big Ron Arsenal ile 
1998 Ağustos’unda yapacağı karşılaşmanın 
öncesinde yanlış yedek kulübesine geçmiş ve 
gazetecilerle konuşmaya başlamıştı. Yedek 
oyuncuların uyarmasının ardından kendi yerine 
geçen Big Ron Forest’ten sonra emekliye ayrıldı.

17) CHELSEA - RUUD GULLIT
 
Gullit o dönem Premier Lig’deki Britanyalı 
olmayan tek menajerdi. Sezonu 
6.tamamlamanın yanı sıra Federasyon Kupası’nı 
da kazanan Gullit, Şubat 1998’de kovuldu. Daha 
sonra kendi tanımıyla “seksi futbol” tarzını 

Newcastle, Feyenoord, LA Galaxy ve Terek 
Grozny’ye de taşıyan Gullit şu an Sky TV’de 
yorumculuk yapıyor.

18) BLACKBURN - RAY HARFORD
 
Blackburn’ün şampiyon olduğu yıl takımın 
asistan menajeri olan Harford maalesef 
listedeki en şanssız menajer. 1996 yılının Ekim 
ayında görevinden ayrılan Harford, WBA, QPR 
ve kısa bir süre Milwall’ı çalıştırdıktan sonra 
2003 Ağustos’unda akciğer kanserinden dolayı 
hayatını kaybetti. 

19) ASTON VILLA - BRIAN LITTLE
 
Sezonu 5.sırada bitiren Little, 1998 Şubat’ında 
kulüpten ayrıldı. Stoke ve WBA’ya da yolu düşen 
Little, Hull, Tranmere ve Wrexham takımmlarını 
çalıştırdı. Little şu an Aston Villa’da danışmanlık 
görevini yürütüyor. 
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BİR ZAMANLAR FUTBOL
M. MERT ARTUN

Dünya futbolu özellikle son 20 yılda çok gelişti, 
kapitalizm, küreselleşme, milyar poundluk yayın 
anlaşmaları derken futbolcuların kazandığı 
paralar uçtu gitti. Bu saatten sonra da artmaya 
devam edecek gibi görünüyor. 

Manchester United’da Zlatan Ibrahimovic 
haftada £260.000’lik maaşı ile neredeyse her 
hafta bizim para birimimizle milyon barajını 
deviriyor banka hesaplarında. Bu sezon takıma 
gelen bir başka isim, ödenen £109 milyonluk 
bonservis ile en pahalı futbolcu Paul Pogba da 
haftada £300.000 maaş alıyor. 

Bu futbolcuların bonus, prim ve diğer yan 
gelirlerini saymıyoruz bile. Sizleri şimdi pek 
fazla yan geliri olmayan hatta gelir mi o da ne 
karnımız doysun yeter günlerine götürüyoruz.

Manchester United’da kısa bir süre forma giyen 
kaleci Pat Dunne ve 2015’teki ölümünden sonra 
ailesinin basın ile paylaştığı 1965’te kendisine 
telgraf yolu ile kulüpten gelen yeni sözleşme 
teklifi. Haftalık maaşını sorarsanız sadece £35. 2 
yıllık sözleşmede 24 ayda alınacak toplam £3640 
garanti para. Kontrat teklifinde ek ödemelerden 
de bahsediliyor ancak haberin görselinde biz 
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göremedik. O yıllardaki £35’un günümüzde 
yaklaşık £640’a denk geldiği hesaplanmış. Yani 
Dunne’nin maaşı yılda £33.280.

İrlanda vatandaşı olan Dunne, 1964 Mayıs 
ayında Shamrock Rovers kulübünden United’a 
£10.500 bonservis bedeli ile transfer olur ve 
ilk sezonunda şampiyonluk yaşar. Kalecinin 
iyi performansı sonucu ona bu 2 yıllık yeni 
sözleşme teklifi gelir Kırmızı Şeytanlar’dan. 

Pat Dunne bu yeni sözleşme bitene kadar 
1967’ye kadar Manchester United’da 
oynadıktan sonra Plymouth’a transfer olur, 
daha sonra Shamrock Rovers’a geri döner 
ve 8 yıl forma giyer. İrlanda Ligi’nin ilk kırmızı 
kart gören oyuncusu olur, arada takımlarında 
penaltılardan goller atar ve futbolu 1981’de 
Shelbourne’de bırakır. 



