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ÖNSÖZ

3 Kasım 2002, öğleden sonra uçak Heathrow için alçaldı-
ğı sırada yan yana onlarca futbol sahası gördüm. Bazısında 
koşuşturan minik renkli noktalar vardı, maç oynanıyordu. 
Bazısı boştu. Yan yana birkaç halı sahadan başka bir şey 
görmeyen ben, birbiri ardına dizilmiş onlarca futbol sahası-
nı görünce neden İngiltere’den onca golü yediğimizi, neden 
Arif’in Manchester’a attığı golün bu derece fenomene dönüş-
tüğünü daha iyi anladım. O gün oyumu kullandıktan hemen 
sonra bir araştırma bursu ile Londra’ya gitmiştim. Akşama 
doğru karşısına oturduğumuz televizyonda duyduğumuz ilk 
sonuçlar Türkiye’yi farklı bir geleceğin beklediğine işaret edi-
yordu. Tedirgindim. Üç ay süreyle evlerine konuk olacağım 
gazeteci çift arkadaşlarımdan biri, sürecin Türkiye’nin özgür-
leşmesine iyi geleceğini, diğeri ise ekonomik olarak ülkenin 
daha iyi bir noktaya varabileceğini mırıldandı. Ilımlı İslam’ın 
gazetelerin manşetlerini süslemeye başladığı, Erdoğan’ın yıl-
dızının parladığı o hafta Londra’da kiminle konuşsam aynı 
şeyi duyuyordum. Sadece Türkler, Kürtler değil, İngilizler de 
aynı kanıdaydı; süreç Türkiye’ye olumlu yansıyacak, Türkiye 
Avrupa Birliği’nin bir parçası olacak ve Kürtler ile Türkler so-
nunda barışacaktı. Yine de birkaç gün sonra Fenerbahçe’nin 
Galatasaray’ı 6-0 yenmesi AKP’nin iktidara gelmesinden daha 
fazla konuşulmuştu. Bir Beşiktaş taraftarı olarak skoru ne ka-
dar umursayabilirdim ki? Aklım Türkiye’nin değişen politik 
iklimindeydi. Belki doğru bir zamanda uzaklaşıyorum diye 
düşündüm. Bugün olduğu gibi sosyal medya yoktu, akıllı te-
lefonlardan henüz haber sitelerine girilemiyor, internet ga-
zeteciliği yaygın olarak kullanılmıyordu. Bir anlamda üç ay 
süreyle Türkiye’den uzak kalacaktım, araştırma yapmaktan 
ve kalan zamanların tadını çıkarmaktan daha iyisi olamazdı. 
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Londra’nın batısında, kalburüstü bir mahallede ufak ama 
şirin bir evin salonunda, sabah söndürüp akşam şişireceğim 
bir yatakta üç ay geçirecektim Bir saatlik metro yolculuğu 
sonrası üniversiteye ulaşıyor ve kütüphanede çalışıyor; yine 
bir saatlik yol ve birkaç aktarmayla eve dönüyordum. Yol 
boyu metroda dağıtılan bedava gazetelerden ya da yakınım-
da açılan gazete yapraklarından İngiliz basının, daha çok da 
futbol medyasının, tuhaf kelime oyunlarını yakalamaya, an-
lamaya çalışıyordum.  Gazetenin kalitesine göre dil ve içerik 
tuhaflaşabiliyordu fakat yine de en kötü gazetenin içeriği bile 
bizim spor basını kadar fena değildi. 

