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ÖNSÖZ

İngiltere’de yoğun bir Noel ve 
Yılbaşı dönemi geride kaldı. Arka 
arkaya gelen lig ve kupa maçları, 
Ada Futbolu’nun en belirgin 
özelliklerinden biri. Noel gününden 
hemen sonra gelen ve hediye 
kutularının açıldığı Boxing Day, yeni 
yılın ilk günü oynanan maçlar derken, 
futbola doyduk ve sezonun önemli 
dönemeçlerinden birini dönmüş 
olduk.

Bu sayımızda çok özel bir yazımız 
var. Ekibimizden Mert Artun, Sheffield 
United Kulübü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Selahattin Baki’nin nazik 
daveti ile Ada’ya gitti. Capital One 
Lig Kupası’nda Bramall Lane’de 
İngiltere 3. Lig takımlarından Blades, 
Premier Lig’in bu sezon parlayan 
yıldızlarından Southampton’ı üstelik 
çok üstün oynadıkları maçtan sonra 
yendi ve yarı final vizesi aldı. O maçın, 
Sheffield United’ın ve Ada seferimizin 
hikayesi birbirinden ilginç notlarla 
dolu.

10. sayımızda iki konuk yazarımız 
da var. Premier League Owl sitesinin 
editörü Seb Stafford-Bloor’un sizi 
bolca düşündürecek tartışmalı yazısı 

ile Öyküm Kanbir’in alt lig analizlerini 
ilgi ile okuyacaksınız.

Premier Lig Türkiye sitesinin 
çiçeği burnunda yazarı Melih Kopuz, 
Liverpool’un düşüşünü ve Suarez’in 
eksikliğinin bu çakılıştaki payını inceledi.

Ada’nın dört bir yanından futbol 
öyküleri ile süslediğimiz bu sayımızı da 
bizim hazırlarken duyduğumuz keyifle 
okumanızı dileriz.

           Edip URAS



GEZiDEN...



ADA ZİN 
ADA’DAN FUTBOL 
MAGAZİN 

Ada Futbolu’nda hep ciddi konulara mı yer vereceğiz? 
Biraz da magazin diyoruz ve sizi keyifli haberlerle baş başa 
bırakıyoruz.

- Manchester United’ın genç golcüsü James Wilson’ın 
lakabını biliyor musunuz? 

Geçen seneki antrenörlerinden Phil Neville açıklayana 
kadar biz de bilmiyorduk. Takım içinde Wilson’a United’ın 
araç ve forma sponsoru Chevrolet’ye ithafen “Chevy” diyorlar. 
Nedeni de genç oyuncunun (Doğum tarihi 1 Aralık 1995) 
geçen sezon ilk kez United forması giydiği Hull City maçında 
2 gol birden attıktan sonra hedeflerin neler sorusuna verdiği 
“kulüpten araba alabilmeye yetecek kadar forma giymek 
istiyorum” açıklaması olmuş. Bu sezon Van Gaal’in zaman 
zaman forma verdiği 19 yaşındaki yıldız adayı henüz bu 
sezon golle tanışamadı. Şu ana kadar 9 Premier Lig, 1 de kupa 
maçında forma giyen Wilson geleceğin önemli yıldızlarında 
birisi olacak ve kendisine bol bol Chevrolet alabilecek 
kapasiteye sahip…

- Joey Barton’ın Ölüm Tehdidi İle İmtihanı

Şimdiki haberimizin kahramanı ise hırçınlığı ile tanınan 
QPR kaptanı Joey Barton. Manchester United’ın Mancini 
yönetiminde son saniyelerde kazandığı şampiyonluk maçında 
rakiplerine tekme tokat dalan Barton kırmızı kart görmüş ve 
12 maç ceza almıştı. Bir sonraki sezon Marsilya’ya kiralanan 
Barton ligde cezasını çekerken City maçından sonra ilk resmi 
maçına Kadıköy’de Fenerbahçe önünde çıkmış ve o sezonu 
Fransız kulübünde geçirdikten sonra QPR’a geri dönmüştü. 

Geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullandığı twitter 
hesabından Marsilya günlerinde aldığı bir ölüm tehdidi 
içerikli taraftar mektubunu paylaşan Joey Barton bu olayla da 
oldukça eğlendi. Eski bir taraftar mektubu bulduğunu ve bu 
günlerde bazıları için dostça bir tavsiyenin içerdiği anlamın 
harika olduğunu yazan Barton mektubu paylaştıktan sonra 
yazanın adresine de Google Earth üzerinden bakıp dairesinin 
fotoğrafını da paylaştı. Mektubu yazanın İngilizce dilbilgisi 
ile de dalga geçen Barton “Hangisi daha tehditkar, içerik 

Mert Artun@maturebuffon
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mi yoksa dilbilgisi mi?” diye paylaştı 
mektubun görselini.

Mektubun içeriğinde ise kızgın 
taraftar, dostça bir tavsiye olarak 
Barton’a sezon biter bitmez ülkesine 
gitmesini, aksi takdirde 1 Temmuz’a 
kadar Fransa’yı terk etmezse gelip 
Barton’ı nasıl öldüreceğini tarif 
etmiş…

- Müstakbel Mrs.Carroll’a Panik 
‘Güzellik’ Odası

Sırada, sakatlığını atlatan ve Billie 
Mucklow ile nişanlanan, yeniden 
golleri ile gündeme gelen Andy Carroll 
var. Bir zamanların transfer rekortmeni 
Carroll, West Ham’ın bu sezonki 
çıkışında önemli pay sahibi. Carroll’ın 
yükselen formunda da artık düzenli 
bir aile yaşantısı olması önemli bir 
etken. Zamanında Capello, İngiltere 
Milli Takımı’ndan öğrencisi için “çok 
büyük bir yetenek ama fazla bira 
içiyor” diyerek golcüsüne özel hayatı 
üzerinden mesaj vermişti. Geçtiğimiz 
günlerde Carroll, Billie Mucklow 
ile yaşayacakları evde nişanlısı için 
yeni bir oda inşa ettirip bunu da 
sürpriz bir hediye olarak sununca 
Mucklow’u oldukça mutlu etti ve çift 
bu yeni odanın fotoğraflarını Billie 
Mucklow’un instagram hesabından 
paylaştı. 

Mucklow, “Hayatımın en büyük 
şokunu yaşıyorum gizli bir anahtar 
ile gizli bir odaya ulaştım, adı 
Billutifuls olan bu oda bana özel bir 
güzellik salonu, ben çok şansı bir 
kızım ve Andy seni çok seviyorum” 
açıklamaları ile fotoğrafları yayınladı. 
Bir diğer fotoğrafta ise çiftin bebek 
beklediklerini açıkladıkları anı 
görebilirsiniz.

- Sosyal Medya Kazası: 

Kahramanımız Norwich City’nin 
genç oyuncusu Jacob Murphy. 
19 yaşındaki oyuncu bu sezon 
Championship’te zor günler geçiren 
Blackpool’a kiralanmıştı. Orta sahada 
fena da performans sergilemeyen 
Murphy 9 maçta 2 gol attı. Blackpool 
ile ilgili sezon başı web sitemiz 
PremierLigTurkiye.com’da bolca 
yazdık. Sezona 6-7 oyuncu ile başlayan 
takım hazırlık maçı bile yapamamıştı 
ve kadro darlığı nedeni ile sürekli maç 
kaybediyordu. Şu anda mandalinalar 
24 takımlı Championship’te 24 maç 
sonunda 14 puanla son sırada ve 
büyük bir mucize olmazsa küme 
düşecekler. 

Genç oyuncu, Sheffield Wednesday 
maçı öncesi takım arkadaşı Donervan 
Daniels ile birlikte çektirdiği 
bir fotoğrafın içine “bu maçı da 
kaybedeceğiz” caps’ini ekleyerek 
sosyal medyada paylaşınca bir anda 
gündem oldu. Maçta 52 dakika forma 
giyen Murphy oyundan çıktı ve bu 
maç onun Blackpool kariyerinin 
de sonu oldu. Menajer Lee Clark, 
oyuncusu resmi web sitesinden başta 
taraftarlar olmak üzere tüm camiadan 
özür dilese de oyuncusunu affetmedi 
ve kiralık sözleşmesini feshederek 
Norwich’e geri gönderdi. 
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GİTTİK, GÖRDÜK 
YAZDIK ! 

SHEFFIELD UNITED 

Sheffield United, Türkiye gündemine bir süre önce 
Colin Kazım Richards transferi ile girmişti. Bir anda 
nereden çıktığını anlamadığımız şekilde Colin Kazım 
milli formayı giymeye başladı ve Sheffield United’dan 
Fenerbahçe’ye transfer oldu. O sezon Premier Lig’den 
düşen Sheffield United ise biraz geri planda kaldı, ta ki 
2013 Eylül ayında Suudi Prensi Abdullah takımın yüzde 
50 hissesini satın alana dek…

Bu satın alma sonunda Prens Abdullah’ın Türkiye’deki 
danışmanı iş adamı Selahattin Baki de 125 yıllık kulübün 
yönetim kurulunda görev almaya başladı ve kısa sürede 
takımın önemli bir gelişme göstermesinde önemli bir 
rol oynadı. Ada Futbolu ekibi olarak uygun bir fırsat 
bulduğumuzda Selahattin Baki’nin de daveti ile olan 
biteni yerinde görmek için İngiltere seyahati organize 
ettik. 