SAYI 24|32

 AKRABA FUTBOLCULAR

AKRABA OLDUĞUNU 
BİLMEDİĞİNİZ OYUNCULAR

EDİP URAS

1. Alex Iwobi ve Jay-Jay Okocha: Amca ve Yeğen

Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi, Bolton 
Wanderers ile İngiltere’ye de damgasını bulan 
Nijeryalı oyuncu Jay Jay Okocha, ülkesinin 
yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri olarak kabul 
edilir. Hatta bazılarına göre, Afrika’dan çıkan en 
büyük oyuncular listesinde mutlaka adı olması 
gereken biridir. Onun top hakimiyeti, tekniği, 
çabukluğu, yaratıcılığı ve top sürme hızı, hala 
hafızalarımızda çok taze.

Arsenal’in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Alex 
Iwobi, Nijeryalı efsanenin yeğeni. Genç oyuncu, 
amcasının bilek hareketlerinden bazılarını almış 
gözüküyor. Premier Lig’in en gelecek vaat eden 
oyuncularından biri olan Iwobi, üzerindeki baskı 
ile başa çıkmak için amcasının tavsiyelerini 
kullanacaktır.

2. James Rodriguez ve David Ospina: 
Kayınbiraderler

James Rodriguez ve David Ospina’nın aralarının 
neden bu kadar iyi olduğunu merak ediyorsanız, 
ikisini kayınbirader olduğunu bilmek sizi 
rahatlatacaktır. Real Madrid’in hücumcu orta 
saha oyuncusu, Arsenal kalecisi Ospina’nın kız 
kardeşi Daniela ile evli. Fox Sports’a verdiği bir 
röportajda, James’in aileye katılmasına büyük 
emeği olduğunu açıklayan Arsenalli oyuncu, 
evli çiftin kızları Salome’ye de taptığını söylüyor.

3. Mark Viduka ve Luka Modric: Kuzenler

Leeds United’ın eski forveti Avustralyalı 
olabilir ancak babası oraya Hırvatistan’dan 
geldiğini söylersek, aradaki ilişki anlam 
kazanacaktır. Tottenham’ın eski yıldızı, şimdi 
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Real Madrid forması ile yıldızlaşan Luka Modric 
ile babası 1960’larda Avustralya’ya göçen 
Viduka aslında kuzen. Elbette Viduka, kuzeni 
kadar yıldızlaşamadı ancak Leeds United’da 
130 maçta attığı 59 golle kulübün tarihinde 
önemli bir yeri var. Aynı zamanda Avustralyalı 
oyuncular arasında da kendine isim yapmış 
durumda.  1975 doğumlu forvet İngiltere’de 
Middlesbrough ve Newcastle formaları da 
giymişti.

4. Yannick Bolasie ve Lomana LuaLua: 
Kuzenler

Kongolu iki oyuncu Yannick Bolasie ve Lomana 
LuaLua da aynı ailenin bireyleri. Bolasie bu yaz 
transfer döneminde Everton’a 25 milyon pounda 
transfer oldu. Crystal Palace’da yıldızı parlayan 

Bolasie, Aralık ayında oynadığı Manchester 
United maçında dizinden sakatlandı ve 12 ay 
sahalardan uzak kalacak. Rap müziğine meraklı 
Yannick, şu sıralar albüm çalışmaları yapıyor. 
27 yaşındaki talihsiz oyuncu, bu sezon Premier 
Lig’de oynadığı 13 maçta 1 gol ve 4 asistle 
oynuyordu. Kuzeni LuaLua ise Colchester, 
Newcastle, Portsmouth ve Olimpiakos gibi 
takımlarda oynadı. Elbette, onu ülkemizde 
forma giydiği Karabükspor, Çaykur Rizespor, 
Akhisar Belediye ve Şanlıurfaspor’dan da 
tanıyoruz.  Lomana’nın 26 yaşındaki kardeşi 
Kezenga ise Championship’te Brighton & Hove 
Albion’da ve sezonu kiralık olarak QPR’da 
geçiriyor.