Hayranı olduğum pek çok şey ilk kez geldiğim bu adadan 
çıkmıştı; The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Depeche Mode, 
futbol ve tabii ki Liverpool. Fizik gücüne dayalı, sertliği kal-
dıran, kanatları kullanan anlayışta oynanan, sert ortaların, 
uzaktan şutların her an her şeyi değiştirebileceği, yağmur 
ve çamurun eksik olmadığı İngiliz futboluna hayrandım. Bi-
reysel meziyetlerin ötesinde, takım oyunu, disiplin ve taktik 
bana çok daha heyecan verici geliyordu. O yıllarda başından 
ayrılmadığım Championship Manager oyununda Liverpool’u 
alıp, oyunun veri bankasının sınırlarını zorlayacak denli faz-
la sezonu bitirirdim. Gelecek vaat edenden kariyerinin son 
çeyreğine giren oyuncuya kadar, İngiltere’de oynanan futbola 
aşinaydım. İspanyol futboluna bu denli gömülüp kalmamış-
tık. Kaldığım yere en yakın kulüp o yıl Premier Lig’de müca-
dele eden Fulham idi. Maç, bilet, forma muhabbeti yaparken 
arkadaşım bir futbol takımıyla maçlara çıktığını söyledi. Haf-
tada iki gün antrenman yapıyoruz, istersen antrenmanlara 
gel bir bak, takıma oyuncu lazım dedi. O zamana dek sadece 
halı sahalarda oynamıştım, çok parlak bir oyuncu olduğum 
da söylenemezdi. Vasat bir kariyerim vardı ama isabetli pas 
ve şutlarımın olduğu iyi günlerim olmuştu. Galiba çocuklu-
ğumdan bu yana bir takımın parçası olmak, başkalarının 
anlamlarından, meziyetlerinden güç almak ve onlara katkı 
sağlamak benim için daha değerliydi. 
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Akşamüstü Charing Cross Hastanesi’ne gittik. Hastanenin 
zemin katında spor salonuna benzeyen bir yer vardı. Duvar 
diplerine minyatür kaleler yerleştirilmişti. Hayalimde koca-
man bir saha ve gerçek kaleler vardı ama takımın antrenman 
olanakları sınırlıydı. Nitekim minyatür kale maç yaptık. Maç 
sonunda hastanede morg görevlisi olarak çalıştığını öğrendi-
ğim, eski bir amatör futbolcu olan Mark, ne kadar buradasın 
ve bizimle oynamak ister misin diye sordu. O gün şansım ya-
ver gitmiş, iyi oynamış, iki de gol atmıştım. Çok isterim de-
dim. Elindeki dosyadan bir form çıkardı ve doldurmamı is-
tedi. Charing Cross Londra ve yakın çevresindeki takımların 
mücadele ettiği Ticari Lig takımlarından biriydi. Burada mü-
cadele eden takımlar British Airways gibi bir şirkete bağlı ola-
bildiği gibi, bir futbol takımı altında, mahalle ya da hayır ku-
rumuyla da ilişkili olabiliyordu. Mark’ın doldurmamı istediği 
oyuncu bilgi formu benim için standart bir kayıt formundan 
öte adeta bir kontrattı. Bir yıllığına Charing Cross Association 
oyuncusu olmuştum. Krampona ve tekmeliğe ihtiyacım var-
dı, ertesi sabah erkenden Tottenham Court Road’daki bir spor 
mağazasından orta karar bir krampon ve tekmelik edindim. 
Onun dışındaki her malzeme maça geliyordu. Maç sonunda 
takım oyuncularından her biri sırasıyla tüm malzemeyi evine 
götürüyor ve yıkayıp bir sonraki maça hazır ediyor, formaları 
dağıtıyordu.

Maç günü sabahı geldiğinde Fırat'la sokağın köşesinde 
beklemeye başladık. Güneşli ve buz gibi, bulutların inanılmaz 
bir hızla hareket ettiği standart bir Londra sabahıydı. Soka-
ğın köşesinden altın yaldızlı bantları olan siyah bir kamyonet 
belirdi. Bizi almaya gelen takımın kaptanı ve kalecisi John, 
Viktorya dönemi evlerinin onarımı konusunda uzman bir 
iç mimardı. Biri 16 diğeri 17 yaşında olan iki üvey oğlu da 
John'la beraber, kamyonetin arkasındaki bölmede idi. Ön kol-
tuğa sığışıp kuzeydoğu Londra’ya doğru yola koyulduğumuz-
da arkadaki iki sevimli ergenin takımın en genç ve hevesli 
oyuncuları olduğunu öğrendim. 
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Rakibimiz Sporting Hackney’nin sahasına ulaştığımızda 
hava yağışlı, yerler de çamur içindeydi. Bir önceki maçta ya-
ğışlı zemin ve çamurla boğuşmaktan yorgun düşmüş 1.80’den 
daha uzun iki siyahi futbolcu soyunma odalarının bulunduğu 
yere, bize doğru geliyordu. Onlara bakarken hayatımda hiç 
gerçek ölçülerde bir futbol sahasında oynamadığımı düşün-
düm. Beş on dakika içinde bizim takımın oyuncuları birer 
birer gelmeye başlamıştı. Taksiciden akademisyene, musluk 
tamircisinden işsize takımda her meslek grubundan ve sınıf-
tan oyuncu vardı. Kaptanın çocuklarından sonra takımın en 
genç elemanı ise bendim. Henüz Ken Loach Looking for Eric'i 
çekmemişti ama yıllar sonra filmi izleyince, camları buğulu, 
küçük, havasız o soyunma odasındaki insan kimyası aklıma 
gelmişti. Takımın daha galibiyeti yoktu ve uzun süre bunun 
üzerine, farklı aksanlarda espriler yapıldı. Nihayet formalar 
dağıtılmaya başlanmış, bana da 14 numaralı forma kalmıştı. 
Bir Cruyff hayranına bundan iyi numara denk gelemezdi. So-
yunma odasındaki tanışma, taktik ve şamata bittikten sonra 
ince bir diken gibi yağan yağmurun altında ısınmaya çıktık. 
İstanbul’da hiç tanımadığım insanlarla halı saha maçlarına 
gitmiştim fakat o gün şaşkınlıkla parçası olduğum soyunma 
odası iklimi futbolun neden sadece futbol olmadığının özetiy-
di. Ölesiye keyif alan, birbirinden çok farklı insanlar yağmur 
çamur demeden Londra’nın bir ucundan diğer ucuna tüm iş-
lerini bırakıp maça geliyorlardı. 