Geçen sezon Wembley’deki yarı finale kadar giderek 
FA Cup’ta oldukça büyük bir başarıya imza atan Blades 
bu sezon da aynı başarıyı Capital One Lig Kupası’nda 
göstermiş ve çeyrek finale yükselmişti. Rakip yine bir 
Premier Lig takımı Southampton olunca maçın reytingi 
bir anda yükseldi. Maçın hikayesini Premier Lig Türkiye 
web sitemizde sizlerle paylaşmıştık. Ada Futbolu 
sayfalarında ise biraz Sheffield United tarihçesi, biraz 
şehirdeki ve takımdaki hava biraz da Selahattin Baki’nin, 

Ada Futbolu sayfalarında biraz 
Sheffield United tarihçesi, biraz 
şehirdeki ve takımdaki hava 
biraz da Selahattin Baki’nin, 
Sheffield’daki adı ile “Sela” nın 
dünyasını sizlerle paylaşmaya 
çalışacağız.

Mert Artun@maturebuffon
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Sheffield’daki adı ile “Sela” nın dünyasını 
sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

The Blades lakaplı Sheffield United’ın 
temelleri şehrin diğer kulübü Wednesday’in 
Bramall Lane’den taşınması ile 22 Mart 
1889’da bir otel odasında atıldı. O günden 
bu yana 125 senelik bir camia olarak 
Britanya Futbolu’nun temel taşlarından 
birisini oluşturuyor. Sadece geçmişi ile 
değil, takımına tutku ile bağlı taraftarları, 
futbolun doğduğu yer olan dünyanın en eski 
futbol stadyumu Bramall Lane (1855) ile de 
bambaşka yere sahip bir camia.

Kulüp en başarılı yıllarını ilk 30 senelik 
dönemde yaşamış ve 1897-98 sezonundaki 
şampiyonluğa, sonuncusu 1925’te kazanılan 
4 FA Cup zaferi eklemiş. O günden beri de alt 
liglerdekiler dışında önemli bir başarısı yok 
takımın. Kısa vadede hedef yeniden Premier 
Lig’e dönmek, orada kalıcı olmak, Avrupa 
Kupalarına gidebilmek. Uzun vadedeki hedef 
ise 100 yıllık uykunun ardından uyuyan dev 
olarak İngiliz futbolunun süper güçlerinden 
birisi olabilmek. 

Ada 
Futbolu’nun 
eski 
sayılarında 
size Tevez ve 
Mascherano 
transferinin 
sonuçlarını 
yazmıştık. 
O vakanın 
etkisi ile 
Premier Lig’e 
veda eden 
Blades için 2007 yılından beri alt liglerde ve 
öncelikli hedef Championship’e yükselmek. 
Bu sezon takım League One’da biz bu 
satırları yazarken 21 maç sonunda 33 puan 
ve maç fazlası ile 5. basamakta. İşler pek 
de istenildiği gibi gitmese de İngiltere 3. 
Ligi’nde henüz sezonun bitmesine 25 maç 
ve kazanılabilecek 75 puan var. İlk ikiye 
giremeseniz de 3. ve 6. sıralardaki takımlar 
play off sonucu bir üst lige yükselme 
şansına da sahip olabiliyorlar. Bu arada 
takımın büyük değişim öncesi ligin sonunda 
olduğunu ve bu sezon öncesi 3 önemli as 
oyuncusunu kaybettiğini de ekleyelim. 
Beklentiler yükseldi ve buna paralel olarak 
taraftarların mutluluk eşiği de yükseldi. 

Takım savunma anlamında çok fazla sıkıntı 
yaşamıyor ancak bitirici bir forvet ihtiyacı 
olduğu kesin. Canlı izlediğimiz Southampton 
maçında da bunu açıkça gördük, ideal 
kadrosu ile maça çıkan Premier Lig ekibi 90 
dakika içinde sadece 1 pozisyon bulabildi 
Sheffield United önünde. Nigel Clough’un 
öğrencileri biraz daha bitirici olabilselerdi 
skor daha da farklı olabilirdi. Sezon başı 

transfer edilen İskoçya eski gol kralı Higdon 
da gol anlamında istikrarı getiremedi. Ara 
transferde çalışmalar bu yönde olacaktır. 

Forvet ihtiyacı demişken yine Ada Futbolu 
sayfalarında daha önce yer alan Ched Evans 
olayına da değinmeden edemeyeceğiz, 
aslında Galli forvet şu anda United’ın derdine 
derman olabilecek özelliklere fazlası ile sahip 
ancak cennetteki yasak meyveden farksız 
konumda. Yönetim şimdilik yasak meyveyi 
dalından koparmamayı tercih etti elini 
uzatınca aldığı tepkilerden dolayı. 

Sheffield şehrinde, United taraftarlığı 
bir din gibi. Bramall Lane’in altında 
mezarlık var ve öldükten sonra stadın 
altına gömülebiliyorsunuz. Bize kulübün 
müzesini ve stadyumu gezdiren futbol 
tarihçisi John Garret’ın de hem annesi hem 
de babası dünyanın en eski stadyumunun 
çimlerinin altında yatıyor. Muhtemelen 
John da öldükten sonra ailesine kavuşacak. 
Kulübün resmi ürünlerini satan mağazanın 
hemen yanında mezarlıkta yatanlar için 
özel bir yer ve isim duvarı ayrılmış. Bramall 
Lane Stadyumu, kulübün misafirlerinin 

kaldığı oteli, mağazası 
ve mezarlığı ile “futbolun 
doğduğu kutsal topraklar” 
tamlamasını sonuna 
kadar hak eden bir ortam. 
Stadyumu gezerken çim 
kokusunu içime çekerken 
gözlerimi kapatıp 150 yılda 
tribünlerde ve yeşil sahada 
olanları hayal etmeye 
çalıştım, ortam gerçekten 
büyüleyiciydi… 

Maç başladıktan sonra taraftarların nasıl 
maçın içinde olduklarını, stadın akustik 
gücü ile rakibi nasıl boğduklarını yakından 
görme fırsatımız da oldu. Southampton 
güçlü kadrosuna rağmen sahada hiçbir 
varlık gösteremedi ve 90 dakika sonunda 
kuyruğunu kıstırıp eve dönmek zorunda 
kaldı. Şimdi Lig Kupası’nda yarı finalde 
rakip Tottenham. Southampton’dan 
kağıt üzerinde de oldukça güçlü bir rakip 
olan Londra temsilcisi ile karşılıklı 2 maç 
yapacak Blades ve finale kalırlarsa yeniden 
Wembley’e gidecekler. Diğer yarı final 
eşleşmesi de Liverpool – Chelsea. Mucizeyi 
gerçekleştirebilmek için 3 çok zor rakip 
ve 3 çok zor maç var ancak ben hem 
tribünde, hem takımda hem de şehirde o 
inancı ve havayı gördüm. 19 Ocak’taki ilk 
yarı final maçında Londra’dan çok kötü bir 
sonuçla dönmezse takım, Bramall Lane’de 
Tottenham’a da kabusu yaşatabilir. Nigel 
Clough göreve geldiğinden beri kupalarda 
18 maçta sadece 2 kez yenildiler ve çoğu 
Premier Lig takımı olmak üzere üst liglerden 
tam 9 takımı elediler. 

Blades için 2007 yılından beri 
alt liglerde ve öncelikli hedef 
Championship’e yükselmek. Bu sezon 
takım League One’da biz bu satırları 
yazarken 21 maç sonunda 33 puan ve 
maç fazlası ile 5. basamakta. 
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Biraz da icraatın içinden bölümüne geçelim ve Sela’nın yönetime 
geldikten sonra yaptıklarından bahsedelim. Öncelikle şunu belirtmek 
lazım, Sheffield camiası biraz bizdeki Trabzonspor’a benziyor, hangi 
yönden derseniz, içine kapanıklık ve milliyetçilik yönünden diyebilirim. 
Manchester takımları, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham gibi 
ekipler artık dünyaya mal olmuş uluslararası camialar. Sheffield 
ise daha saf ve daha İngiliz. Taraftarların başka milletten birisini 
sahiplenmesi çok kolay olmuyor ancak Selahattin Baki kişiliği ve 
icraatları ile bu bariyeri çoktan aşmış. Fenerbahçe taraftarlığı ile bilinen 
Sela’ya destek vermek için kulübün taraftarlarının en çok zaman 
geçirdiği pub Cricks’de barın arkasında Fenerbahçe atkısı asılı. Geçen 

sene Türkiye’de bazı medya kuruluşlarının çıkardığı 
asılsız iddialar sonucu Sheffield United Kulübü ve 
özellikle taraftarı Selahattin Baki’ye destek olmuş 
ve sahip çıkmıştı. Sela da sürekli taraftarla içi içe ve 
etkileşim halinde olan bir yönetici olarak kısa sürede 
herkesin gönlünü fethetmiş durumda. Taraftarlar 
onunla fotoğraf çektirebilmek için bile sık sık 
yanımıza geldiler. Baki geçtiğimiz aylarda yönetim 
kurulunca “Uluslararası Futbol Direktörlüğü” 
görevine getirildi ve hem İngiltere içinde hem de 
Britanya dışında, kulübü başarı ile temsil ediyor. Kısa 
sürede camianın içimizden biri diyebileceği kadar 
ilerleme kaydetmiş Selahattin Baki. 