5. John Terry ve Paul Konchesky: kayınbirader 
kardeşi

Chelsea kaptanı John Terry ile Leicester City’nin 
eski sol beki Paul Konchesky’nin ilişkileri 
biraz karmaşık. John Terry’nin kardeşi Paul, 
Konchesky’nin kız kardeşi Sarah ile evli. John  
Terry, Chelsea ’de bir efsane olarak futbol 
kariyerinin sonlarında. Konchesky ise Charlton, 
West Ham, Fulham, Leicester City ve QPR gibi 
takımlarda forma giydi. 36 yaşındaki İngiliz 
oyuncu bu sezon Gillingham forması giyiyor. 
İşleri daha ilginç hale getiren ise, aynı John  
Terry gibi, kardeşi Paul Terry de, karısını takım 
arkadaşlarından birisinin karısı ile aldatmış 
olması. Terry ailesindeki erkeklerin futboldan 
başka ortak özellikleri de olduğunu anlıyoruz ve 
hızla oradan uzaklaşıyoruz.
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6. Leroy Fer ve Patrick van Aanholt: Kuzenler

Premier Lig’de kalmak için büyük mücadele 
veren iki ekipte oynayan iki Hollandalı 
kuzen.  Leroy Fer, Galler ekibi Swansea’de 
ter dökerken, van Aanholt Crystal Palace 
forması giyiyor. Hollandalı sol bek Chelsea alt 
yapısına katıldıktan sonra 2009-2014 yılları 
arasında sadece 2 kez mavi formayı giyebildi. 
Sunderland’e imza atmadan önce Coventry, 
Newcastle, Leicester City, Wigan ve Vitesse 
takımlarına kiralandı. 2017 Ocak ara transfer 
döneminde Crystal Palace’ın yolunu tuttu. 
27 yaşındaki kuzeni Leroy Fer ise Feyenoord 
ve Twente formaları giydikten sonra geldiği 
İngiltere’de Norwich City ve QPR’da forma 
giydikten sonra Kuğular ’a geldi.

7. Didier Drogba ve Olivier Tebily: Kuzenler

Drogba’yı tanıtmaya gerek yok herhalde. Fildişi 
Sahilleri’nden gelerek Chelsea kulüp tarihinin 
en büyük efsanelerinden biri haline gelen eski 
Galatasaraylı Didier Drogba’nın kuzeni Olivier 
Tebily’i tanıyanlar daha azdır şüphesiz. 2008 
yılında futbolu bırakan 1975 doğumlu defans 
oyuncusunun hayali çocukluktan beri Arsenal 
oldu. Ancak İngiltere’de Sheffield United ile 
başlayan, Celtic ve Birmingham City ile devam 
eden kariyeri pek de parlak olmadı.
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ARMALARIN DİLİ:
MANCHESTER UNITED

EDİP URAS

Lancashire ve Yorkshire Tren Yolları Şirketinin 
vagon fabrikasındaki işçiler bir futbol takım 
kurdular. Yıl 1878. Adı Newton Heath LYR oldu. 
Renkleri, şirketin logosunda olan yeşil ve sarıydı. 
O zaman kurdukları takımın, dünyanın en ünlü 
ve en zengin futbol kulüplerinden biri olacağını 
elbette bilmiyorlardı.

Maçlarını North Road’daki bataklığın içinde 
tellerle çevrilmiş bir alanda oynuyorlardı. 
Onlara ‘demiryolcular’ anlamında 
Railwaymen veya Newtonians 
ve 1887’den sonra kalıcı olarak 
Heathians diyorlardı.

Deplasman formalarını 
hatırlayanlar, United’ın 
1990’lardaki formalarına 
geri gelen yeşil sarı renkleri 
hatırlar. Yakın zamanda kulüp 
sahibi Amerikalı Glazier ailesi 
karşıtları Ada Futbolu’nun ikinci 
sayısının kapağına konu yaptığımız üzere, sarı 
yeşil atkılar takıyorlardı.

Lige kabul edildikleri 1892/93 sezonunda 

isimlerinin sonundaki LYR‘yi attılar. Artık takımın 
adı Newton Heath olmuştu.

1901/02 sezonuna gelindiğinde, taraftar 
toplamakta güçlük çeken kulüp, iflasın eşiğine 
gelmişti. Şehirde küçük bir bira fabrikası olan 
John Davies adındaki bir iş adamı kulübü satın 
aldı ve daha iyi futbolcuları takıma katmaya 
başladı.