Kocaman bir sahaya çıktık, ceza sahası çizgisini taç çiz-
gisiyle karıştırmamak için iyice etrafıma baktım. George 
Clooney’ye Abdullah Gül’den daha fazla benzediğinden, ta-
kımdan birinin maçı izleyen yakını Fırat'la fotoğraf çektiri-
yordu. Bir miktar ısındıktan sonra soldan gelen bir ortaya 
gelişine çok sert vurdum, biri “Sas” diye bağırdı. Anlamadı-
ğımı fark edince de “Hasan Sas” dedi. Hiç benzemiyordum, 
saçlarım o yıllarda omuzuma kadar uzundu fakat anlaşılan 
Hasan Şaş kafasını kazıtarak çıktığı 2002 Dünya Kupası’nda 
Brezilya’ya attığı golle Ada’da tanınmıştı. 
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Göğsündeki kokarttan emekli bir futbol hakemi olduğu 
anlaşılan kelli felli bir hakem çıktı soyunma odasından, yan 
hakemler yoktu. Her takımın birer yedek oyuncusu yan ha-
kemlik yapıyordu o yıllarda. Hakem, bayrakları yan hakemlik 
yapacak oyunculara teslim etti ve maça başlayacak tarafı be-
lirlemek üzere parayı yere bıraktı. Maç başladığında kenar-
da duran iki yedekten biriydim. Maç ortada gidiyor, top bir 
yarı sahadan diğerine gidip geliyordu. İlk yarısı golsüz biten 
maçta tek bir gol pozisyonu bile olmamıştı. Devre arasında 
antrenör, bir poşet dolusu portakalı çimlerin üzerine bıraktı 
ve kesmem için yardım istedi. Elimde meyve bıçağı portakal-
ları ikiye kesiyordum. Bir yandan taktik alırken bir yandan da 
yarım portakalları kemiriyorduk. 

İkinci yarı başladığında oyuna girmiştim. Sağ kanatta 
amaçsızca koşuyordum. Fırat aynı kanatta, arkamda defans-
taydı, hiç yorulmamış gibiydi. Sanki sırtında bir oksijen tüpü 
varmışçasına hücum ve defans arasında gidip geliyordu. 
Sağdan kullanılan bir korner atışında top uzak bulunduğum 
uzak kale direğine gelmişti. İki metre mesafeden yarı ıskala-
yarak vurduğum topu direğe nişanlamıştım. “Unlucky” (Şans-
sızlık) diye bağırdı aynı anda bizim takımdan iki kişi. Bence 
düpedüz kazmalıktı o pozisyon. Ara ara ağır çekimde rüya-
ma girer, hem ayağımı hem de direği aynı anda yalayan ve 
döne döne uzaklaşan o top. Her neyse, maç doksan dakika; 
bir başka pozisyonda 18’e girer girmez kaleciyle karşılaşmış, 
üzerinden aşırtmayı denemiş ve bu kez topu üst direğe nişan-
lamıştım. Yine aynı şey söylendi: “Unlucky.” Bu kez estetik bir 
pozisyon olmuştu, yirmi yıllık golcülerin kaçıracağı cinsten 
bir gol kaçırmıştım doğrusu. Bundan sonra gol atamasam da 
olur diye düşündüm, birkaç asist yaptım fakat sonuç iyi ol-
madı. Maçın son on dakikasında ise maç boyu tek bir olumlu 
hareketi olmayan kaptanın 17 yaşındaki oğlu iki gol atmış, 
ardından komik bir gol yemiştik. Maç 2-1’lik deplasman gali-
biyetimizle sonuçlanmıştı. 

