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Mert Artun / @maturebuffon





2003 yazında McManaman ayrıldı, Los 
Galacticos’a David Beckham katıldı. 
United ve Barcelona, Beckham transferi 
için anlaşmış hatta yeni seçilen başkan 
Laporta seçim vaadi olarak kaleci Rüştü 
ve Beckham’ı alacağını açıklamıştı. İşte o 
Beckham nasıl olduysa €35 milyona Real 
Madrid’e transfer oldu.

Beckham böylece Real Madrid forması 
giyen 3. İngiliz futbolcu oldu. 7 numaralı 
forma Raul’da olduğu için Becks, 
Michael Jordan hayranlığından dolayı 23 
numaralı formayı giydi. Diğer iki İngiliz 
gibi Beckham da Madrid kariyerine golle 
başladı ve La Liga’daki ilk maçında golle 
tanıştı. Takımda Ronaldo, Raul, Zidane, 
Figo, Roberto Carlos, Casillas, Raul gibi 
isimler olunca Beckham’ın adaptasyon 
sorunu yaşanmadı ve ilk sezonunda 
ligde assist kralı oldu, ancak Real 
Madrid’deki hoca değişiklikleri nedeni 
ile La Liga şampiyonluğu yaşayamadı ve 
ilk sezonunu 45 maçta 7 gol ile 
tamamladı. Sadece İspanya Süper 
kupasını kazanabildi. Daha sonraki 3 
sezon takım hem Avrupa’da hem de 
ligde Barcelona’nın gerisinde kaldı ve 
Beckham sadece Los Angelas Galaxy’ye 
gideceğini açıkladığı 4. sezonunda 
Fabio Capello yönetiminde La Liga 
şampiyonluğu yaşayabildi.

Bernebau’daki son maçta Beckham’ın 
MLS’e transferinde pay sahibi olan 
arkadaşları Katie Holmes ve Tom Cruise 
ile Beckham ailesi şampiyonluğu 
beraber kutladı. Real Madrid, 
Beckham’ın LA Galaxy’ye gitmesini 
geciktirmeye çalışsa da başarılı olamadı 
ve Beckham için Los Galacticos dönemi 
mutlu ama buruk sona erdi. 

David Beckham, Real Madrid kariyeri 
boyunca toplam 155 maça çıktı ve 20 
gol attı, sadece 2 kupa kazanabildi. 
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Berk Kalyoncu / @berkkaly10cu



18 Celal Umut Eren / @celalumuteren

77 yaşındaki teknik adamın futbolculuk kariyeri doğduğu kentin takımı Preston ile 
1956’da başlıyor. Milne, Bill Shankly’nin (Shankly ve Gordon’un babası Jimmy Milne, 
Preston’da beraber futbol oynamışlardı) ilk transferlerinden birisi olarak £16.000’e 
Liverpool’a geliyor 1960’da ve 1967’ye kadar takımın değişmez oyuncularından 
olarak 236 lig maçında 17 gollük bir performans sergiliyor ve 2. Lig şampiyonluğunun 
yanı sıra 2 tane birinci lig şampiyonluğu, 1 FA Cup ve 3 tane de Community Shield 
zaferi yaşıyor kırmızı forma ile. Daha sonra Blackpool ve Wigan formaları giyerek 
futbolu bırakan Milne, Wigan forması giyerken aynı zamanda teknik direktörlük 
de yapıyor 1970-72 yılları arasında.  Bir süre İngiltere U18 takımını çalıştırdıktan 
sonra Beşiktaş öncesi Coventry ve Leicester’ı da çalıştıran teknik adam 1987 
yılında 7 yılda büyük başarılar kazanacağı siyah beyazlı takımımızın başına geçti. 
Gordon Milne öncesi Beşiktaş 1975-76 sezonunda Galatasaray’ı da çalıştıran 
İngiliz teknik adam Don Howe’yi takımın başına getirmek istemiş, ancak Howe 
ile anlaşamayınca yeniden Bobby Robson’a danışılmış ve Robson’ın tavsiyesi 
ile ülkemizde adı sanı bilinmeyen Gordon Milne takımın başına getirilmişti. 
Bir tavsiye ile Beşiktaş’ın başına gelen Milne, kaldığı 7 sezon boyunca tam 13 kupa 
kazandı, 276 maç Beşiktaş’ın başında sahaya çıktı ve 176 galibiyet ile %63,77’lik bir 
galibiyet yüzdesine sahip oldu. Kulüp tarihinin tek namağlup şampiyonluğuna imza attı. 
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“Ailesinin arkasında durdum ve maçı izlemeye koyuldum. 

Nasıl gidiyor, iyi misiniz, iyi bir oyuncuya benziyor, 
çok yetenekli gibi küçük cümleler kurduktan sonra 

‘Southampton‛a gelmeye ne dersiniz‛ deyip üzerinde 
telefonumun olduğu kartımı verdim” 

BALE

26 Erdem Özdamar / @herdemerdem
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Dediği gibi, işler yolunda gidiyor. Bale, 
Bath’teki akademiye katılıyor. 
Ruddick’in de antrenör olduğu 
geliştirme  akademisinden A takıma 
çıkıp ilk maçını 16 yaşında oynayan Bale, 
£5m karşılığında imza attığı 
Tottenham’dan Real Madrid’e Dünya’nın 
en pahalı oyuncusu olarak gidiyor ve o 
bildik son. Bale, Madrid’deki ilk 
sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni 
kazanıyor.