İşte dönüm noktası da burası oldu. 
Komşu takım Ardwick yakın 

zamanda adını Manchester City’e 
çevirmişti. Efsaneler Manchester 
Central ve Manchester Celtic 
isimlerinin de düşünüldüğünü 
söylese de, bildiğimiz gerçek 
1902’nin Nisan ayından beri 

kulübün adının Manchester 
United olduğu. Renkler de bu 

değişiklikle birlikte farklılaştı. 
Önce kısa bir süre beyaz forma siyah şort 

denendi. Sonra da ünlü kırmızı formaya geçildi. 
Takım artık ‘Kırmızılar’ olarak tanınıyordu. 

Daha sonra gelen ‘Kırmızı Şeytanlar’ lakabının 
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öncüsüydü bu aynı zamanda. Yine bir efsane, 
bu ismin, 1934’de Fransa’da turnede olan 
kırmızı formalı Salford Rugby Kulübüne 
Fransızların taktığı ‘Les Diables Rouges’ (Kırmızı 
Şeytanlar) ‘dan geldiğini söyler. Manchester 
United taraftarı, şeytanlar lakabını 1950’lerde 
benimsemişti.

İkinci Dünya Savaşı’nda hasar gören Old 
Trafford’un yenilenmesi ve takımın 
Matt Busby’e teslim edilmesi, 
daha önce yine Ada Futbolu 
sayfalarında paylaştığımız 
‘Busby’nin Bebekleri’ adı verilen 
ve Münih’te uçak kazasında 
büyük bir kısmı kaybedilen 
takım, aynı zamanda armanın 
da ilk kullanıldığı zamanlara 
denk gelir.

Armaların Dili serisini okuyanlar bilir; 
İngiltere’de armalar önceleri sadece 
önemli maçlarda, FA Cup finallerinde 
ve uluslararası müsabakalarda kullanılırdı. 
Manchester United’ın 1909 FA Kupası finalinde 
kullandığı arma Lancashire eyaletinin kırmızı 
gülü olmuştu. Onun dışında, aynı Manchester 
City gibi, United da önceleri şehrin armasını 
kullandı. 

Çapraz bantlar, Manchester’ın feodal sahipleri 
Grelley ailesinin armasından alınmıştı. City 
armasında da gözüken gemi, Manchester 

şehrindeki gemi kanalını sembolize eder. Aslan 
ve Beaufort amblemi olan antilop Lancaster 
Dükalığının sembolleri olarak armada yer alır. 

Şehir armasından bugüne gelene kadar 
armada sadece gemi kaldı. 1960’larda maç 
programlarında yer alan ‘Kırmızı Şeytanlar’ 
ın armada gözükmesi ise 1973 yılını buldu. 

Manchester United formalarında sürekli 
armanın yer alması ise 1971/72 sezonuna 

kadar kupa finallerinin dışında 
gerçekleşmedi.

Premier Lig’deki en sade ve basit 
armalardan biri, İngiltere’nin 
en zengin ve en çok tanınan 
kulübüne ait. Armanın 1960’da 
başlayan yolculuğundan bu 
yana, sadece 2 kez değiştiğini 

belirtmek gerek. Şeytanın 
gelmesinden sonra logoda bulunan 

Football Club ibaresi 1998’de kaldırıldı.

Tam 18 yıldır aynı armayı kullanan Manchester 
United’da yeni logo çalışmasının olduğu 
sosyal medya ve internette çok konuşulan 
konulardan biri. Geçen sene vizyona giren 
Deadpool filminin Manchester United Rüyası 
adlı fragmanında yer alan yeni bir logo herkesi 
heyecanlandırmıştı. Kulüp, şimdilik böyle bir 
girişim olduğunu inkâr etse de yakın zamanda 
baskılara dayanamayabilir.



SAYI 24|38

 FABREGAS

HIZ
LI

 &
 B

İT
İR

İC
İ

M
. M

ER
T A

RT
UN



SAYI 24|39

 FABREGAS

İspanyol yıldız Cecs Fabregas’dan söz ediyoruz. 
O tam bir asist makinası. Mesut Özil ve Fabregas 
gol pası denildiği zaman Premier Lig’de akla 
ilk gelen isimler. Mesut Özil bu sezon geçen 
seneki performansını aratıyor bu konuda ancak 
Chelsea’nin yeniden yükselişe geçmesi ile 
Fabregas’ın asistleri geri döndü. 