Nigel Clough hamlesi, yavaş yavaş yapılan 
transfer hamleleri, Adidas ile yapılan yeni forma 
anlaşması, kupalarda devam eden başarılı sonuçlar 
ardından tek eksik artık bir an önce üst liglere 
tırmanmak. Sezon öncesi Soma’da yaşadığımız 
maden kazasında hayatını kaybedenler yararına 
Fenerbahçe ile de bir hazırlık maçı yapan Sheffield 
United her geçen gün Türk futbolseverlerin daha 
çok ilgisini çeken, daha çok sevdikleri bir kulüp 
haline geliyor. Bu sezon alınabilecek bir Lig Kupası, 
United’ı 3. Ligden Avrupa’ya bile taşıyabilir… Biz bu 
satırları yazarken takım FA Cup’ta da yoluna devam 
ediyor ve 3. turda rakip yine bir Premier Lig takımı, 
QPR oldu. Loftus Road deplasmanındaki maç 4 
Ocak’ta oynandı ve Sheffield United rakibini 3-0 gibi 
net bir skorla geçerek 4. tura adını yazdırdı.  4. turda 
rakip deplasmanda Preston North End. 

İlk stadyum, ilk United, 1855’den beri Bramall 
Lane’de tık demeden çalışan saat, en büyük tek 
parça kale arkası tribünlerinden birisi The Kop, 
ilk kırmızı beyaz çubuklu forma, ilk ışıklandırılmış 
maç (1878), radyodan maçı canlı anlatılan ilk kulüp 
(1927-Arsenal maçı) daha önceki sayılarımızda 
sizlerle tanıştırdığımız Fatty Foulkes ve nice 
hikayelerle endüstriyel futbolun sularında henüz 
kirlenmemiş, tutku dolu ve tarih kokan bir takım 
Sheffield United. Biz de Ada Futbolu sayfalarında 
The Blades hikayelerine yer vermeye keyifle devam 
edeceğiz.

 

İlk stadyum, ilk United, 
1855’den beri Bramall 
Lane’de tık demeden 
çalışan saat, en büyük 
tek parça kale arkası 
tribünlerinden birisi The 
Kop vs...
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TAKIMINIZ ZENGİN OLSUN  İSTER MİSİNİZ?

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında Qatar Sports 
Investments (Katar Spor Yatırımları QSI) ‘ın İngiltere Premier 
Lig’deki bir takımı satın almak üzere olduğuna dair haberler çıktı. 
The Sun gazetesi hedeflenen takımın Tottenham olduğunu iddia 
ediyor.

Bulvar gazeteciliğin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz ve büyük 
ihtimalle The Sun, QSI’ın futbola yatırım yapacağı ile ilgili birkaç 
açıklamadan arama motorlarını en ilgilendirecek başlığı yaratma 
konusundaki ustalığını konuşturmuştur.

Yine de, bu ilginç bir tartışma konusuna ilham olması açısından 
güzel: Kulübünüzün gerçekten bu kadar zengin olmasını istiyor 
musunuz?

Financial Fair Play kuralları yeni bir Chelsea veya Manchester 
City örneği görme ihtimalimizi oldukça azalttı. Buna rağmen 
Tottenham büyüklüğündeki bir takıma bu kurallar çerçevesinde 
yapılacak bir katkı onların futbol dünyasındaki yerini hissedilir 
ölçüde değiştirebilir.

Yaşı daha genç olan taraftarlar buna hiç tereddütsüz kabul 
edeceklerdir. Son 15 yılda Premier Lig ile birlikte büyüyen nesil, 
onun gerçekliği ile barışık durumda. Eğer sadece elinizdeki 
kaynaklarla orantılı olarak gelişen bir rekabeti tanıdıysanız neden 
buna bir alternatif arayasınız ki?

Ancak diğerleri için konu bu kadar net olmayabilir.
Futbol bir mücadele ve bana öyle geliyor ki, hepimiz böyle 

olmasından memnunuz. Her taraftar başarı ister ancak çoğu 
kulübünün sınırları içinde halinden memnundur. Hatta hepimiz 
bu ‘süper kulüpler’ çağındaki adaletsizliklerden ve komplo 
teorilerinden şikayet etsek de, ‘devlerle savaşma ve kazanma 
ihtimali’ bu oyunun dokusuna işlemiş durumda.

En basit hali ile bakarsak, David ve Goliath öyküsünde Goliath 
David’i yenerken bu kadar zorlanmasaydı Samuel Kitabı bu kadar 
değerli olur muydu?

Bu hikaye hoşumuza gidiyor çünkü David biziz ve Goliath da 
bu dünyadan olmayan ve kendimizi hiç bağdaştıramadığımız bir 
güç. Benzer şekilde,  futbol kulüplerimizin çoğu cam bir çatının 
altında, başarısız olması beklenen takımlardan oluşuyor. Bu 

onları daha sevimli kılıyor bir bakıma. Bizi kızdırabilirler, üzebilir 
ve kalbimizi kırabilirler ama işlerin bir gün düzeleceğine olan 
inancımız bizi bir arada tutan bir tutkal gibidir.

Kulüpler artık futbolda doğal nedenlerden yükseliş ve düşüşe 
geçmiyorlar ancak asıl önemlisi biz hala binlerce taraftarı 
turnikelerden stada sokan bir yanılsamaya tutunmakta ısrar 
ediyoruz.

Ben bir Chelsea veya Manchester City taraftarı değilim ve 
bazen nasıl olurdu acaba diye merak da ediyorum. Bu iki kulüp 
arasında hatırı sayılır bir fark olduğunu hatırlamak gerek ancak 
beklenti düzeylerine bakıldığında birbirlerinden bir farkları yok; 
her ikisi de her sezon Premier Lig’de şampiyon olmak zorunda.

Bir taraftarın açısından baktığınızda bu o kadar da taşıması 
zor bir yük gibi gözükmüyor, ancak gerçekten öyle mi? Para bir 
takımın daha çok başarı sağlanmasına yarayabilir ancak aynı 
zamanda bir taraftarın ümitlerini ve hevesini yontarak eksilttiği 
de bir gerçek. Başarısızlık beklerken başarı ümit etmek varken, 
büyük yatırımlar taraftarda başarı beklentisi ve başarısızlık 
korkusu yaratıyor. Küçük zaferler önemsizleşiyor ve bütün sezonu 
sadece siyah veya beyazdan ibaret olmaya indirgeniyor.

Ya kazanırsın ya da kaybedersin. Ve eğer kazandıysan 
kutladığın şey aslında başından beri normal olarak algıladığın bir 
sondan başka bir şey değildir.

Daha kalıcı olanı,  dünyanın sahte bir hava ile şişirilmiş 
takımına karşı bakışındaki değişiklik olmalı. Roman 
Abramovich’in Chelsea’yi satın aldığı Haziran 2003’den beri 
Mavilerin taraftar sayısı yüzde 800 arttı. Bu başarının doğal  bir 
yan ürünü de olabilir ancak her Chelsea taraftarının üzerinde 
bir şüpheyi de beraberinde getirir. Stamford Bridge’e 50 yıldır 
giden taraftarla son 5 maçına giden taraftar artık futbol 
toplumu önünde eşit bir bütünün parçası olmuştur; hepsi iyi gün 
taraftarıdır artık.

Onları sevmeyiz; onlar gerçek futbol taraftarı değildir. Sadece 
daha önce belirlenmiş, sona alkış tutan kupa delileridir. Bazı 
durumlarda bu çok doğru bir tespit, bazı durumlarda değil. Her iki 

TALİH KUŞU MU? 
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durumda da Abramovich sahipliğinin sakıncalı bir noktası var: Başarının bedeli bu algı yanılsaması ve taraftarların kulübe olan bağlılığının 
eksilmesi.

Günümüzde futbol oyununun yeni şekli ve bu yeni formatın içinde paranın yeri milyarder bir yatırımcının hevesle kucaklanmasını 
gerektiriyor. Nereden geldiği, parasının nasıl kazanıldığı,  takımınıza ne kadar bağlı olduğu önemini kaybediyor. Yeter ki sen taraftar olarak 
oyunun zirvesinde az da olsa kalan havayı ciğerlerin tam olarak dolana kadar içine çek.