Basit bir hikaye özünde. Ruddick’in 
keşfettiği bir oyuncu Avrupa’nın en 
büyük kulüplerinden birine gidiyor. 
Aslında Southampton Bale’i hiç elinden 
çıkarmayıp kendisi de faydalanabilirdi. 
Ruddick bu konu hakkında da oldukça 
dürüst konuşuyor:

“Sorumluluk benim üzerimdeydi. Güçlü 
olmak zorundaydım. Açıkça söylemem 
gerekirse, sonradan Soton başkanı 
olacak olan Rupert Lowe daha sonraları 
bana ‘bu işi yaptığın için seninle gurur 
duyuyorum’ dedi. 

Bale de Ruddick’i hiç unutmuyor. Real 
Madrid’e imza attığında dahi 
kendisinden bahseden yıldız futbolcu, 
Real’deki ilk röportajında o günlere 
değindi. Bale “9 yaşımda beni bulan ve 
bana her zaman güvenen Rod Ruddick’e 
her zaman minnettarım ve ona özel 
olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Ruddick’e göre Bale’de çok iyi bir 
futbolcu olmak için olması gereken her 
şey vardı. Bale’in gelişimini yakından 
izleyen Ruddick, onun kendi 
grubundakilerden çok çok daha önde 
olduğunun altını çiziyor.

Bunun için o dönemki bazı dataları da 
sunuyor.  

15’indeyken 10 metre koşu 
sonuçlarında Bale’in derecesi 1,88 
saniye. Bu en iyi üçüncü derece. Listenin 
ilk sırasında ise yine tanıdık bir isim var. 
Bu bile aslında Ruddick’in ve Saints 
akademisinin ne kadar başarılı 
olduğuna bir işaret. Theo Walcott’ın 
derecesi 1,76 saniye. Bir başka test 
sonucu da yo-yo testleri. Dayanıklılığı 
ölçen bu testte Bale nerdeyse kendi 
grubundakileri ikiye katlayarak 2000 
metreyi çıkarmış. 16’sına geldiğinde ise 
kendi derecesini de geliştirerek 2,880 
metreye ulaşmış. Ruddick tüm bu 
gelişmelerin bir anda olmadığını ve 
hepsinin belirli aşamalardan sonra bu 
noktaya geldiğini söylüyor.

Bunda da ne kadar haklı olduğunu Bale, 
Barcelona ile oynanan Kral Kupası 
finalinde attığı goldeki deparıyla 
gösterdi. 16 yaşındayken 
Southampton’daki en hızlı oyunculardan 
biri olan Bale, henüz 11 yaşındayken 
Galler’in kısa mesafede en hızlısıymış. 
Ruddick’in o zamanki sonuçları 
Dünya’nın en hızlı adamı Usain Bolt’un 
derecelerine oldukça yakın.

Ruddick, Bale’in ailesiyle de sürekli 
irtibat halinde olduğunu söylüyor. Belki 
de kendi keşfettiği için yıldız oyuncunun 
ailesiyle ilişkilerinin diğerlerine göre çok 
daha iyi olduğunu söylüyor. Ruddick 
programını ayarlayıp İspanya’ya Bale’i 
izlemeye de gitmeyi çok istemiş ancak 
kulüpteki yoğun tempo buna izin 
vermemiş.
Bale ile sezon öncesi konuşmasında 
“Artık istediğin takıma gidebilirsin. 
Çünkü sen bunu hak ediyorsun” demiş. 
“Şimdi sıra sende.” Bale’in İspanyolca 
öğrenmeye başladığını, ilk zamanlar 
kendi aralarında İspanyolca 
yazıştıklarını, oyuncusunun bu konuda 
da oldukça iyi olduğunu söylüyor 
Ruddick. 
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Ruddick Bale’in tüm bunlara rağmen oldukça mütevazi olduğunu söylüyor. Kral 
Kupası’ndaki golünden sonra mesaj atarak en iyi golü olduğunu söylediğinde aldığı 
cevap “Kötü değildi ama güzeldi” olmuş. Bale, Tottenham forması giyerken San 
Siro’da Inter’e hat-trick yapıp maçın adamı ödülü yerine okul arkadaşlarıyla oynadığı 
golf maçında aldığı dereceleri başucuna koymuş. Ruddick’in dediğine göre o 
dereceler de oldukça kötüymüş. 

Ruddick tüm bu işlerin içinde olmaktan ne kadar zevk alsa ve mutlu olsa da 
kendisinden “Dünya’nın en iyisini keşfeden adam” olarak bahsedilmesinden pek de 
hoşnut değil. Sürekli olarak kendisiyle görüşmeyen gelenlerin, röportaj yapmak 
isteyenlerin olduğunu söyleyen Ruddick, tüm bunların bir takım işi olduğunu ve 
bunu hep beraber yaptıklarını söylüyor. 

Bu işin oldukça zor olduğunu söylüyor Rob. “Scouting zor bir iş ama önemli de bir yer 
tutuyor günümüz futbolunda. Bu aynı zamanda nefesinizi de kesebilecek bir iş. Kötü 
bir sonuç olmasını istemezsiniz.” Yaptıkları işin içinde gizliliğin de olduğunu ve 
kendisi gibi arkadaşlarının da olduğunu ekleyen Ruddick, “Kendi aramızda da 
konuşuyoruz ama çoğu işimizi gizli hallediyoruz” diyor. 

Geride kalan yıllarda çok büyük şanslar yakaladığını ancak kulübün iş maaş ödemeye 
geldiğinde diğer büyük kulüpler kadar para ödeyemediği için pek çok oyuncunun 
başka yerlere gittiğini söylüyor. 

“Ancak bu kulüp aileler için ön planda. Bazı aileler çocuklarının büyük paralar 
kazanmasını isterler. Chelsea gibi, Arsenal gibi kulüplere yönelirler. Bazı aileler için 
egoları çocuklarının gelişmesinden daha önemlidir.”