Ada futbolu ile Arsenal sayesinde tanışan 
Fabregas, Barcelona altyapısından Londra 
kulübüne gelmiş ve kısa sürede başarılı 
performansı ile göz doldurmuş, takımın 
kaptanlığına kadar yükselmişti. İspanya milli 
takımındaki kolej havasının da etkisi ile, biraz da 
ben de kupalar kazanmak istiyorum diyen yıldız 
oyuncu Barcelona’ya transfer olmuş ancak 
oradaki çılgın kadroda sürekli oynayamayınca 
huysuzlanıp 2. Mourinho döneminde Chelsea 
ile Ada’ya dönmüştü. 

Chelsea’nin ligde Stoke City’yi 4-2 yendiği maçta 
yaptığı asist ile bu alanda 100’ler kulübüne giren 
İspanyol yıldız bunu en çabuk şekilde başaran 
en hızlı asistçi özelliğine de sahip oldu. 

Premier Lig tarihinde gol pası istatistiğinde 3 
basamaklı sayılara ulaşabilmiş sadece 3 oyuncu 
vardı Fabregas’dan önce. Ryan Giggs (162), Frank 
Lampard (102) ve Wayne Rooney (101). Bu üç 
isim de 100. asistlerini yaptıklarında 30 yaşını 
devirmişlerdi. Fabregas ise hem 30 yaşının 
altından başardı bu istatistiğe ulaşmayı hem 
de en az maç sayısı ile rekor kırdı. Fabregas’dan 
önce bu rekor 367 maçla Ryan Giggs’e aitti.

Premier Lig Asist 100’ler kulübü

Liverpool efsanesi Stven Gerrard 92 asist ile 
bu listeye giremeyen en ünlü isim. Thierry 
Henry de 74 asist ile tamamlamıştı Premier 
Lig kariyerini. Mesut Özil ise henüz 36 asist 
yaptı Arsenal forması ile ligde. Faal futbolcular 
arasında Fabregas’a en yakın isim Liverpoollu 
James Milner, 74 gol pası.

Fabregas’ın gol paslarının 70 tanesi Arsenal 
forması ile geldi ve bu işten en çok karlı çıkan 
isim İspanyol yıldızın öldürücü pasları ile 13 gol 
atan Adebayor oldu. Fabregas’ın en çok asist 
ürettiği sezon Chelsea ile Mourinho’nun son 
şampiyonluğunu yaşadığı dönemde 2014/15 
sezonunda geldi. 18 asist yapan yıldız oyuncu 
20 asist ile Henry’nin rekorunu kıramasa 
da şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 
Fabregas’ın pasları ile oluşan pozisyonlarda 
kalesinde en çok gol gören takım ise 11 golle 
Tottenham. 

1 Ocak 2017 itibari ile Fabregas’ın sezon sezon 
asist listesi. *Şu anda 102 asist ile Lampard’ı 
yakaladı.
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İngiltere’de futbolun geçmişi 150 yıl önceye 
dayanıyor diyebiliriz. Bu kadar uzun süre 
içerisinde 150 yıldır aynı seviyede mücadele 
eden kulüpler olduğu gibi dönem dönem çok 
üst düzey yerlerde olan ancak günümüzde adı 
bile bilinmeyen kulüpler de var. 

Bu sayımızda bu tip kulüplerden birisi ile 
ilgili kısa bir tanıtım yazısı hazırladık sizlere; 
Corinthian FC, bugün bilinen adı ile Corinthian 
Casuals. Futbolun izcileri ya da öncüleri de 
diyebiliriz onlar için. Şu anda ise Ryman League 
Division One South isimli ligde mücadele 
ediyorlar. İngiltere için 8. Lig demek bu seviye. 

Kulübün adı size yabancı gelmemiş olabilir. 
Sebebi de İngiliz kulübünün 1910 yılında 
yaptığı Brezilya turunda meşhur Corinthians 
kulübünün ilham kaynağı ve isim babası olması. 

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace’dan 
gönderilen teknik direktör Alan Pardew 
ve Swansea City’nin yeni teknik direktörü 
Paul Clement bu kulübün formasını giymiş 
isimlerden sadece ikisi. Kulüp 1939 yılında 
Causals FC ile birleşerek bugünkü ismini almış 
ve liglerde mücadeleye başlamış. 