Ancak zaman geçtikçe,  başarının bir kulübün ruhundan önemli olmadığını ve her şeyin bu kadar üzerinde algılanmaması gerektiği 
daha netleşiyor. Zengin bir yatırımcının taraftar ile kulübün bağını 
zayıflatmadan takıma faydalı olması da mümkün ancak bu çok ender 
rastlanan zor bir yönetim başarısı.

Bazen başkalarının şartlarında başarılı olmaktansa kendi şartlarında 
başarısız olmak çok daha iyidir.

Seb  Stafford-Bloor @premleagueowl
Thepremierleagueowl.com izniyle

Çeviren: Edip Uras @edipuras
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İSKOÇYA FUTBOLU’NUN NEFESİ: OLD FIRM GERİ GELDİ

Dünya futbolunun en önemli derbileri sıralamasında her zaman ilk üçte yer alan 126 
yıllık bir rekabet; Rangers – Celtic. Futbol rekabetinin çok ötesinde İskoç kültürünün 
sosyal, politik ve dini öğelerini de içinde barından bir kapışma. Maviler yeşillere karşı…

Ada Futbolu sayfalarında bu rekabetin yer alması çok doğal ancak bu sayımızda Celtic 
– Rangers derbisinin yer almasının sebebi 1 Şubat’ta, tarihteki 400. Old Firm’ü izleyecek 
olmamız. Glasgow derbisinde son maç Nisan 2012’de oynandı ve 2,5 yılı aşkın süredir 
futbol severler bu rekabetten uzakta. Bunun sebebi de borçları nedeniyle iflas eden ve 
İskoçya 4. Ligi’ne düşürülen Rangers’ın bir süredir alt liglerde yer alması. Köklü kulüp, 
liglerde üst üste kazandığı şampiyonluklarla İskoçya Championship’e kadar yükseldi ve 
bu sene İskoçya Lig Kupası’nda  yarı finale yükseldiler, yarı finaldeki rakip Celtic olunca 
tüm İskoçya’yı derbi heyecanı sardı. 
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İSKOÇYA FUTBOLU’NUN NEFESİ: OLD FIRM GERİ GELDİ

İki kulüp İskoç futbol tarihini domine etmiş 
durumda. Toplam şampiyonluk sayıları 99 (Rangers 
54, Celtci 45). Bu dev kulüplerin taraftarları dünya 
geneline yayılmış durumda ve rekabet İskoçya 
ekonomisine her yıl £120 milyon gelir getiriyor. İki 
takım her anlamda farklı kutupları simgeliyor ülkede, 
Katolikler (C) – Protestanlar (R), Muhafazakarlar – 
Sosyalistler, Britanya yanlıları – İrlandalı İskoçlar, 
Kralcılar ve Cumhuriyetçiler…

Tarihteki ilk Old Firm, 28 Mayıs 1888’de oynandı 
ve Celtic rakibini 3-0 yendi. 1980’de Hampden’da 
oynanan Celtic İskoçya Kupası finali sonrası iki takım 
taraftarları sahada kavgaya tutuşmuş ve bu olay 
en büyük saha içi kavgalarından birisi olarak tarihe 
geçmişti. 

İki takım formasını giyen oyuncu sayısı pek fazla 
değil. İkinci Dünya Savaşı öncesine baktığımızda bu 
sayı 13 iken, daha sonraki yıllarda 5 oyuncu daha 
iki takımda birden forma giymiş. Bu oyunculardan 
en meşhuru bir dönem ülkemizde Bursaspor 
forması da giyen golcü Kenny Miller. Miller bu sezon 
başı 3. kez Rangers’a transfer oldu ve futbolunun 
son demlerinde kulübünü yeniden Premier Lig’e 
çıkarmaya çalışıyor. Bu sezon Miller’ın 19 maçta 5 golü 
var. 

İki İskoç devi Avrupa Kupaları’nda yerel liglerdeki 
kadar başarılı olamamış. Rangers’ın tarihindeki tek 
kupa 1972’de kazandığı Kupa Galipleri Kupası. Son 
olarak Rangers 2008’de UEFA Kupası’nda final oynadı 
ve Fatih Tekkeli Zenith’e kaybetti. Celtic ise 1966-67 
senesinde Avrupa’nın en büyük kupasını kazanma 

başarısını göstermiş, son olarak da 2003 UEFA Kupası 
finalinde Mourinho’nun Porto’suna kaybetmişti. 

İki takım bu güne kadar 304’ü ligde olmak üzere 
399 kez karşılaştı. Galibiyetlerde Rangers’ın 159’a 
144’lük üstünlüğü var. 400. maç 1 Şubat’ta. Celtic’in 
hocası Ronny Deila ilk kez bir Old Firm maçına 
takımını hazırlayacak olmanın heyecanını yaşadığını 
söylerken maçın favorisinin Celtic olduğunu açıkça 
söylemekten de çekinmiyor. Norveçli teknik adam 
Deila; “İskoçya topraklarından oynanan tüm maçların 
favorisi Celtic’tir.” diyerek iddialı konuştu. Soyunma 
odasında Rangers eşleşmesinden sonra bir sevinç 
olduğunu da belirten genç hoca “Üç iyi rakip vardı 
ve biz en güçlüsünü çekmediğimiz için şanslıyız” 
açıkamasını da yaptı.

Rangers’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü 
Ally McCoist ise eşleşmeden oldukça memnun. 
“Oyuncularımın Celtic eşleşmesinden dolayı benden 
de mutlu olduklarını görmekten dolayı da oldukça 
mutluyum” diyen McCoist da maçın favorisinin 
Celtic olduğunu saklamıyor. Rangers camiasının 
birkaç yıldır uzak kaldığı büyük maçları özlediğini de 
belirten McCoist, takımının gününde olursa Celtic’i 
eleyebileceğini düşünüyor. İskoç hocanın asıl derdi 
ise Championship’te zirvede yer alarak Premier Lig’e 
yeniden dönmek, tecrübeli hoca için 400. Old Firm 
sadece bir kupa maçı…

Dev maç, 1 Şubat saat 15:30’da İskoçya’nın 
ulusal stadyumu Hampden’da oynanacak. Bakalım 
400. maçın galibi hangi taraf olacak, heyecanla 
bekliyoruz…

Dünya futbolunun en önemli derbileri 

sıralamasında her zaman ilk üçte yer alan 

126 yıllık
 bir rekabet; Rangers – Celtic

. Futbol 

rekabetinin çok ötesinde İskoç kültürünün 

sosyal, politik
 ve dini öğelerini de içinde 

barındıdan bir kapışma. Maviler yeşille
re karşı…

Mert Artun@maturebuffon
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Amerikalı Scott Samuel “Scooter” Braun yine sıkıcı bir öğleden sonra her 
zaman yaptığı gibi YouTube videoları arasında gezinirken birden durdu. Aynı 
videoyu defalarca izledi. Takvimler 2007 yılını gösteriyordu.

Scooter ekrandan gözünü ayırmadan telefonunu kaptı ve bilinmeyen 
numaraları aradı:

“Patricia Malette’in telefonu lütfen.”
‘Pattie’, 2009 yılında ilk albümü çıktıktan sonra 15 yaşında dünyayı çılgına 

çeviren Justin Bieber’ın annesiydi. Bieber müzik dünyasında ilk albümünden 
7 parçayı Billboard Top 100’e sokan ilk şarkıcı olarak da tarihe geçti. 

Bieber şu anda 20 yaşında ve müzik dünyasının en azından belli bir kesim 
için vazgeçilmez isimlerinden biri. Onlar kendilerine ‘Blieber’ diyor ve İngilizce 
‘believer – inanan’ kelimesindeki ses benzerliği ile ona insanüstü bir değer 
verdiklerini belli ediyorlar.

Justin Bieber hayranlarının bu inancı, genç şarkıcı ve şarkı yazarının yeni 
fotoğraflarından sonra farklı bir alana doğru kayıyor olabilir. Yeni yılın ikinci 
günü Turks & Caicos adalarından birinde oynadığı bir futbol turnuvasından 
fotoğraflarını Twitter hesabından hayranlarına ulaştıran Bieber’ın beyaz-mor 
Everton forması giydiğini görenler Liverpool’un mavi yakasının ünlü bir 

taraftar kazandığını düşünmüş olabilirler.

Turks & Caicos’da yer alan Parrot Cay 
tatil adasının Everton Kulübü’nün sahibi 
Robert Earl’e ait olduğu biliniyor. Earl 
aynı zamanda Planet Hollywood restoran 
zincirinin de kurucularından.

EVERTON IS A BLIEBER!  