“Ben herkes için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burası çocukların 
şans bulabileceği bir kulüp ve bu çok önemli. Eğer çocuklar yeterince çalışırlarsa 
onlar da diğerleri gibi şans elde edebilirler. Chamberlain, Bale, Walcott, Shaw ve 
Lallana gibi birer yıldız olabilirler.”

Gareth Bale‛in Southampton performansı; 
45 maç 5 gol. Tottenham performansı ise 
203 maç 55 gol, Real Madrid‛deki ilk 
sezonunda ise 44 maçta 22 gol üretti Galli 
yıldız. Galler milli takımı ile de 44 maçta 12 
golü var. Southampton tarihinin, Theo 
Walcott‛dan sonra forma giyen en genç 
oyuncusu oldu. 2012-13 sezonunda Premier 
Lig‛de hem yılın en iyi futbolcusu hem de 
yılın en iyi genç futbolcusu seçilerek Andy 
Gray ve takım arkadaşı Ronaldo ile birlikte 
bunu başaran 3. Futbolcu oldu. 
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Erdem Özdamar  / @herdemerdem32

Lanet Takım The Damned United / UZMAN GÖRÜŞÜ
Lanet Takım (The Damned United)  teknik direktörlerin başarı ve başarısızlık arasında ne kadar ince bir çizgide olduklarını 
gösteren eşsiz bir �lm. Ayrıca, gerçek hayattan alınmış bu �lmde bize, Brain Clough’un psikolojik özelliklerini tanıma şansını 
sağlıyor. Brain; zeki,egosu yüksek, özgüvenli, hırslı, inatçı ve hede�eri olan bir menajer. 1968-1974 yılları arasında ki başarısı ve 
Don Revie’nin İngiltere Milli Takımını çalıştırması kendisinin Leeds United’ın başına geçmesini sağlıyor. Fakat takımda kendisini 
bekleyen ciddi engellerle karşılıyor. Bunlardan bir tanesi 1961-1974 yılları arasında 13 yıl takımla özdeşmiş olan Don Revie’nin 
başarıları ve takım oyucuları tarafından bir baba gibi sevilmesi geliyor. Diğer engel ise Clough’un yüksek egosu ve Don Revie’e 
olan takıntısı  diyebiliriz. 1968 yılında Derby C.’nin kendi evinde L.United’a 2-0 kaybettiği maçta elini sıkmamasını bayağı 
içerlemiş gibi gözükse de Clough’un D.Revie’ye olan takıntısının altında sadece bunun yattığını düşünmek yanıltıcı olur. 
Clough’un bazı kişilik özellikleri onun hem başarısında hem de başarısızlığında önemli rol oynuyor. Yardımcısı Peter Taylor’un 
zaman zaman kendisini aşırı hırslı olmasından dolayı eleştirmesi ve bundan dolayı Clough’un zarar gördüğünü dile getirmesi 
bunun göstergesi. Clough aşırı hırsı ve yüksek egosundan dolayı anlaşma yaptığı Brighton’u bırakıp Leeds United’a gitmesi 
Taylor ile yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Brain Clough artık yalnızdır.

Clough Leeds United’ın menajeri olduğu zaman daha ilk antrenmana çıkmadan katıldığı TV programında söyledikleri kendisi 
için tamir edilemez yaralara açıyor. Takımın elde ettiği başarıları küçümsemesi ve bazı ağır eleştirilerde bulunması hem yöne-
timin hem de oyuncuların tepkisine sebep oluyor. Çıktığı ilk antrenmanda oyuncularla yaşadığı çatışmanın temelinde birçok 
faktör var. Son 6 yılda yaşadığı başarılar sonucunda oluşan;  yüksek egosu, aşırı özgüveni, hırsı ve Don R’ye olan nefreti kendisi-
nin yöneticiler ve oyuncular ile doğru iletişim kuramamasını sağlıyor. Kendisinin söylediği birçok şey doğru olmasına rağmen 
yanlış zamanda ve yanlış şekilde ifade etmesi kendisinin Leeds United takımında 44 günlük kaotik, çatışmalarla dolu traji komik 
bir serüven geçirmesini sağlıyor. Öyle ki Derby County’de menajerlik yaparken Don Revie’ye olan nefretinden dolayı 4 gün 
sonra oynayacakları Juventus �nal maçını düşünmeden as takımını çıkarması stratejik bir hata gibi gözüküyor. Bu hata birkaç 
oyuncusunun sakatlanmasını ve Juventus karşısına  eksik bir kadroyla çıkmasını ve maçı kaybetmesine sebep oluyor. Clough 
Don’a karşı kaybetmeyi istememesinin bedelini çok acı şekilde ödüyor. Duygu yönetimi başarıda anahtar rol oynayan önemli 
unsurların başında gelir. Brain Clough’un yüksek egosu ve hırsı Juventus maçı öncesinde duygularını yönetememesinin 
sebebidir. Bu arada Don Revie’nin de etik davranmadığı çok açık şekilde görülüyor. Don Revie’nin oyuncularının Derby’e karşı 
bu kadar sert oynatmasının altında, kendisinin aynı negatif duyguları Clough’a karşı beslediği ihtimalini güçlendirmektedir
Lanet Takım, ayrıca iyi bir yardımcı antrenörün başarıda ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından da iyi bir �lm. Taylor 
aslında Brain Clough’u doğru yönlendiren, egosunu kontrol altına almasını sağlayan ve hırsını dengeleyen bir yardımcı. Zaten 
kendisi onsuz gittiği Leeds United’da başarısız olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Lanet Takım, günümüz teknik 
direktörlerinin sıradan yardımcı antrenörlerle çalışmak yerine kendilerini tamamlayan ve kendilerini geliştiren antrenörlerle 
çalışması gerektiğini belirten mesajlar vermesi adına da etkileyici bir yapıt. Clough’un çocuklarıyla Taylor’a gidip önünde diz 
çöküp özür dilemesi ve tekrar onunla çalışmaya başlaması bazı gerçekleri görmesinin kanıtıdır. Hatalardan ders almak ve 
kabullenmek büyük bir erdemdir. Sonuç olarak, Brain Cloug özgüveni yüksek, hırslı, azimli, açık sözlü ve egosu yüksek bir 
menajer. Kendisinin 44 günlük kaotik Leeds United tecrübesi; yüksek egosunun, aşırı hırsının ve aşırı özgüveninin kendisine ve 
takıma verdiği zararları görmesini sağlıyor.  Nothingam Forest ile 1979-1980 yılında şampiyon Kulüpler Kupasını kazanmasında 
Leeds United takımında yaşadığı bu tecrübenin etkisinin olduğu bir gerçek. Brain Clough’un bu kadar başarılı bir lider 
olmasının altında verdiği mesaj kısaca; ego ve hırs (duygu) kontrol edilebilirse hede�ere ulaşmak daha kolaylaşır. Eğer kontrol 
edilemezse hede�ere ulaşmak zorlaşabilir. Anlaşılan Clough bunu L.United tecrübesinden sonra gerçekleştirmişe benziyor 
yoksa Nothingham Forest ile üst üste 2 şampiyonluk kazanamazdı. Voltaire’in söylediği bu söz aslında �lmin özeti diyebiliriz. 
“Hırs, bir geminin yelkenini şişiren rüzgâra benzer, çoğu gemiyi batırır, azı da olduğu yerde kalmasını sağlar”.