Yorgun argın girdiğimiz soyunma odasında adeta şampi-
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yonluk kutlaması vardı. Takım ilk galibiyetini almıştı. Morg 
görevlisi hocamız esaslı bir maç konuşmasının ardından 
pamuk eller cebe anlamına gelen bir şeyler söyledi. Maç 
sonunda herkesten hakeme verilmek üzere dörder pound 
toplanıyordu. Hakem masrafı takım oyuncularından topla-
nan paralarla karşılanıyordu. Ardından sahanın hemen ya-
nındaki pub’a gittik; bu durum o güne özgü değildi. Her maç 
sonunda maçın oynandığı yerde ya kulübün pub’ına ya da 
yerel başka bir pub’a gidilip bira içiliyordu. Biri ısmarlamaya 
başladıktan sonra, İngiliz usulü, bittikçe bir diğeri bir başka 
tur için elinde yeni biralarla geliyordu. Evdeki şişme yatağa 
döndüğümde inanılmaz mutluydum. Daha uzun kalıp, daha 
çok çalışıp, daha çok futbol oynamak istemiştim. Sahasın-
dan atmosferine, emekli hakeminden portakal kemirmeye 
ve tabii biralamaya ve başka bir nedenle tanıma şansı bu-
lamayacağım birbirinden farklı ve renkli takım arkadaşla-
rıma kadar hiçbir zaman unutamayacağım bir deneyimdi 
İngiltere’de futbol oynamak, profesyonel ruhlu amatör bir 
takımda da olsa. 

Gary Lineker’in söylediği gibi futbol Almanların kazan-
dığı bir oyundu belki fakat İngiltere’deki atmosferi ve doğa-
sı bambaşkaydı. Ardında muazzam, derin bir sosyo-kültürel 
geçmiş vardı. Bugün çoğumuza sevimsiz gelebilecek türden 
endüstriyel hale ulaşana dek çok farklı, çalkantılı süreçlerden 
geçmişti İngiliz futbolu. Yine de içinde hâlâ amatör bir ruh 
barındırıyordu. 

Daha sonraki yıllarda, bir yıl Eurosport’a bir yıl da BirGün 
gazetesine futbol yazıları yazdım.  Her iki süreçte de bana 
sonsuz özgürlük sağlayan editörlerim oldu. Yazıların maç 
yazısı olmamasına dikkat ederek/özen göstererek, futbolun 
sadece futbol olmadığının altını çizen konulara değinmeye 
çalıştım. Kocaman bir havuza tek bir kesme şeker bırakmak 
gibiydi; belki bir miktar su sıçratıyordu, ancak, dibi boyladı-
ğında havuzda baskın olan aynı klor tadıydı. Gezi sonrasında 
Olimpiyat Stadı’nda seyircilerin sahaya girmesiyle iktidarın 
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koparttığı gürültü sonrası SKYTURK’te yayınlanan bir tartış-
ma programına davet edilmiştim. Tartışmanın diğer tarafın-
da 1453 Kartallar vardı ve ne laf anlatmak ne de tartışmak 
mümkündü. Reklam arasında futbol yazmayı hatta izlemeyi 
bırakmaya karar verdim. Eski açıktan aldığım kombinemi fa-
natik Beşiktaş taraftarı bir arkadaşıma hediye ettim. O gün-
den bu zamana on maç izledim desem yalan olur. 

Geçen on beş yılda Türkiye’de hiçbir şey iyiye gitmemişti, 
tedirginliğim haklı çıkmıştı. Futbolun, sporun etik, ahlaklı ve 
coşkulu bir hali kalmamıştı; futbol, bir tür iktidar ve hesaplaş-
ma alanına dönüşmüştü. Bir yandan endüstriyel olarak ina-
nılmaz bir büyüme içine girerken, bir yandan da 3 Temmuz 
gibi bir sürecin içine itilmişti futbol. Puan silme, küme düşür-
me gibi cezalardan öteye geçmeyecek şike ve teşvik primi gibi 
hadiseler, Cemaat’in manipülasyonu sonucu futbol kulüpleri-
nin birer suç örgütü olarak görülmesine neden olmuştu. Son-
rasında hapis cezaları, bitmeyen dava süreçleri başlamıştı. 
Olup biteni anlamayan UEFA, Türkiye’de adil bir yargı süreci 
olduğunu düşünerek, yaptırımlarıyla kulüplerin ekonomik 
zarar görmelerine bilmeden de olsa neden olmuştu. 