Takımın kökleri ise 1882 yılına dayanıyor. 
St. Paul’s Katedrali’nin yakınlarındaki bir 
restaurantta atılmış bu kulübün temeli. 
Kuruluş amacı ise o günlerde İskoçya’ya fazla 
direnemeyen İngiltere milli takımına oyuncu 
yetiştirmek ile sportmenliği ve fair play’i ön 
plana çıkartmak, yaygınlaştırmak. Bu takım 20 
yıl İngiltere futboluna damga vurdu o dönemde. 
Sportmenlik için bir referans noktası olarak 
Corinthian Spirit kavramı, Corinthian Ruhu, 
hala anlamını koruyor. 

Bir centilmen rakibine asla kasti olarak faul 
yapmaz. Eğer takım aleyhine bu nedenle bir 
penaltı verilirse o yıllarda takımın kalecisi 
herhangi bir direğin dibine gider ve penaltı 
vuruşunda topun filelerine gitmesini izlerdi. 
Takım penaltı kazandığında ise kaptan topun 
başına geçer ve topu üstten dışarı gönderirdi.

FUTBOLUN ATASI:
CORINTHIAN FC

M. MERT ARTUN

1910 Brezilya turu
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Kulüp aynı zamanda o yıllarda tam bir futbol 
misyoneri gibi Avrupa dışına düzenlediği 
turlar ve seyahatlerle Dünya genelinde 
futbolun sevilmesine de önemli katkı yapmıştı. 
Brezilya’da futbolun babası Charles Miller 
1892’de Corinthians forması giymişti. 

O dönem resmi maç yapmayan takım sadece 
dostluk maçları oynuyordu ve dönemin pek çok 
ünlü futbolcusu ikinci takımı olarak Corinthian 
forması giyiyordu. 1894 ve 1895’te kulüp 
takımı olarak Galler milli takımına karşı iki maç 
yaptılar, ya da şöyle diyebiliriz, tarihte ilk kez 

İngiltere milli takımı 11’inin tamamı aynı takımın 
oyuncularından oluşuyordu. 

1883-90 yılları arasında İskoçya’ya karşı forma 
giyen oyuncular 88’de 52 Corinthian takımının 
oyuncularıydı. 

Teniste 1920 Olimpiyatlarında altın madalya 
sahibi ve geçmişte kariyerinde Wimbledon 
çiftler şampiyonluğu olan Max Woosman da 
bu kulüpte futbol oynamıştı. Komple bir sporcu 
olan, o yıllarda Avrupa uzun atlama rekortmeni 
R.E. Foster da siyah beyaz formayı terletmiş ve 
İngiltere milli takımı kaptınlığı yanı sıra İngiltere 
kriket milli takımı kaptanlığı da yapmıştı. 

Britanya futbolundaki ilk siyahi futbolcu Andrew 
Watson da yine Corinthian forması ile futbolla 
tanışmıştı. Tamamen amatör ruhu destekleyen 
bu ekip o yıllarda profesyonel liglerde ve 
kupalarda yer almayı reddetmişti. Futbolun en 
güzel tarafını ortaya çıkaran, dönemin en şık, 
özel tasarım formaları giyen Corinthian FC’ye 
özellikle İngiltere futbol tarihi çok şey borçlu.
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ASLA YALNIZ YÜRÜMEDİLER
ÖZNUR DURUKAN

Futbolu aynı kaynaktan doğup aynı denize 
dökülen iki farklı akarsu kolu olarak hayal 
ettiğimizde bir kolunun adını skor diğerinin adını 
güzel oyun koyarız. Futbolun bahsi geçen ilk tarafı 
onu spor branşına ait kılarken ikinci tarafı onu 
önce kulağımıza veya gözümüze dokunan sonra 
tüm ruhumuzu yücelten sanat eserlerinden 
ayrı düşündürmez. Bir hat levhasında vav ve 
nun harfinin kavisleri, meyilleri ve birbirleriyle 
ahenkleri... Bir yağlı boya tuvalinde ışık ve 
gölgenin yarattığI derinlik... Ya da bir bestede 
piyano ve kemandan yükselen iki notanın 
ritmi... Yüzyıllar sonra dahi herkesin üzerinde 
konuştuğu, hayran kaldığı, büyülendiği eserler 
her şeyden önce sanatçının yaratıcı dehasıyla 
iki malzemeyi birbiriyle tanıştırmasıyla başlar.
Futbolun estetik komposizyonu içinse bazı 
yollar aynı kavşağa çıkmak zorundadır.