 

Ömer Ateş  -  Spor Psikoloğu
www.maksimumperformans.com
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42 Celal Umut Eren / @celalumuteren

Tadı damağımızda kalan 2 isim, 2 İngiliz. Önce Beşiktaş’a gideceğiz. Sonra da vapura 
atlayıp Kadıköy’e geçeceğiz. Ada’dan ülkemize gelen Les Ferdinand ve Dalian 
Atkinson serimizde bu sayımıza konuk oluyor. 

8 Aralık 1966’da Londra’da hayata gözlerini açtı. Futbol topuyla oldukça haşır neşir 
olacak Ferdinand sülalesinin yeni “Ferdi” gençliğinin baharında kendisini bu 
topraklarda sevdirdi. 

1986’da QPR ile profesyonel futbolculuk sözleşmesine imza atan Les Ferdinand 
1995’te Newcastle’a transfer oldu. 9 yıllık bu sürede oyuncunun hayatında öyle bir yıl 
var ki ne kendisi, ne de bizler unuttuk. 

Gordon Milne’in “iş yapar” dediği 22 yaşında bir İngiliz. Brentford’da geçirdiği 
başarısız kiralık deneyiminin ardından İstanbul’a gelen Les Ferdinand sadece 1 sezon 
kaldığı İnönü’ye golleriyle ve şahane oyunuyla damga vurdu. İstanbul’dan ayrılmak 
için uçağa bindiğinde hem siyah beyazlılarda hem de kendisinde güzel anılar 
biriktirdi.

Bana Koşmayı Beşiktaş taraftarı öğretti;

“Kötü oynayıp da kaybettiğimiz bir maç gecesiydi. Taraftarlarımız bizden önce 
tesislere gelmiş ve bir hayli de öfkelilerdi. Takım arkadaşlarım tesislerden çıkmıyor 
taraftarla göz göze gelmek istemiyorlardı sanki. Ben ise eşyalarımı toplayıp arabama 
doğru hareketlendim. Bana gitme, bekle dediler ama dinlemedim. Kafamı öne eğip 
hızlıca arabama doğru giderken anlamadığım bir dilde ve öfkeli seslerle bana bir 
şeyler söylediklerini fark ettim. Söylenenleri anlamadığımdan dönüp cevap 
veremedim. Sanırım bu onları daha da öfkelendirdi. Sonra üzerime koşanları görünce 
korktum ve arabayı bırakıp ben de koşmaya başladım. Beşiktaş semtine kadar ben 
önde, onlar arkamda 20 dakika boyunca durmadan koştuk. Eve geldiğimde nefes 
nefeseydim. 

Sonra düşündüm ve onlara hak verdim. Maçta bunun yarısı kadar koşmuş olsaydım, 
o maçı kesinlikle kazanırdık dedim. Bana koşmayı Beşiktaş taraftarı öğretti bunun için 
onlara minnettarım.” 

Güzel biten bu masal aslında çok da enteresan başladı. Belki de hiç başlamayabilirdi 
de. Les Ferdinand’a İstanbul’dan transfer teklifi aldığında dergileri, kitaplar, 
ansiklopedileri açar, daha önce hiç gitmediği bu şehri tanımaya çalışır. Tanımak için 
de bulabileceği en kötü filmi bulur. Geceyarısı Ekspresi’ni izleyen ve içine de büyük 
korku giren Ferdinand’ı bu transfere Milne ikna eder. Türkiye ile ilgili bildiği tek şeyin 
bu film olduğunu söyleyen Ferdinand’ı Milne, “artık bir patlama yapman lazım” 
diyerek ikna eder. Bir de iyi para kazanacağını söyleyerek. Ferdinand da rezerv 
takımda 100 kişiye oynamak yerine İnönü’de 35.000 kişiye oynamayı seçti…

Türkiye'de Premier Lig Esintisi 
                                                          (Les Ferdinand - Dalian Atkinson)
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Ferdinand’ı Londra’ya uğurladıktan 
sonra Kadıköy’e geçiyoruz. 
Yıl 1995. Sarı lacivertlilerin 
şampiyonlukla noktalayacağı 
sezonun kadrosunda bir İngiliz. 
Dalian Atkinson. Ya da hepimizin 
bildiği şekliyle “arapası etkinsın”.