Özetle futbol asla bir daha aynı olmadı; hiç olmadığı kadar 
iktidarın propaganda organlarından biri haline gelen futbol 
federasyonundan kulüp başkanlarına ve oyunculara kadar 
iktidarın oyuncağına dönüştü. İktidar aleyhtarı tezahüratlar 
cezalandırılmaya başlanırken, saha içinde futbolcu tekmele-
mek, İstiklal Marşı yuhalamak, gazeteci dövmek neredeyse 
makbul sayılmaya başlandı. Spor medyası geçmişten daha 
berbat bir hale geldi; iyi yazan çizen, derinlemesine analizler 
yapan köşe yazarları birkaç sütuna hapsoldular.  

Tam da bu nedenlerle David Winner’in kaleme aldığı bu 
kitabın Türkçeye çevrilmesi son derece değerli. Tarihsel gön-
dermeler, alaycı ifadeler ve çok detaylı bir çalışmanın ürü-
nü ile Winner futbolun bambaşka yazılabileceğini gösteriyor. 
İngiltere’nin Dünya Kupaları’ndaki başarısızlığının nedenleri-
ni öyle güzel ifade etmiş ki bizden birileri bu kitabı kılavuz 
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alıp Türkiye’nin nedenlerini yazsa pek iyi olur diye düşündüm 
içimden.  Daha fazla uzatmadan ben okurken hem birçok ta-
rihi ânı, olayı anımsadım hem de bu olayların arkasındaki 
karmaşık hikâyelerin alaycı bir dille ifade edilmesinden ötürü 
epeyce eğlendim.

Güneş Duru
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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

Bu kitap üzerine çalışmaya ülkem için kayıp altın çağ sayıla-
bilecek bir dönemde başladım. 2000’li yılların sonundaydık ve 
Britanya şimdiye kıyasla bir refah timsaliydi. Ekonomi çok iyi 
durumdaydı. Savaşta değildik. Baskı görmeyen veya herhan-
gi bir siyasi kriz içerisinde olmayan benim gibi yazarlar futbol 
gibi “önemsiz” konuların derinliklerinde gezinme lüksüne sa-
hipti. Yine de şimdi bakıldığında bu kitaptaki bazı hususlarda 
kehanet denebilecek öngörülerin yer aldığını görmek mümkün.

Futbol insanların bir topun peşinden koşturduğu eğlence-
lik bir işten çok daha fazlasıdır. Bir kere en başta hayallerimi-
zi gerçekleştirmeye çalıştığımız, anlam ve kimlik oyunlarının 
sergilenişini izlediğimiz bir düşler sahnesidir. Bu kitabın ana 
konularından biri İngiltere’yi de bizzat temsil eden İngiliz fut-
bol kültürünün Britanya’nın görkemli geçmişine dair duygu-
sal, usandırıcı derecede nostaljik ve mitleştirilmiş bir fikriyata 
teslim olmasıdır. Bu düşünce alışkanlığı (ve İngilizlerin tahay-
yül ettiğinden çok daha karanlık olan bu geçmiş) şu an artık 
bir tokat gibi yüzümüze çarpmış durumda.

Bu satırların yazıldığı anda Britanya’nın Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararıyla tetiklenen birbirine bağlı bir dizi krizi yaşa-
maktayız. Ülke yalpalaya yalpalaya kavgaya giden bir sarhoş 
gibi “Brexit”e doğru ilerlerken insan ister istemez gelecekte-
ki tarihçilerin kendi başımıza açtığımız bu felaketi nasıl izah 
edeceğini merak ediyor. Acaba neden dünyanın en zengin, 
en başarılı ülkelerinden biri siyasi bir kaos yaşamayı tercih 
etti diye soracak bu tarihçiler. Bir zamanların istikrarlı, olgun 
ve müsamahalı demokrasisini yabancı düşmanlığına ve eko-
nomik ziyankârlığa iten şey neydi diyecekler. Bu kabahatin 
büyük kısmı da muhtemelen ülkenin pervasız, yalancı ve de-
magog politikacılarına ve fitneci, ırkçı ve İslam karşıtı tabloid 
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gazetelere ait olacak. Fakat futbolun buradaki rolü unutulur-
sa da yazık olur. 