Amerikalı Scott Samuel “Scooter” Braun 
yine sıkıcı bir öğleden sonra her zaman 
yaptığı gibi YouTube videoları arasında 
gezinirken birden durdu. 
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Kanadalı sanatçının ‘inananlar’ı 
Everton’a inanmak için iyi bir zaman 
seçmediler aslında. Premier Lig’de bu 
sezon kötü günler geçiren Martinez’in 
ekibi son 6 maçından 5’ini kaybetti ve 
21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Bu fotoğraflardan sonra insanın 
içinden sadece tek cümle geçiyor: 
Sanki Everton’ın başında yeteri kadar 
dert yokmuş gibi…

RAKAMLARLA EVERTON                 
(31 Aralık 2014)
Premier Lig’de 31 Aralık itibarı ile 19 

maç oynandı. Sezonun tam yarısının 
tamamlandığı 2014 sonu itibarı ile 
Everton’ın sezonu rakamlarla şöyle 
anlatılabilir:

7 – Everton7 kez ceza alanının 
dışından gol buldu. Bu West Ham ve 
Manchester United ile birlikte Premier 
Lig’deki en yüksek rakam.

27 – Maviler yedikleri 31 golün 
27’sini ceza alanı içinden yedi. Bu 
Premier Lig’deki tüm diğer takımlar-
dan fazla.

9 – Geçen sezon tüm sezonda 15 
golünü duran toptan atan Everton bu 
sezon 9 golü duran toplardan buldu.

%49– Chelsea’nin ardından attığı 
şutların hedefi bulma yüzdesinde 
Everton ligde 2. sırada yer alıyor.

8.404 – Roberto Martinez’in ekibi 
bu sezon 8 bin 404 başarılı pas yaptı, 
başarılı pas yüzdesi ise yüzde 85.

246 – En çok faul yapılan ekip Ever-
ton oldu. Everton aynı zamanda ligin 

en az faul yapan takımı (177)
210 – Top uzaklaştırma sayısında 

Everton ligde sondan ikinci sırada. 
En az top uzaklaştıran takım 197 ile 
Chelsea. 

21 – Everton defansı en çok hata 
yapan savunma. 21 hatanın 10 tanesi 
gole neden olmuş. Bu rakam aynı za-
manda Liverpool ile birlikte en kötüsü.

33 – Everton sol beki Leighton 
Baines’in yarattığı pozisyon sayısı.

35 – Steven Naismith kendisine en 
çok faul yapılan oyunculardan biri. Bu 
sezon 35 kez yerde kaldı.

7 – Baines geçen sezon toplamda 
4 asist yapmıştı, yeni yıla girerken bu 
sezon şimdiden 7 asist yaptı.

500 – Arouna Kone’nin Newcastle 
maçında attığı gol kendisini Maviler’in 
tarihinde gol atan 500. oyuncu yaptı.

Edip Uras@edipuras

EVERTON RAKAMLARLA 
YARI SEZON
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Normal arkadaş ortamında veya futbol 
bilgisine güvendiğiniz birisinin yanında bu 
konu açılırsa, akıllardan çıkacak cevap,  “Suarez 
gitti ya…” ile başlayan cümlelerden ibaret 
olacaktır. Tabi ki, Uruguaylı yıldızın ligde 33 
maçta kaydettiği 31 gol yabana atılmamalı. 
Ancak tüm sorunu Suarez’in gidişine bağlarsak  
futbolu dünyaya, yalnızca futbolcuların sahada 
oynadığı bir oyun olarak lanse etmiş oluruz. 
Bu da fazla düşünmekten, kafa yormaktan 
kaçmak anlamına gelir.

VAKA ANALİZİ: LUİS SUAREZ
Tam adıyla Luis Alberto Suarez Diaz. 24 

Ocak 1987 Salto doğumlu olan Uruguaylı 
oyuncunun, kariyerinde yaşadığı bireysel 
sorunlar daha çocuk yaşta sinyaller vermeye 
başlamıştı. Suarez yedi kardeşli bir ailenin 
çocuğuydu. Babası yedi çocuklu bir aileye 
bakmakta oldukça güçlük çekiyor ve iş 
bulmakta zorlanıyordu. Tek  çareleri başka bir 
şehre taşınmaktı. Bulundukları Uruguay’ın 
Salto ilçesinden, başkent Montevideo’ya 
taşındılar. Babası bir bisküvi fabrikasında iş 

İkarus’un Mu Düşüşü? Yoksa Liverpool’un Mu? 
Liverpool Nereye?

Eyy koca Liverpool! Bu eller senin düşüşünü de 
yazacak mıydı? Bir Yunan efsanesine göre, İkarus ile 
babası Daidalus, birlikte tutsak oldukları Girit’teki 
labirentten kaçabilmek için kanatlar yaparlar. 
Tüylerden yaptıkları bu kanatlar, İkarus’un güneşe 
fazla yaklaşmasıyla parçalanır ve İkarus denize düşerek 
ölür. Kırmızılar da işte o misal. Peki Liverpool’un geçen 
sezon saman alevi gibi parlayıp, bu sene yeniden 
vites küçültmesinin perde arkasında neler var? Yoksa, 
en büyük sorun Luis Suarez’in gidişi miydi? İşte bu 
iki sorudan yola çıkarak, Kırmızılar hakkında kafalara 
takılan tüm sorunları irdeleyeceğiz. Haydi başlayalım..

İKARUS
DÜŞTÜ Melih Kopuz @melihkopuz1
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 bulmuş, annesi ise temizlikçilik yaparak aileye katkı 
sağlamaya çalışıyordu. İster istemez ailesinin bu durumu, 
küçük Suarez’i psikolojik olarak olumsuz etkiliyordu. 9 
yaşındayken sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi, anne-ba-
basının boşanması belki de kaynar su gibi başından aşağı 
dökülmüştü. Artık o sessiz, sakin çocuk gitmiş, yerine 
hırçın, asi,  çıplak ayaklarıyla top koşturan kavgacı bir 
çocuk gelmişti.

Suarez futbola adım atar
-Kariyerine ilk olarak Uruguay temsilcisi Nacional 

takımında başladı.

-Burada geçirdiği 2’si amatör 1’i profesyonel olan 3 

seneyi , profesyonel düzeyde attığı 10 golle tamamladı. 

-Uruguaylı’nın kaderini Hollanda belirleyecekti. Hollan-

da Birinci Lig ekiplerinden Groningen, 2006/07 sezonunda 

Suarez’i bedelsiz olarak transfer etti.

-Burada  1 sezonda 29 maça çıktı, 10 gol kaydetti ve 

Hollanda’nın başarılı takımlarından Ajax’ın radarına takıldı. 

Ajax, Groningen’in kapısını  7.5 milyon Euro’dan çalmıştı. 

Bu transfer Suarez için hayalden de öte bir durumdu.

-2007’de transfer olduğu Ajax’ta dört sezon geçirdi. Dört 

sezonda, 1 lig, 1 Hollanda Kupası, 1 de Hollanda Süper 

Kupası kazandı. Toplamda çıktığı 159 resmi maçta 111 gol 

attı, 68 tane de asist yapma başarısı gösterdi. 

-Bu performansı kuşkusuz karşılıksız kalmayacak-

tı. Adaya açılma zamanı gelmişti. İngiltere’nin köklü 

ekiplerinden Liverpool, 23.5 milyon Euro karşılığında 

Suarez’i transfer etti.

-Liverpool’da 3,5 sezon geçirecek ve burada kaydede-

ceği toplamda 82 golle dünya piyasasının önemli oyun-

cuları arasına girecekti. Özellikle geçtiğimiz sezon müthiş 

bir çıkış yakalamıştı. Takımının ligi 2. bitirip, şampiyonluğu 

kıl payı kaçırmasındaki rolünü 32 maçta attığı 31 gol ile 

nitelendirmek yeterli olacaktır.

-Kendisini sürekli yenileyen yapısı, arkasında bıraktığı 

istatistiksel gol ortalaması onu daha da iyi yerlere geti-

recekti. Son olarak 2014/15 sezonu öncesi İspanyol devi 

Barcelona ile 65 milyon Pound karşılığında 5 yıllık anlaşma 

imzaladı.

SUAREZ NE YAPAR ?

-Patenti kanat oyuncusu aslında. Sahanın iki kulvarını 

da kullanabildiği gibi, iki ayağını kullanabiliyor olması da 

bir avantaj. Ajax’a geçtiği dönemde biraz daha gizli forvet 

mevkiine bürünerek, günümüzde forvet oyuncusu haline 

gelmiştir.
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-Bireysel oynamayı çok seven bir arkadaşımız. Topu ayağına 

aldığı anda rakip kaleyle temas kurmaktan hiç kaçınmaz. 

Zaten Suarez’i altı pasın içerisinde topla görürseniz, ellerini 

havaya kaldırıp pas isteyen takım arkadaşlarını da görmeniz 

mümkündür. 

-Gelin görün ki, gol kaçırmayı da hiç sevmez. Golü adeta 

koklar, golün olacağını  1-2 saniye önce hisseder.Bu sebeple pas 

vermekten kaçınıyor olmalı. Bu da onu mükemmel bir son ütücü 

yapıyor.

-Belki üst düzey yeteneklere sahip bir isim değil ama bitiricilik 

yeteneklerini hepsine sahip bir isim.