Sarı kırmızılıların kadrosuna 
dahil olan Adalı oyuncular 
İstanbul’da transfer oklarını 
İngiltere’ye çevirdi. O zamanlarda 
da çok söylenen bir ifadeyle, 
“bizim neyimiz eksik” diyen 
Fenerbahçe Atkinson’ı böyle 
aldı. Tabii ki bu yorumları 
yapanlar Atkinson’ın o dönemin 
Aston Villa’sının en önemli 
parçası olduğundan bihaberdi. 
Muhtemelen hala da öyledirler. 

Dalian Atkinson, 1968’de doğdu. 
Çocukluğunda tanıştığı futbol 
topunun peşinden gitti ve yolu 
Ipswich’e düştü. 1985’te Ipswich 
ile profesyonel sözleşmeye imza 
atan Atkinson, 10 yıl sonra 
kendisini İstanbul’da buldu. 

1990’da menajer Ron Atkinson 
ile Sheffield’da başarılı bir sezon 
çizen ama küme düşmekten 
kurtulamayan Atkinson’ın ilk 
yurtdışı macerası da bundan 
sonra başladı. Real Sociedad’da 
geçirdiği tek sezonun ardından 
yeniden Ada yollarına düştü. 
Ron Atkinson’ın Aston Villa’nın 
başına geçmesi ve “haydi 
millet eski ekibi topluyoruz” 
demesiyle Villa’ya geri dönen 
Atkinson, Türkiye’de bilinenin 
aksine Aston Villa’nın efsanevi 
jenerasyonunun bir parçası oldu. 

O döneme ve o isimlerin 
yaptıklarını bir başka sayımızda 
konu ediniriz. Biz Dalian’ın 
hikayesine kaldığımız yerden 
devam edelim. Premier 
Lig’deki partneri Saunders’ın 
Galatasaray’a gelmesi 
ve “İstanbul çok güzel, 
gelsene” demesiyle, Dalian 
Robert Atkinson Fenerbahçe 
tarihindeki ilk İngiliz oldu. 

21 maçta çubukluyla ter 
döken Atkinson sezonu 
unutulmaz bir şampiyonlukla 
kapatan Fenerbahçe’ye 10 
golle katkı yaptı. Bu gollerin 
5’ini derbilerde atan oyuncu, 
özellikle Galatasaray’a yaptığı 
üçlemeyle iyice popüler oldu. 
O maçta Galatasaray kalesinde 
43 yaşında hala Tottenham 
kadrosunda izlediğimiz 
Amerikalı kaleci Brad Friedel’ın 
olduğunu da hatırlatalım.

“Sözleşme imzaladığımda 
bana bir araba söz verdiler. 
Başkanımız ‘Galatasaray’a 
gol at, araba senin’ dedi. Ben 
de 3 gol attım. Söz verdikleri 
gibi arabayı verdiler.” diyor 
Atkinson yıllar sonra geldiği 
Türkiye’de verdiği bir demeçte. 

Yarım saatte attığı 3 golle 
Galatasaray’ı 3-1 yenen 
Fenerbahçe’nin bu derbi 
zaferinin ardından gazeteler 
Atkinson’ı manşetlerine taşıdı. 
“Golleri at gitsin” dedikleri 
Atkinson, o maçın devre 
arasında kendisine uzatılan 
mikrofonlara “no finish no 
finish” dese de maçı 3 golle 
bitirdi. Araba için kaç gol 
atmasını istedilerse artık, 
“daha bitmedi” deyip durmuş. 

Atkinson’ın Türkiye’de 
tanınmasını sağlayan o maç 
olsa da, maçı anlatan Ercan 
Taner’in golü anlatırken 
kurduğu “arapası etkinsın” 
cümlesi de ayrı bir nam saldı. 
Galatasaray’ı savunmanın 
arasına attığı toplarla 
yenen Fenerbahçe’de, Oğuz 
Çetin’in ayağından çıkan pası 
Galatasaray kalesine üçüncü 
defa yollarken Taner’in 
ağzından çıkan o cümle, futbol 
sahalarından halı sahalara, 
oyun konsollarından toprak 
sahalara kadar herkesin 
diline pelesenk oldu. İyi 
oynadığı maçlarda “Etkinsın 
bu hafta çok etkinsın” 
bile dendi kendisi için. 
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O maçla ilgili bir de anısı var. Dean Saunders 
derbiden önce takım arkadaşlarına Atkinson’ın 
ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatmış. 
Atkinson, “Bülent Korkmaz beni o maçta 
ciddiye almadı, 3 gol atınca beni tanıdı” diyor. 

Atkinson, Galatasaray’a 3, Beşiktaş ve 
Trabzonspor’a da 1 gol attı. Ligin ilk 
yarısında çizdiği grafikle kısa zamanda 
Fenerbahçe’nin ve ülke futbolunun 
hatırı sayılır simalarından biri olan 
Atkinson’ın Türkiye kariyerinin ikinci 
perdesi bu kadar görkemli olmadı. 

O zamanlar çok başka bir formatta 
yayınlanan Televole’lerin de aranan 
yüzlerinden olan Atkinson, “My name is 
Dalian Atkinson” diye bir şarkı bile söylemişti. 