Futbol Brexit’i mümkün kılan duygular bütününün anlaşı-
labilmesini sağlayan evveliyatın bir kısmını oluşturuyor. Ge-
çen yıllar içerisinde futbol, özellikle de İngiliz milli takımına 
karşı beslenen hisler, Boris Johnson ve Nigel Farage gibilerinin 
hezeyanlarla dolu ve kavgacı milliyetçiliği içerisinde kendine 
siyasi bir form bulan hissiyatın kuluçkalığı vazifesini gördü. 
Bunun nedeni ise Brexit’in tarihsel bir kayıp hissiyatında yer 
eden öfkeli İngiliz milliyetçiliğinin silahlaştırılmış bir versiyo-
nu olması (İskoçların, İrlandalıların ve Gallerin bu konudaki 
düşünceleri çok farklı). Bu öfkenin orta yerinde ise ket vurul-
muş bir kendini haklı görme hissi yatıyor.

On dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyıl başlarında İn-
gilizler dünya lideri bir imparatorluğa sahipti ve kendilerini 
dünyanın en güçlü ulusu olarak görüyorlardı. Ayrıca bizzat 
icat ettikleri sporlarda da dünyanın en iyisiydiler. Bunlar bir-
biriyle iç içe geçmiş iki olguydu çünkü İngiliz futbolu icat edil-
diği dönemin bir ürünüydü. Bu kitapta da açıklandığı üzere, 
futbol on dokuzuncu yüzyılda İngiltere’nin seçkin özel okul-
larında icat edildi. Bu okullarda öğrenciler hayatları boyunca 
tüm dünyaya hükmetmek üzere eğitiliyor ve spor cesaret, sa-
dakat, “erkeklik” ve takım ruhu gibi “kaslı Hıristiyan” savaşçı 
değerlerini aşılamak için kullanılıyordu. 

İngiliz emperyalizminin arkasındaki değerler ve düşünce-
ler işte bu şekilde futbolun DNA’sına kodlanmıştı. Buna yö-
nelik tutumlar da asla ciddi bir şekilde sorgulanmadı. Futbol 
Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda işçi sınıfına öğre-
tildiğinde de, daha sonraki dönemlerde solcu yazarlar tara-
fından “halkın oyunu “şeklinde mitleştirildiğinde de bu tarz 
bir sorgulama katiyen yapılmadı. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, İngilizlerin jeopolitik güçlerini kaybetmesi ve impara-
torluğun çökmesiyle birlikte, İngilizlerin futboldaki hükmü de 
1953 yılındaki o meşhur maçta Macarlara kendi sahalarında 
3-6 yenilmeleriyle son buldu. 
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Fakat imparatorluk döneminden kalma o kibir asla teda-
vülden kalkmadı. İngiltere’nin, ev sahibi olma avantajıyla ve 
hakemlerin de yardımıyla, 1966 Dünya Kupası’nı o eski usul 
çok koşan, güce dayalı İngiliz futboluyla kazandığında sanki 
zaten olması gereken doğal bir şey gerçekleşmiş gibi bir algı 
oluşmuştu. Futboldaki Viktoryen ve Edwardyen değerler de 
yirminci yüzyıldaki toplumsal ve cinsel devrime rağmen ge-
çerliliğini kaybetmedi, biraz sulandırılsa da İngiliz toplumu-
nun geri kalanındaki büyük kültürel değişim tarafından asla 
yok edilemedi. 

Başka bir deyişle, futbol imparatorluk dönemine ait mi-
adı dolmuş davranış kalıplarının yirmi birinci yüzyıla akta-
rılmasına farkında olmadan aracılık etmiş oldu. Spor ulusal 
itibar ve çöküşe dair hissiyatın psikodraması için ana sahne 
halini aldı. İngiltere’nin futbolun doğal süper gücü olduğu ve 
tüm Dünya Kupalarını alması gerektiğine dair o ebedi inanç, 
AB dışındaki dünya lideri konumuna geri dönen “küresel 
Britanya’yı” hayal eden Brexit fantezisinin spor versiyonudur. 