-Hırslı bir oyun anlayışı var. Dışarıdan her ne kadar güler yüzlü 

görünse de içerisinde bir şeytan beslediğini unutmayalım. Her 

teknik direktör bu denli hırslı bir oyuncuya mutlaka ihtiyaç 

duyar lakin hırsını oyun kuralları çerçevesinde uyguladığı 

müddetçe. (2014 FİFA Dünya Kupası maçında, rakibi İtalyan 

Giorgio Chiellini’yi ısırarak 4 ay futboldan men cezası almıştı. 

Yine buna benzer, 2012/13 sezonunda Chelsea’li, Branislav 

İvanovic’i ısırarak 10 maç men cezasına çarptırılmıştı.)
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LİVERPOOL VE BRENDAN RODGERS
Şuanda 20’li 25’li yaşlarda olan insanların 

Liverpool üzerine bilinçli olarak hatırladıkları tek 
şey Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’dur herhalde. 
Mayıs 2005’te İstanbul’da Milan’la karşılaştıkları 
final maçını penaltılarla 3-2 kazanıp, kupanın sahibi 
olmuşlardı. Bunun haricinde gelen F.A Cup, İngiltere 
Lig Kupası, UEFA Süper Kupası gibi kazandıkları 
başarıları saymıyorum. Çünkü Liverpool’da ezelden 
beri taraftarlar, önce ligde başarı ister. İsterseniz her 
sene Avrupa’da kupa kaldırın. Bunun hiçbir önemi yok. 
Bu mantığı bize, Kırmızılar’ın “KOP” tribününün çok 
iyi açıklayacağını düşünüyorum. Onlar, duruşlarıyla 
takımına gönülden bağlı taraftarların en güçlü örneği. 
Sevdikleri futbolcuyu sattırmayacak kadar güçlü, 
yüksek bedelli transferin başarının garantisi olmadığı 
felsefesini esas almış bir taraftar grubu örneğidir.

Yazının vaka analizi bölümünde de geçen sezonki 
başarıdan ve bu başarıdaki Suarez faktörüne 
değindim. Mutlaka futbolda maçlar gol atılmadan 
kazanılmıyor. Gol terimi etkili bir faktör. Ancak durumu 
değerlendirirken bardağın sadece dolu tarafından 
bakmamak gerekir.

Brendan Rodgers bugünün tarihi ile yaklaşık 2 
senedir takımın başında bulunuyor. Geçen sezon 
birden saman alevi gibi çıkış gösteren takımın bu sene 
bir anda tepe taklak olmasının mutlaka bir sebebi 
olmalı. Ama kimse de çıkıp diyemez; “Brendan, şu 
transferleri yaptı, bu yüzden geçtiğimiz sezon başarılı 
idi” ya da  “Brendan’ın başarısının tek sırrı Suarez 
gibi bir isme sahip olmasıdır” diye. Çünkü iki sezon 
arasında komplike bir hal var. Eğer siz kayda değer 
oyuncularınızı, hatırı sayılır rakamlara satıp yerlerini 
dolduramıyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz 
demektir.

Brendan Rodgers isminin Liverpool kariyerinde 
transfer başarısı yok. İskoç teknik adamın takımın 
başına geldiği süreden itibaren, güncel performansları 
baz aldığımızda, Lallana, Moreno, Lovren, Coutinho, 
Sturridge, Mignolet, Sakho haricindeki 18 transferi 
çöp kutusunda. Saydığım isimlerin dışarısında kalan 
18 isime ödenen meblağlar ise ayrı bir tartışma 
konusu oluşturuyor. Kısacası Brendan Rodgers’ın 
performansı, Luis Suarez’in gölgesinde kaldı.

Ortada ne Brendan Rodgers’ın başarısı ne de Luis 
Suarez’in başarısı var. Luis Suarez geçtiğimiz sene 
başarılı bir sezon geçirdi. Doğrudur. Üstüne bir de 
goller attı. Doğrudur. Suarez başarıda pay sahibi 
isimdir. Doğrudur. Ama başarının tek sahibi Suarez 
de değil onu oynatan Brendan Rodgers da değil. 
Oyuncular ile taraftarların doğrudan kontak kurması 
bahsettiğimiz başarının gelmesine yol açmıştır. 

Eğer sizler de bu yazıyı okuduktan sonra ya da bir 
gün Liverpool takımını desteklemeye karar verirseniz, 
bu felsefeleri benimsemelisiniz. 
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EFSANE: 
MATT BUSBY 

Manchester United’ın Alex 
Ferguson’dan önceki en büyük efsanesi 
Matt Busby’nin en büyük özelliklerinden 
biri futbol kariyeri boyunca United’ın 
iki ezeli rakibi Manchester City ve 
Liverpool’dan başka bir takımda top 
koşturmamış olması herhalde.

Futbolculuk günlerinde sol iç olarak oynayan 
Busby, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile 
biten kariyerini 1945’de hoca olarak devam 
ettirmek istedi. Liverpool’un yardımcı hocalığı 
kendisine önerilmişti ancak o bir takımın 
kontrolünü tamamen almak niyetindeydi. 
O da Manchester United’dan gelen teklifi 
değerlendirdi.

Litvanyalı bir anne babanın çocuğu olarak İskoçya’nın 
Lanarkshire bölgesinde dünyaya gelen Alexander 
Matthew Busby doğduğunda doktor annesine müjdeyi 
vermişti: “Bugün bu evde bir futbolcu dünyaya geldi.”

Matt’in hayatı iki Dünya Savaşı tarafından fazlası 
ile etkilendi. Henüz 8 yaşındayken, babası 1. Dünya 
Savaşı’nda 1917’de, Fransa’da Arras Savaşı’nda bir keskin 
nişancı tarafından vurularak öldürülmüştü. Üç amcası da 
aynı savaşta Fransa’da can verdi. Matt ve 3 kız kardeşini 
tek başına yetiştirmek sorumluluğu sadece annesine 
kalmıştı.

Bir kömür madeni kasabasında 
doğan Busby, her zaman rüyasını 
gördüğü futbolculuk hayalini 18 
yaşında Manchester City’e transfer 
olarak yaşamaya başladı. Manchester 
City ve Liverpool formaları ile 319 maça 
çıktı ve 14 gol attı.

Edip Uras@edipuras
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Bir kömür madeni kasabasında doğan 
Busby, her zaman rüyasını gördüğü 
futbolculuk hayalini 18 yaşında Manchester 
City’e transfer olarak yaşamaya başladı. 
Manchester City ve Liverpool formaları ile 
319 maça çıktı ve 14 gol attı.

2. Dünya Savaşı’nda Ordu Milli Takımı’nı 
çalıştıran Busby, bir çok Britanyalı 
askerden şanslıydı denebilir. Burada 
edindiği tecrübelerden sonra teklif 
edilen Liverpool’un yardımcı hocalığı 
onu kesmeyecekti. 1930’da onu United’a 
getirmeye çalışan Louis Rocca ile tanışıklığı 
ona Manchester United kapısını açtı. 

1945’in Şubat ayında United Başkanı 
James W. Gibson ile görüşmek üzere hala 
askeri üniforması üzerinde olduğu halde 
Trafford Park’taki ofise geldi. İngiltere 
futbol tarihinde menajerlik kavramının 
oluştuğu bir toplantıya giriyordu. Sadece 
antrenmanlarda, maç günü takımın 
seçilmesinde ve taktiklerinde değil, 
yöneticilerin etkisi olmadan futbolcu alma 
ve satma yetkisinde de tek adam olmakta 
ısrar ediyordu 36 yaşındaki genç adam. Bu 
daha önce alışılmış bir şey değildi ancak 
takımın 
başına adam 
bulmakta 
zorlanan 
United 
Başkanı’nın 
fazla seçeneği 
yoktu. 3 yıllık 
sözleşme 
önerdi. Busby 
bu yeni sistemi 
oturtmak için 5 
seneye ihtiyacı olduğuna ikna etti onu.

En son 1911’de lig şampiyonluğunu 
kazanan United, Matt Busby’nin eski takımı 
Liverpool’un ardından 1946/47 sezonunu 
ikinci olarak tamamladı. Manchester United, 
Busby ile 1947, 1948, 1949 ve 1951’de lig 
ikincisi oldu, 1948’de FA Kupası’nı kazandı. 

Efsanenin ilk şampiyonluğu ise 1952 
yılında geldi. Asıl efsane de bundan sonra 
başladı zaten.

1952’de kaptan Johnny Carey de dahil 
olmak üzere takım artık yaşlı futbolculardan 
oluşuyordu. Herkesin Matt Busby’den büyük 
paralara iyi oyuncular transfer etmesini 
beklediği bir dönemde, o kendisini efsane 
yapacak bir karar verdi. Yaşlı oyuncuları 
yavaş yavaş 16 ve 17 yaşındaki gençlerle 
değiştirmeye başladı. Ne kadar Fergusonvari 
değil mi?

BUSBY VE BEBEKLERİ
Sağ bek Bill Foulkes, stoperler Mark Jones 

ve Jackie Blanchflower, kanat oyuncuları 
Albert Scanlon ve David Peggand ve forvet 
Liam Whelan. İngiltere’de o devrin en iyi 
oyuncusu olarak gösterilen 17 yaşında milli 
olan Duncan Edwards’ı da saymak gerek. 
1951-57 arasında başka kulüplerden çok az 
oyuncu aldı Busby; kanat oyuncusu Johnny 
Berry, forvet Tommy Taylor ve kaleci Harry 
Gregg gibi.