Brezilya’yla Birleşik Devletler’de Dünya 
Kupası kaldıran Parreira’nın Fenerbahçe’si 
ligde Trabzonspor’la şampiyonluk için 
yarışırken, Atkinson da, aksine, derbi 
performansını mumla aratmaya başladı. 
Formsuzluk ve sakatlıklar Atkinson’ı 
medyanın kucağına atmaya yetti de 
arttı bile. “At gitsin” manşetlerinin 
kahramanı olan İngiliz topun ağzındaydı. 

Fenerbahçe her şeye rağmen bu adamı 
çok sevdi. Türk futbolseverler de. 
Sezonu şampiyonlukla noktalayan 
sarı lacivertlilerde performansı düşse 
de, bu pastada O’nun da dilimi oldu. 

Atkinson 2009’da tekrar İstanbul’a geldi. 
Bu kez futbol oynamak için değil, tatil 
içindi. Bir de Türkiye’de gönül verdiği 
takımı izlemek için. O zaman verdiği bir 
röportajında Fenerbahçe’den ayrılmasını 
“hüzünlü bir veda” olarak nitelendiriyor:

“Burada daha fazla oynayacağımı 
düşünüyordum ama olmadı.”

Fransa’nın Metz kulübüne giden Atkinson, 
aynı sezon ülkesinde City’ye kiralandı. 
1996-97 sezonunu sadece 8 maçla 
kapatan oyuncu kariyerinin bundan 
sonrasına Avrupa dışında yol verdi. 

Suudi Arabistan’ın Al-Ittıhad ve Güney Kore’nin 
Daejeon kulübünde devam eden başarısız 
kariyeri, yine bu ülkede Jeonbunk’da bitti. 

2001’de aktif futbolculuğuna nokta koyan 
Atkinson, futboldan kopmadı. Halen İngil-
tere’de futbolcu izleyen Atkinson, WBA 
altyapısında da kısa süre görev yaptı. 

Kariyerindeki en güzel yılların Aston 
Villa’da ve Fenerbahçe’de olduğunu 
her seferinde söyleyen “etkinsın”, 
Fenerbahçe’de kalıp Old Trafford’da 
sahaya çıkan kadroda olamamasını da 
içinde kalan bir ukde olarak görüyor. 

“Arapası” Atkinson ve Les “Ferdi”, farklı 
zamanlarda, aynı şehrin farklı yakalarına 
geldiler. Tadımlık bir yıl. Sadece 1 sezon 
yaşadıkları bu ülkeye hem futbollarıyla hem 
de yaşantılarıyla güzel anılar bıraktılar. 
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Fransa’nın Metz kulübüne giden Atkinson, aynı sezon ülkesinde City’ye kiralandı. 
1996-97 sezonunu sadece 8 maçla kapatan oyuncu kariyerinin bundan sonrasına 
Avrupa dışında yol verdi. 

Suudi Arabistan’ın Al-Ittıhad ve Güney Kore’nin Daejeon kulübünde devam eden 
başarısız kariyeri, yine bu ülkede Jeonbunk’da bitti. 

2001’de aktif futbolculuğuna nokta koyan Atkinson, futboldan kopmadı. Halen İngil-
tere’de futbolcu izleyen Atkinson, WBA altyapısında da kısa süre görev yaptı. 

Kariyerindeki en güzel yılların Aston Villa’da ve Fenerbahçe’de olduğunu her 
seferinde söyleyen “etkinsın”, Fenerbahçe’de kalıp Old Trafford’da sahaya çıkan 
kadroda olamamasını da içinde kalan bir ukde olarak görüyor. 
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1.000.000
Trevor Francis 

Bonservis ücretleri futbolun içinde her zaman tartışılan, sürekli konuşulan ancak 
endüstriyel futbolda çok önemli yere sahip bir kavram. Bosman kuralları öncesi 
takımlar futbolcularının sözleşmesi bitmiş olsa bile onlardan bonservis ücreti 
talep edebiliyorlardı. Bosman’dan sonra ise durum günümüzdeki şeklini aldı ve 
kulüpler artık bonservis bedelini, transfer etmek istediği oyuncunun kulübü ile 
olan sözleşmesinin fesih bedeli niyetine ödüyorlar. Sözleşmesi olmayan oyuncular 
ise diledikleri gibi transfer yapabiliyor.

Mert Artun / @maturebuffon
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Dünya transfer rekoru son olarak 2012-13 sezonunun sonunda Tottenhamlı Gareth Bale’in Real Madrid’e transferi ile 
kırıldı. Galli yıldız için İspanyol ekibi tam €100 milyon, yaklaşık £85,3 milyon ödedi. 

Dünya’da ilk kez transfer rekoru ne zaman kırıldı. İlk bonservis bedelleri kime ödendi sorularına yanıt bulmak için 
1800’lü yıllara kadar iniyoruz. Size ikinci sayımızda anlattığımız Fatty Foulkes transferini hatırlar mısınız. Chelsea 
kulübü 1905 yılında kurulduğunda, popüler kaleciyi almak için tam £50 (elli) bonservis bedeli ödemişti.
İlk 3 rakamlı transferlerden itibaren kayıt altına alınan rekorların 1951 yılına kadar biri hariç tamamı Britanya futbolu 
içinde kırılmış. Daha sonra İtalyan takımlarının sahneye çıktığını görüyoruz. 1973’ten itibaren de İspanyol takımları 
da sahneye çıkıyor. Britanya ekipleri 1951’den sonra sadece Alan Shearer’ın Blackburn’den Newcastle’a geçişi sırasın-
da rekor kırabilmiş. 1951’den sonraki tüm rekorlar İtalyan ve İspanyol takımlarının. 2000 yılında ortaya çıkan Real 
Madrid – Los Galacticos kavramı ile de Dünya’da son 5 rekor transfere imza atan kulüp Real Madrid. 