Buradaki can alıcı nokta ise futbolun mucidi olan ve on 
dokuzuncu yüzyılda modern sanayiye öncülük eden İngi-
lizlerin hâlâ bu hükümranlığa devam etmeleri gerektiğine 
inanmaları. Bu hükümranlığı mümkün kılan özel koşulların 
uzun zaman önce ortadan kaybolmasına rağmen İngilizlerin 
(sporda ve diğer her alanda) müstesna olduklarına dair inan-
cı her daim baki kaldı. Margaret Thatcher’ın bakanlarından 
birinin Euro 96’da İngiltere’nin büyük bir sürprize imza ata-
rak Hollanda’yı 4-1 yenmesinin ardından söylediği gibi: “Dün-
yadaki tüm ülkelerden daha iyi olduğumuz ve bunu ne kadar 
sık gösterirsek o kadar iyi olduğu [hissiyatını] hiçbir siyaseten 
doğrucu beyin yıkama süreci yok edemez... Bu bizim halkımı-
zın fıtratında var.” 

Sportif veya jeopolitik olaylar bu benlik algısıyla çeliştiğin-
de ortaya çıkan sonuçlar çirkin olabiliyor. Brexit yandaşları 
için İngiltere’nin artık sadece Avrupa’nın önemli ülkelerinden 
biri olduğu düşüncesi ülkenin “üzerinde güneş batmayan” bir 
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imparatorluğu yönettiği günlerden sonra dayanılmaz bir çö-
küş olarak görülüyor. İngiltere futbolda, özellikle de bir za-
manlar savaşta yenmiş olduğu ülkelere kaybettiğinde ise bu 
ulusal bir “aşağılanma” ve “utanç” olarak görülür. İngiltere’nin 
artık orta karar bir güç olduğunu bir türlü kabullenemeyen 
tabloid gazeteler ise öfkeden patlar ve seçtikleri bir günah ke-
çisine sert eleştiriler yağdırırlar.

“Hava Soğuk ve Biz Beş Para Etmeyiz” başlıklı bölümde 
de anlattığım üzere, İngilizler çoğu zaman bu gerilemelerini 
kendileriyle dalga geçen bir mizah anlayışıyla ele almıştır. Fa-
kat bu şakaların genellikle karanlık ve hezeyanlı bir yanı da 
oluyordu. Futbolun ülkenin sözde çöküşüne ağıt yakmak için 
kullanılmasının zirvesine ise hiciv dergisi Private Eye’ın adını 
kasvetli bir Londra banliyösünden alan kurmaca bir takımın 
işe yaramaz oyuncular, akılsız bir teknik direktör, holigan ta-
raftarlar ve üçkâğıtçı kulüp sahibinden oluşan kifayetsizler 
tayfasının skeçlerinde ulaşıldı. 

Gelgelelim, İngiliz kulüp futbolu, Simon Kuper ve Stefan 
Szymanski’nin Soccernomics (orijinal adıyla Why England Lose) 
isimli kitaplarında gösterdiği üzere, mükemmel durumda ve 
İngiliz milli takımı ülkede nüfusa oranla görece az sayıda 
oyuncu olmasına rağmen gayet iyi gidiyor. Yine de dünyanın 
en iyi ekiplerinden biri olduğu mevcut konumuyla eski şaşa-
lı günlere ait toplumsal bellek arasındaki uçurum İngilizleri 
acınacak bir hale sokuyor. İngilizlerin kendilerini sahada ve 
saha dışında şampiyon olma hakları hileyle ellerinden alın-
mış gibi hissetmelerine neden oluyor.  

“Hayalet Uzuv” başlıklı bölümde ise ortadan kaybolmuş 
imparatorluğumuzu tıpkı ampütelerin kayıp kollarını ya da 
bacaklarını hissettiği gibi hissetmemiz konusunu ele alıyo-
rum. Bu hissiyat da mutlaka bahis konusu edilmesini gerekti-
recek kadar güçlü. Saygıdeğer tarihçi ve edebiyat eleştirmeni 
Nicholas Boyle bu sendromu Alman psikanalistler Alexander 
ve Margarete Mitscherlich’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
ülkelerindeki “yas tutamama” hali olarak tanımladıkları hale 
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benzetiyor. Bir zamanlar Hitler’e besledikleri yoğun duyguları 
bir türlü kabul edemeyen veya içine sindiremeyen bir nesil 
Alman, Hitler’in ölümüne yas tutamamış, böylece etkisinden 
kurtulmuştu. Benzer şekilde, Boyle’un Ocak ayında The New 
European gazetesine de yazdığı gibi, “İngilizler toplumlarının 
ve toplumsal kurallarının ne kadar fazlasının imparatorluk 
döneminde ve imparatorluğun devamını sağlamak için oluş-
turulduğunu fark edememiş ve dolayısıyla imparatorluğun 
ölümüne yas tutamamış veya imparatorluğu yeniden kurma 
takıntısından kurtulamamıştır.”