Onlara ‘Busby’nin Bebekleri’ dediler. Takım 
1956 ve 1957’de lig şampiyonu oldu, 1958’de 
FA Kupası finalinde Aston Villa’ya kaybetti. 
Yepyeni, canlı, hareketli bir takım, gelecek 
vaat eden yıldızlar ve fırtına gibi esen bir 
United oluşmuştu.

1957/58 sezona da fırtına gibi girdi 
Bebekler. Bu defa Avrupa Kupası’nda 
da mücadele ediyorlardı. Kızılyıldız 
deplasmanından sonra Ada Futbolu’nun 
6. sayısında Sean Connery yazımızda da 
değindiğimiz talihsiz Münih uçak kazasında 
8 futbolcu hayatını kaybetti, 2 oyuncu ise 
sakatlıkları nedeniyle ömür boyu bir daha 
topa vuramadılar.

Matt Busby kazadan ağır yaralı olarak 
kurtuldu.Dokuz hafta boyunca hastanede 

kaldı. Özellikle ilk 
haftalarda iki kez 
hayatından ümit kesildi 
ve başucunda rahibin 
dua fısıltıları duyuldu. Pes 
etmedi İskoç efsane, ancak 
kazanın sonuçlarından 
oldukça uzun bir süre 
haberdar edilmedi.

Kazadan yaklaşık 3 
hafta sonra oyuncularının 
kaybını öğrendiğinde 

eşine ve yakınlarına mesleği bırakacağını 
söyledi. Federasyonu Avrupa Kupaları’na 
katılmak için ikna eden kendisiydi.  Uçağın 
kaptanına havalanmaması için yeterince 
baskı yapamadığını düşündü. Suçluluk 
hissi uzun süre yakasını bırakmadı. Hayatını 
kaybeden oyuncularının anısına saygı için 
göreve devam etmesi konusunda ikna 
edilmesi uzun sürdü.

Manchester United, Busby 
ile 1947, 1948, 1949 ve 1951’de 
lig ikincisi oldu, 1948’de FA 
Kupası’nı kazandı. Efsanenin ilk 
şampiyonluğu ise 1952 yılında 
geldi. Asıl efsane de bundan 
sonra başladı zaten.
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KAZADAN SONRA UNITED
Busby Münih kazasından sonra hayatta kalan Harry Gregg, Bobby 

Charlton ve Bill Foulkes ile başka takımlardan yaptığı takviyelerle 
yepyeni bir Manchester United yapılandırmaya koyuldu.

Yeni transferler arasında David Herd, Albert Quixall, Dennis Law ve 
Kuzey İrlandalı bir genç oyuncu olan George Best de vardı. 

Yeni United 1963 yılında FA Kupası’nı kazandı. 1965 ve 1967’de 
şampiyon oldular. 1967/68 sezonunun son maçında yenilerek 
şampiyonluğu Manchester City’e kaptırdılar.

29 Mayıs 1968’de takımı ile Benfica’yı yenerek Avrupa Kupası’nı 
kazanan Matt Busby, 24 yıllık menajerlik kariyerini Mayıs 1969’da 
noktaladı.

Manchester United ve Busby burada ayrılmadı. Busby, 11 yıl kulüpte 
yöneticilik yaptıktan sonra 1982’de başkanlığa seçildi.

1958’de Kraliyet Nişanı ile onurlandırılan Matt Busby, 1968 Avrupa 
Kupası başarısından sonra Kraliçe’den Sir unvanını alarak şövalye oldu. 
1972’de Papa ona St. Gregory Şövalyesi unvanını verdi.

Matt Busby 84 yaşında Manchester’da kansere yenik düştü. 
Manchester United tarihinde ondan daha uzun süre hizmet veren tek 
hoca Sir Alex Ferguson oldu. 

Busby artık yok belki ama 
onun anısı hala Manchester 
United’ın her anında 
yaşamaya devam ediyor.
 
İşte bazı Busby-United tarih 
çakışmaları:

1999’da United, Bayern’i 
yenerek Şampiyonlar 
Ligi’ni kazandığı gün Matt 
Busby yaşasaydı 90. doğum 
gününü kutluyor olacaktı.

2008’de Münih Trajedisi’nin 
50. yılında Manchester 
United yine Şampiyonlar 
Ligi’ni kazandı.

2009’da Busby’nin 100. 
doğum gününün ertesi 
günü Barcelona ile 
Şampiyonlar Ligi finali 
oynayan United maçı 2-0 
kaybetti.
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14 Yılın Ardından İzlandalı Forvet 
Yeniden Yuvaya Döndü

“İzlandalı forvet” dendiğinde aklımıza 
gelen tek isim Eidur Gudjohnsen. 
Ülkesinden Ada’ya ayak bastığında 
1998’de Bolton’a transfer olmuştu doğal 
sarışın forvet. Bolton formasıyla ilk kez 
Celtic karşısında şimdiki koçu olan Jimmy 
Philips’in jübile maçında çıkmıştı. İki 
sezon kaldığı Bolton ekibinde  77 maçta 
27 gol attı ve Chelsea’ye transfer oldu. 
Stamford Bridge’de geçen 6 sezonda, 261 
maçta 78 gollük performansını 60’a yakın 
asistle süslemesi ise onu Katalan devi 
Barcelona’ya taşıdı. Chelsea £4 milyona 
aldığı Gudjohnsen’i yaklaşık €15 milyona 
Barcelona’ya gönderirken Eidur, kulüp 
tarihinin ilk İzlandalısı oldu…

Gudjohnsen’i Ada Futbolu sayfalarına 
taşıyan olay ise 36 yaşındaki golcünün 
futbolunun son demlerinde yeniden 
Londra kulübüne dönmüş olması. Emile 
Heskey’nin de katılımı ile Bolton’un 
hücum hattındaki iki forvetinin 
yaşlarının toplamı 72 oldu. Kulüp sezona 
çok kötü başlamış ve uzun süre maç 
kazanamayarak düşme hattına kadar 
inmişti. Bir önceki sayımızda size Neil 
Lennon’ın takımın başına geldikten 
sonraki toparlanma sürecinden 
bahsetmiştik. Biz bu satırları yazarken 
Lennon’ın Bolton’u, Championship’te 23 
maç sonunda topladığı 29 puanla 14. 
sırada ve daha ligin bitmesine 23 maç var. 
Playoff’u zorlayabilecek bir ivme yakaladı 
takım yeni hocası ile. 

Emile Heskey ise, İngiltere’nin en çok 
eleştirilen forvetlerinden birisi olmuştur. 
Kariyerine Leicester City’de başlayan ve 
ardından Liverpool, Birmingham, Wigan, 
Aston Villa derken geçen sezon bir süre 

Avustralya Ligi’nde de boy gösteren milli 
oyuncu, İngiltere formasını 62 maçta 
giydi ve 7 gol attı. Leicester ve Liverpool 
formaları ile 4 kez Lig Kupası sevinci 
yaşadı. Rakip defansları yıpratmanın 
dışında pek faydası olmayan bir futbolcu 
gözüyle bakıldı ona hep. Ancak Heskey 
de, takım arkadaşı Gudjohnsen gibi son 
demini almak üzere Bolton’da şimdi. Bir 
süre deneme idmanlarına çıkan tecrübeli 
forvet kuzey ekibi ile sezon sonuna kadar 
anlaştı. 

26 Aralık’taki Boxing Day’de oynanan 
Blackburn maçının 59. dakikasında 
Gudjohnsen’in getirdiği topta verdiği 
harika pası gole çeviren Heskey yeni 
takımı ile ilk maçında gol atma başarısını 
gösterdi ve bir anda Ada gündeminde ilk 
sıralara yükseldi. Hatta Liverpool ile dalga 
geçmek isteyenler hemen Heskey’in bu 
sezon ligde Balotelli’den fazla golü var 
görselleri bile hazırlayıp servis etmeye 
başladı. 

Şüphesiz Gudjohnsen ve Heskey kadro 
derinliği ve tecrübe anlamında Bolton’a 
çok şey katacak. İkilinin sezon sonuna 
kadar gösterecekleri performans, Neil 
Lennon’ın ekibinin ligdeki yerinin ve 
yeniden Premier Lig’e çıkma hayallerinin 
belirleyicisi olacak etkenlerin başında 
geliyor. Bakalım bu maceranın sonu 
nereye varacak? Tecrübeli ikili Bolton’u 
yeniden Premier Lig’e taşıyabilecek mi? 

B O LT O N ’ D A 
T A Z E 
E S K i L E R

Mert Artun@maturebuffon
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TAKIM MASKOTU OLMAYI BEDAVA MI SANDIN?
Premier Lig kulüplerinin pek çoğu gelir seviyesi düşük aileleri 

dışlamakla suçlanıyor şu günlerde. Özellikle bilet ve sezonluk 

kombine bilet fiyatlarındaki artışlar nedeni ile yükselen 

protestoların bir diğer nedeni de endüstriyel futbolda kulüplerin 

her türlü aktiviteyi paraya çevirme çabaları. 