Biz dönelim yeniden Ada futboluna, ilk transfer rekorunu 1893’te Aston Villa kırmış. WBA’dan İskoç Willi Groves’u 
£100 ödeyerek transfer etmişler. Tarihin bu ilk transfer rekorunun üzerinden tam 86 yıl sonra Şubat 1979’da Britanya 
futbol tarihinin ilk £1 milyonluk transferi gerçekleşti. 9 Şubat 1979’da forvet Trevor Francis, Birmingham’dan Noth-
ingham Forest’a geçti… O zamanların efsanevi hocası Nigel Clough, transfer ücreti oyuncunun üzerinde baskı 
oluşturmasın diye £999.999’a transfer edilmesini istemiş ancak transfer ücreti vergi ve komisyonlarla birlikte £1.1 
milyonun üzerine çıkmıştı. Yaz aylarında MLS’de futbol oynayan ve gollerini ardı ardına sıralayan Francis, Forest 
forması ile beklenen seviyeye pek ulaşamadı. 
Francis’in basına tanıtıldığı transfer toplantısı menajer Nigel Clough’un squash kıyafeti ve raketi ile gelmesiyle 

 

Ground Stadyumu’nun ana girişinde taraftarları karşılar.

Nothingham Forest formasını 3 sezon giyen Trevor Francis, 2 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 de Avrupa Süper kupası 
kazandı, ligde 70 maçta 28 gol attı ve 1981’de £1.2 milyona Manchester City’ye transfer oldu. 1 sezon sonra da 
İtalya’ya Sampdoria’ya geçen Francis, Greame Souness ile beraber formasını giydiği İtalyan takımı ile 1985’te İtalya 
kupasını kazandı. Eski İngiltere Milli takımı teknik direktörü Fabio Capello, Trevor Francis’in İtalya’ya gelen en iyi 
İngiliz oyuncu olduğunu söyler Francis’in. İngiliz golcü Sampdoria kariyerini Serie A’da 68 maçta 17 golle bitirdi ve 4 

-
törlük deneyimini ise QPR kulübünde yaşadı. Beşiktaş’ta kiralık oynayan Les Ferdinand’ın Türkiye’ye satılması için 
Gordon Milne’in ikna edemediği Francis böylece Türk futboluna da ufak çaplı bir kötülük yapmıştı…
Trevor Francis, Eric Cantona’yı İngiltere’ye ilk getiren hocadır. Deneme idmanlarını kış mevsimi nedeni ile suni çimde 

United’a geçmeden önceki takımı Leeds United’a transfer oldu çılgın Fransız. Francis ise Wednesday sonrası Birming-

kaybetti. 

İngiltere milli takımı formasını da 52 kez giyip 12 gol atan Trevor Francis şu sıralar Al Jazeera Sports ve Sky Sports’da 
yorumculuk yapmaya devam ediyor…

meşhur olmuş ve
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PREMIER LIG KURULUS
.

.Edip Uras / @EdipUras
İngiltere futbolunun en üst düzey ligi-
nin adı Premier Lig.
 
20 futbol kulübünün her sezon 
yarıştığı ve son 3 takımın İngiltere 2. 
Ligi olan Championship’e düştüğü ve 
oradan gelen takımlarla devam eden 
Premier Lig, 2014/15 sezonunda 23 
Kez perdelerini futbol âşıklarına 
açacak.

16 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon 
öncesi, biz de Premier Lig’in kuruluş 
hikâyesini yeniden hatırlayalım istedik. 
380 karşılaşmanın, futbolseverleri her 
sezon yepyeni heyecanlara taşıdığı ve 
İngiltere’den 19 ve Galler’den 1 ekibin 
katıldığı Premier Lig’i, Avrupa’nın ve 
belki de Dünyanın en ilgi gören futbol 
ligi yapan özelliklerin nasıl başladığını 
da böylece ele alabiliriz. 

İngiltere’de Futbol Ligi’nin Birinci Lig 
takımları Futbol Ligi (the Football 
League) oluşumundan koparak 20 
Şubat 1992’de bol sıfırlı televizyon 
yayın haklarını da yanlarına alarak Pre-
mier Lig’i kurdular. 1888’de kurulan 
Futbol Ligi’nden ayrılan ve ‘Büyük 5’ 
takımın başını çektiği grup, 2013/14 
sezonunda 1 milyar pound televizyon 
geliri ve 643 milyon eve ulaşan yayın 
ağı ile dünyanın bu konudaki ilk sırası-
na yerleşti. 2014 Brezilya Dünya 
Kupası’ndaki milli takım kadrolarındaki 
toplam 736 oyuncunun 110’u Premier 
Lig kulüplerinde top koşturuyordu. 
Chelsea’nin Dünya Kupası’nda yer alan 
oyuncu sayısı 17 idi.
 

Peki, 
nereden 

çıktı bu fikir ve 
neden İngiltere’de 

bazı futbol kulüpleri 
kendilerini diğerlerinden 

ayırarak bir elitler grubu 
oluşturmaya karar verdi? 

Desteği nasıl buldular? 
En önemlisi, İngiliz futbolunun 

geldiği noktada, Premier Lig’in etkisi nedir?
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1970’lerde ve 1980’lerin başında gelen başarılı sonuçlara rağmen İngiltere futbolu 1980’lerin sonunda kriz içindeydi. 
Stadyumlar dökülüyordu, holiganizm başa çıkılmaz boyutlara varmıştı, Heysel’deki faciadan sonra İngiliz takımlarına 
5 yıl Avrupa’dan men cezası gelmişti. 1888 yılından beri oynanan 1. Lig, özellikle İtalya Serie A ve İspanya La Liga’nın 
gelir ve izleyici olarak çok gerisinde kalmıştı. İngiltere’nin en iyi oyuncuları soluğu yurtdışında alıyordu.

süre sonra yakaladığı en büyük başarının da simgesi oldu. 1990 yılında UEFA, İngiliz kulüplerinin cezasını kaldırdı, 
1991’de Manchester United, Kupa Galipleri Kupası’nın sahibi oldu.