Bu kitapta holiganlar hakkında yazmaktan bilerek kaçın-
dım, çünkü bu olgu hakkında zaten halihazırda haddinden 
fazla yazılmış durumda ve sorun da büyük ölçüde bitmiş gibi 
görünmekte. Fakat Brexit bu holiganların yeniden ortaya çık-
masına neden oldu ve bu durumun tarihi bazı çağrışımlar 
yapması da kaçınılmaz. En büyük ayaklanmaların çoğu Bir-
leşik Krallık sınırlarının ötesine yönelikti. Bu durum tesadüf 
değildi ve bir kez daha imparatorluk dönemine ait savaşkan 
fantezilerle bağlantılıydı. Bill Bufford’un 1992 tarihli kitabı 
“Among the Thugs”ta yazdığı gibi, İngiliz taraftarlar “yaban-
cıları sevmiyor, yabancı ülkelerin insanlarından ise özellikle 
nefret ediyorlardı.” Sarhoş, milliyetçi taraftarlar yabancı ülke-
lere özellikle olay çıkartmak için gidiyorlardı. İster bir kulüp 
takımının deplasman maçına gidiyor olsunlar ister milli ta-
kımın maçına, bu holiganlar kendilerini hep daha büyük bir 
dava için savaşıyor olarak görüyorlardı. “Savaş istiyorlardı,” 
diyordu Buford bunun için. “Ait olacakları ve uğrunda sava-
şacakları bir ülke istiyorlardı.” 

Geçen yılki referanduma kadar İngiliz futbolundaki bu 
deplasman haydutluğu artık bitmiş gibiydi. Fakat Nisan 
2017’de Madrid’de, bugüne dek sakinlikleriyle bilinen Lei-
cester City taraftarları Plaza Mayor’un altını üstüne getirdi, 
polisle meydan muharebelerine girdi ve “siktirin İspanyollar, 
Cebelitarık bizimdir” diye tezahürat yaptı (Muhafazakar Parti 
lideri Michael Howard’ın saçma sapan bir şekilde İspanya’yla 
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bir kaya için savaşa girilebileceğini ima edişine ithafen yap-
tıkları bir tezahürat). Geçen yaz Fransa’da düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası’nda da benzer sahneler yaşandı ve İngiliz taraf-
tarlar Ruslarla kavga etti, Brexit lehinde tezahüratlar yaptı ve 
Fransızlara nefret kustu. Geçen yılki referandumdan beri bu 
eski fantaziler gümbür gümdür geri geliyor. Hükümet yetki-
lileri Brexit sonrası muhtemel ticaret antlaşmalarını “İmpa-
ratorluk 2.0” olarak tanımlıyor. Saygın televizyon tarihçisi 
David Starkey Brexit’i Sekizinci Henry’nin on altıncı yüzyılda 
Roma Kilisesi’nden ayrılıp, anlamsız bir şekilde bunun yeni 
bir imparatorluk devrini başlatabileceğini söylemişti. 500 yıl 
boyunca İngilizlerin Avrupa’ya yönelik dış politikasının tek 
bir amacı olmuştu: Tüm kıtanın kendisine karşı birleşmesi-
ni engellemek. Theresa May’in sert bir “kırmızı beyaz mavi 
Brexit”i zorlaması da bir kez daha bunu göstermiş oldu. 

İngiliz politikası son 18 ay içerisinde o kadar tuhaf ve de-
ğişken bir hal almış durumda ki her an her şey olabilir. Belki 
bu sözler bile yayınlandığı anda güncelliğini yitirmiş olabilir. 
Ben hâlâ kendimize gelip neo-emperyalist hayallerimizden 
vazgeçebileceğimize, tarihimizle açık zihinli ve dürüst bir şe-
kilde yüzleşebileceğimize inanıyorum. Belki bu sayede yeni-
den futboldan bir oyun olarak keyif almaya başlayabilirim.