Dalglish Ada’nın kuzeyinde 1951’in ilkbaharında 
protestan bir ailede, Rush futbol ikizinden 
on sene sonra Ada’nın güneybatı ucunda 
Galler’in sonbaharında hayata gözlerini açtı. 
Farklı coğrafyalar,  uzak zamanlar, kültürler... 
İçlerinde taşıdıkları ortak futbol tutkusu dışında 
iki efsaneyi de bambaşka mesleklere statülere 
sürükleyecek, belki de birbirlerini tanımalarına 
bile fırsat vermeyecek onları ayrı dünyaların 
insanları yapmaya yetecek bir başlangıç noktası.  
Ama hikayenin geri kalanı futbol haritasının 
yüzünü güldürecek gelişmelerle doluydu...

Dalglish futbol aşkını şehrin protestan 
kulübünde kıvılcımlandırmaya başlamış, 
Celtic’in yardımcı antrenörü Fallon’un onu 
annesinden istemesiyle bu aşk  “Old Firm”in 
karşı yamacına taşınmıştı.  Dalglish Celtic’in 
pilot takımında her geçen gün topla daha iyi 
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anlaşması,  oyun zekası ve enerjisiyle kendisini 
ispatlamayı başarmış, çok geçmeden adını as 
takıma yazdırmıştı.  Daha ilk sezonunda bir 
orta saha oyucusundan beklenmeyecek kadar 
çok kez skor tabelasını değiştirmiş, takımının 
şampiyonluğunda başrolde olmuştu. Top en çok 
onun ayağına değdiğinde tribünlerde heyecan 
dalgası yükselmişti. Milli takımdaysa attığı 
galibiyet golünden sonra taraftarlar Kral’ın, 
golünü attığı kalenin filelerini söküp evlerine 

götürecek kadar onu kahramanlaştırmışlardı. 
Kaşifi Fallon’dan sonra Celtic menajeri Stein’in 
de saygısını ve takdirini kazanarak takımın 
kaptanı olan, taraftarın büyük bir gururla bağrına 
bastığı King Kenny için Celtic tam anlamıyla bir 
taht, Parkhead gerçekten terk edilmesi güç bir 
cennetti. Fakat yeni öykülerin başlaması için bazı 
noktaların konulması gerekir. Futbolu futboldan 
daha fazlasına dönüştürecek bir öykü için 
1977 yılının yazında iki ayrılık gerçekleşecekti.  
Liverpool’un biricik santraforu Kevin Keagan, 
Hamburg için valizini toplamaya başlamışken 

kulüp çalıştırıcısı Bob Paisley’in aklında tek isim 
vardı.  O yaz Dalglish sekiz senede geride dört 
lig şampiyonluğu dört İskoç Kupası ve 112 gol 
bırakarak  yeşil beyazlılara veda edecek, daha 
sonra “Orası benim evim.” diyeceği Keagan’dan 
miras 7 numaralı formasıyla Anfield’ın yeni 
efsanesi olmak için yola çıkacaktı. Bob Paisley 
o sıralar Chester City’de top koşturan yap bozu 
tamamlayacak diğer parçayı gözüne kestirmişti.  
Artık iki aktörün buluşması ertelenemezdi. 

Rush Dalglish’in transferinden üç yıl sonra o 
zamana kadar 20 yaşından küçük bir oyuncuya 
ödenen en yüksek bonservis miktarıyla rotasını 
Ada’nın Kuzey Batısına  çevirdi.  Galli oyuncu 
ilk sezonunda yedek kulubesinde oturduktan 
sonra 1983’te yılın en umut vaadeden oyuncusu 
ertesi yıl yılın futbolcusu seçilecek, bu yüksek 
meblaya  yeşil sahada futbol ikiziyle beraber 
rekor üstüne rekor kırarak fazlasıyla karşılık 
verecekti. Liverpool’un tüm zamanların en 
fazla gol atan futbolcusu olma ünvanını elinde 
bulunduran Rush, Merseyside derbisinde en 
çok gol atan oyuncu olmaktan FA Cup’ın en 
skorer ismi olmaya kadar gol atmaya dair ne 
varsa liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.  
Dalglish ise 1983 yılında attığı golle hem 
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İngiltere’de hem İskoçya’da 100 gole erişen ilk 
oyuncu olarak  tarih sayfalarında yerini almıştı.  
Rush’ın defansın arkasına sarkışları, tüm 
kalecilerin kabusu olan ceza sahasındaki 
bitiriciliği ve hızı... Dalglish’in oyun zekası, 
en beklenmeyen anlarda uzaktan vuruşları 
ve hırsı... İki oyun karakterinin birbirine 
dokunması Anfield’ı görsel şölen mekanı haline 
getiriyor,  Kırmızılara altın çağını yaşatıyordu. 
Kralın  golünün pası Galli’nin ayağından , onun 
golünün asisti İskoç yıldızdan geliyordu.  Tarih 
öyle güzel bir uyuma tanıklık ediyordu ki onlar 
kısa sürede tek tek iki farklı futbolcudan ziyade 
ortak bir bedende hareket eden yetenekler 
bütünü olarak kabul edilmişlerdi.  Dalglish 
dedikten sonra dudaklarımızdan istemsizce 
Rush adının dökülmesi ikiliyi birbirlerinden 