Daha önceki sayılarımızda okuyabileceğiniz 1989 Hillsborough Faciası sonunda hazırlanan Taylor Raporu sonucun-
da, İngiltere’deki stadyumlarda büyük bir iyileştirme operasyonu başladı. Elbette bunun için kulüplerin en büyük 
ihtiyacı paraydı.

1986 yılında yapılan anlaşma ile Futbol Lig takımları iki yıllığına 6,3 milyon pound alıyorlardı. 1988’de yenilenen 
anlaşmada bu rakam, 4 yıllığına 44 milyona çıktı. İlk parçalanma ve bölünme işaretleri işte bu pazarlıklar sırasında 
baş gösterdi. 10 kulüp, ‘Süper Lig’ kurmak için ayrılabileceklerini açıkladılarsa da, daha sonra ikna olarak, sistemin 
içinde kaldılar. 

1991 sezonunun sonunda, 17 Temmuz 1991 günü Kurucu Üyeler Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmada İngiltere 
futbolunun söz sahibi kulüpleri Premier Lig’in ilkelerini ve kuruluş amacını ortaya koydular.
Buna göre, Premier Lig, hem İngiltere Futbol Federasyonu’ndan, hem de Futbol Ligi’nden bağımsız ve özerk bir 
yapıyla kurulacaktı. Premier Lig’de yer alan kulüpler televizyon hakları ve sponsorluk anlaşmaları için yetkiyi Premier 
Lig’in oluşturduğu şirkete devredecekti. İlk kuruluşta asıl amaç, elde edilecek fazla gelirin, Avrupa takımları ile 
mücadele etmek için kullanılması olarak açıklanıyordu.

Bu kulüpler, anlaşmaya imza atarken neye güveniyordu acaba? Elbette, arkalarında güçlü bir televizyon yayın 
desteği olmalıydı.
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London Weekend Television 
(LWT)’nin Genel Müdürü, Greg 
Dyke, 1990 yılında İngiltere’nin 
‘Büyük 5’ kulübü temsilcileri ile 
(Manchester United, Liverpool, 
Tottenham, Everton and Arsenal) 
aynı masada bir araya geldi. Dyke 
şuna inanıyordu: Büyük takımların 
maçları daha çok televizyonda yer 
alırsa, gelirler artar; bu gelirler 
büyük kulüplerin payları arttırılarak 
dağıtılırsa, daha çok destek 
alabilirdi.

Elbette, harekete geçmeden Futbol 
Federasyonu’nun (FA) onayı 
alınmalıydı. Arsenal’in sahiplerinden 
David Dein, FA’deki bağlantılarını 
kullanarak kulis yapmaya başladı. 
Futbol Ligi yöneticileri ile zaten başı 
belada olan FA, onların da 
‘burunlarını sürtmek’ için bu işe 
sıcak bakmaya başlayınca 
1991’deki anlaşmanın temelleri de 
atılmış oldu. David Dein, aynı 
zamanda İngiltere’de o zaman pek 
de tanınmayan Arsene Wenger’i 
Arsenal’in başına getiren adam 
olarak da tanınıyor. O hikâyeyi de 
başka bir sayıda ele almak üzere 
kenara not edelim.

Premier Lig’in asıl mimarlarından 
biri olan David Dein o zamanlar için 
şu ifadeleri kullanıyor:
“Futbolun ülkemizde uyuyan bir dev 
olduğunu biliyordum. Amerikalıların 
sporu nasıl yönettiğini gördükten 
sonra, bizim de gidilecek çok 
yolumuz olduğunu fark ettim.”

David Conn’un yazdığı ‘The Beautiful 
Game’ adlı kitapta yer alan bazı kulis 
faaliyetleri hakkında çarpıcı şeyler 
anlatıyor. David Dein’in FA’deki 
komitelerin bazılarında yer alıyor 
olması, daha küçük kulüplerin bu 
konudaki itirazlarını bertaraf etmek 
için güzel bir tesadüf olsa gerek.
1992 yılının 27 Mayıs günü 1. Lig 
kulüpleri Futbol Ligi’nden topluca 
istifa ederek FA Premier Lig Limited 
Şirketi’ni kurdular. İlk ofisleri, FA’in o 
zamanki merkezi Lancaster Gate’de 
yer alıyordu. 1992’de başlayan 
Premier Lig’in ilk sezonunda 22 takım 
yer aldı.

1992/93 sezonu Sheffield United’ın 
Manchester United’ı 2-1 yendiği maçla 
başladı. İlk golü atan Brian Deane, 
İngiltere futbol tarihinin yepyeni bir 
sayfasını da açmış oluyordu.
Başlangıçta Premer Lig’i savunanlar, 
lig kalitesi ile birlikte futbol kalitesini 
de arttıracağı, İngiltere Milli 
Takımı’nın da bundan faydalanacağı 
görüşünü ön plana çıkarmışlardı. 
İngiltere 2014 Dünya Kupası’nda 
grubunda sonuncu olarak eve erken 
dönmek zorunda kaldı. 

LWT’nin gelen müdürü Greg Dyke 
şimdi nerede dersiniz? O şimdi 
İngiltere Futbol Federasyonu’nun 
Başkanı…