bağımsız aklımıza getiremediğimizin, onların 
biribirleri için vazgeçilmez olduklarının da bir 
kanıtıydı adeta.

Ne var ki bu rüya tüm İngiltere kulüplerinin 
Avrupa kupalarından beş yıl süreyle men 
edilmesine Liverpool'a ise altı yıl ceza verilmesine 
sebep olan Heysel Faciasıyla bölünecekti. 
Bu duraklama döneminden takımı düzlüğe 
çıkaracak isim de Ada Futbolu literatürüne 
futbolcu menajer kavramını getirerecek olan 
Kenny Dalglish olacaktı. Geminin başına 
geçen kaptan 1985-86 sezonunda Liverpool’u 
tarihinde ilk kez hem ligde hem de kupada 
şampiyon yaparken onun artık hem dostu hem 
öğrencisi olan Ian Rush’da sezonun gol kralı 
olarak hocasının en büyük yardımcısı olmuştu.  
Onlar bir fırtınaya karşı el ele başlarını yukarıda 
tutarak yürümüşler ve sonunda altından bir 
gökyüzüyle karşılaşmışlardı. 

Ertesi sene Çizme’nin yolunu tutan Rush’ın 
kısa ve tatsız Juventus macerası bu futbol 
birlikteliğine gölge düşürdü. Rush geri 
döndüğünde Anfield’ı bıraktığı gibi bulamadı.  
Yerine alınan futbolcular bir senede takıma 
uyum sağlamış, ligin bitimine dört hafta kala 
şampiyonluğunu ilan eden takımın mimarları 
olmuşlardı. 

Ama Rush’ın talihsiz ayrılığı ne onu Liverpool’la 
kazanacağı başarılardan alıkoyabilirdi ne de 
onu futbol ikizinden tamamen kopartabilirdi. 
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Rush 1988- 89 sezonunun FA Cup finalinde ezeli 
rakipleri Everton’a attığı golle formasına tekrar 
kavuştu. Onlar bir şampiyonluğu daha beraber 
kutlamalıydılar ve asla yalnız yürümemeliydiler. 
1991 yılında  efsane ikiliyle ligin en büyüğü 
olan Kırmızılar’ın son lig şampiyonluğunu 
yaşadıklarını kimse aklına getiremezdi. Tahmin 
edilmesi daha kolay olan şey 1990 yılında 
futbolculuk kariyerini sonlandıran Dalglish’in 
o sene Liverpool’daki menajerlik defterini de 
kapatacağı gerçeğiydi.  Bu sefer gerçekten 
ölümcül ikilinin hikayesinin nihayete ermesinin 
vakti gelmişti.

Aslında “son” “nihayet” “bitmek” kelimeleri Rush 
ve Dalglish ikilisine yakışmayan kelimeler.  Onlar 
kalplerindeki umutla rüzgarda ve yağmurda 
beraber yürümeye devam ederek isimlerini 
ölümsüzleştirmişlerdi çünkü. Ada futbolunun 
dünyaya armağanı Anfield’ın iki prensi futbolu 
sanat eseri haline getirerek güzel oyuna hayat 
vermişler, Kop Tribünlerine en mutlu günlerini 
yaşatmışlardı.  O günler anılmaya anlatılmaya 
konuşulmaya sonsuza dek devam edecek ve 
Liverpool için atan kalplerde ömür boyu iki isim 
yazacak...
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