Bir süredir ligimizde de gördüğümüz maç öncesi 

seremonisinde takımla küçük taraftarların sahaya çıkması 

geleneği uzun süredir Premier Lig’de de uygulanıyor. 

Peki çocuğunuzu tuttuğu takım ile maç öncesi seremoniye 

çıkarmanın bedeli nedir? Bunun için para alan ve bunu bir gelir 

kapısı haline getiren kulüpler de var Premier Lig’de. Bu eğlenceli 

geleneği ücretsiz olarak yapan kulüp sayısı ise 9. The Guardian 

Gazetesi’nin araştırması rakamları açıkça ortaya koymuş.

Bazı takımlar, çocuğunuzu maskot olarak sahaya çıkarmak 

isterseniz sizden £450 talep ediyor. En pahalı tarife ise £600 ile 

West Ham United’da. Küçük bir çocuk formasının maliyeti ise 

ortalama £65. Özellikle “festive period” olarak adlandırılan Aralık 

ayının son bölümündeki yoğun maç günlerinde tuttuğunuz 

takımı çocuğunuzla birlikte takip etmek oldukça pahalı bir 

eğlence haline geliyor. 

Crystal Palace ve Swansea, çocuk maskotlar için £450 + KDV 

talep ediyor ailelerden. West Ham ise maçın önemine göre 

£350-600 arası para istiyor. Tottenham’da paket aralığı £250-400, 

MA
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Mert Artun@maturebuffon
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Leicester City bile £300-400 arası bir bedel istiyor. 

Crystal Palace £150-425 arası ve Stoke City £330-390 

arası. Göreceli olarak uygun fiyatlar sunan kulüpler 

ise Burnley, Hull City ve WBA. Newcastle United ise 

maç günü paketlerinin içine dahil ettiği maskot çocuk 

aktivitesinden yemek ve locada maç izleme gibi 

hizmetlerle birlikte £3.000-4.000 arası bir bedel talep 

ediyor St.James’ Park’ta. 

Tottenham, QPR ve Newcastle zaman zaman bazı 

özel fikstürlerde bu işi bedelsiz de yapıyor. Çocuk 

maskotlar için herhangi bir bedel talep etmeyen 

kulüpler ise Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, 

Liverpool, Manchester takımları, Southampton ve 

Sunderland.

Bu garip ücretlendirmeye rağmen aileler, 

çocuklarının maç öncesi seremonisinde sahaya 

çıkması için sıraya giriyor. Ancak Premier Lig’de 

kulüpler yayın haklarından bu kadar çok gelir elde 

ederken özellikle çocuk taraftarlara fırsat eşitliği 

yaratmadığı ve gelir seviyesine göre ayrımcılık 

yaptıkları için suçlanıyor. 

Pek çok Premier Lig takımı çocuk ve genç taraftarları 

tribünlere çekebilmek için farklı kampanyalar yapıyor. 

Bazı yaş gruplarına velisi ile birlikte aldığı zaman 

ücretsiz kombine veren kulüpler olduğu gibi, bazı 

maçlara £1’den çocuk bileti satan kulüpler de var. 

Londra dışına çıkıldıkça genç ve çocuk kombinesi 

fiyatlarında düşüş gözlemliyoruz. Premier Lig’de 16 

yaş altı kombine bilet fiyatları yıllık ortalama £250. 

En düşük bilet fiyatları son 3 sezonda yüzde 

15’lik bir artış gösterirken bu tip tartışmaları 

ilerleyen günlerde daha sık şekilde göreceğiz. Tüm 

bu tartışmaların gölgesinde Premier Lig 2013-

14 sezonunu yüzde 96 doluluk oranı ile 1949-50 

sezonundan beri en yüksek seviyede tamamlamayı 

başardı ve hala çoğu takım dolu tribünlere oynamaya 

devam ediyor. 
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Bazen birisine ısınmanız, onun ilkelerini 
anlamanız zaman alır. Tony Pulis zaman içinde 
yaptıkları ve yapmadıkları ile her zaman 
şık olmasa da hep tutarlı oldu. 2013/14 
sezonunda yılın menajeri ödülünü almak, 
hem de Premier Lig gibi dünyanın en usta 
hocalarının en büyük bütçelerle çalıştığı 
bir ortamda kolay değildi. Önünde saygı ile 
eğiliyoruz şimdi.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace’da 
gösterdiği başarı, sezon ortasında ligin dibinde 
devraldığı takımı tarihinin en iyi Premier Lig 
derecesi olan 11. liğe taşıması kadar, bu sezon 
başında takımdan ayrılması da olay oldu Galli 
hocanın. 

Tarih bu sezon da kendini tekrar etti. Pulis bu 
kez Premier Lig’e pamuk ipliği ile tutunan West 
Bromwich Albion’un başına geldi. 16 Ocak’ta 
57. yaşını kutlayacak olan Pulis’in, ligin geri 
kalan bölümünde Hawthorns macerası merak 
konusu. Eğer yaptıkları yapacaklarının teminatı 
ise bakalım Pulis neler yapmış?

Tony Pulis, Stoke City ile 
özdeşleştirdiğimiz bir isimdi 
yakın zamana kadar. Uzun 
taç atışları, kornerler ve 
geriden ceza alanı içindeki 
uzun adama indirmesi için 
gönderilen toplar sağlam bir 
defans kurgusu… Ve açık açık 
söyleyelim oynattığı sıkıcı 
futbolla zaman zaman bizi 
futboldan soğutan bir adamdı.

KURTAR BİZİ
PULİS

Edip Uras@edipuras
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FUTBOLCULUK KARİYERİ
Galler’de, Newport’un merkezindeki Pillgwenlly 

semtinde doğdu Anthony Richard Pulis. Kısaca Pill denilen 
bu bölgenin adı şehrin kurucusu olan Gwynllyw’nin limanı 
anlamına geliyor. Önceleri azılı bir korsan olan Gwynllyw, 
daha sonra Newport’un efsanevi kurucusu ve koruyucusu 
Aziz mertebesine ulaşmış. Darısı kıymeti anlaşıldığında 
Pulis’in başına.

Pulis, futbol federasyonundan hocalık lisansı aldığında 
henüz 19 yaşında bir futbolcu. 21 yaşında UEFA ‘A’ sınıfı 
antrenör lisansı alarak bu konuda bir rekor da kırmış.

Hiç şaşırmayacağınız bir bilgi şimdi: Pulis 
futbolculuğunda defans oynamış. 17 yıl boyunca Bristol 
Rovers, Newport County, Bournemouth ve Gillingham’da 
top koşturmuş. 17 yaşında başladığı kariyerinin ilk 
duraklarından biri kısa süreli de olsa Hong Kong’daki 
Happy Valley ekibi. Toplamda 326 maça çıkan Pulis 9 gol 
kaydetmiş.

Futbolculuk kariyerinin son durağı olan Bournemouth’da 
Harry Redknapp’in yardımcısı oyuncu/antrenör olarak 
hocalık kariyerine başlayan Pulis, Redknapp’in ayrılmasının 
ardından ilk menajerlik deneyimini de güneybatı ekibinde 
yaşamıştı.

STOKE CITY MACERASI
Gillingham, Bristol City ve Portsmouth’da geçen yıllar 

Pulis’in adını duyuracak bir olaya şahit olmadı.
2002 yılında şimdiki adı ile Championship, o zamanki 

adı ile Birinci Lig’e yeni çıkan Stoke City, şimdilerde 

Bristol City’i çalıştıran Steve Cotterill’i göreve getirmişti. 
Ancak Cotterill herkesi şaşırttı ve 13 maç sonunda görevi 
bırakarak Sunderland’e yardımcı menajer olarak gitti. 
Çömlekçiler ortada kalmıştı.

Pulis göreve geldiğinde Stoke 16 maçtır kazanamıyordu. 
Yeni hoca sendromu ile alınan birkaç iyi sonuç geçtiğinde 
ve takvimler Şubat’ı gösterdiğinde Stoke City’nin morali 
deplasmanda aldığı 6-0’lık Nottingham Forest yenilgisiyle 
dip yapmıştı.

İşte Pulis’in ilk mucizesi burada başladı. Defansa önem 
veren Pulis, bundan sonra oynadıkları 14 maçta sadece 3 
yenilgi aldı. Elbette bu maçlardan 10 tanesinin ya golsüz 
ya da 1-0 bittiğini tahmin ediyorsunuzdur.

Kümede kalma ümidini son maça bırakan Stoke City, 
Akinbiyi’nin 55. dakikada attığı golle Reading’i 1-0 yendi 
ve Pulis adı ilk kez duyulmuş oldu.

Stoke City’nin İzlandalı sahipleri ‘yabancı futbolcu 
pazarlarını yeterince kullanmıyor’ gerekçesi ile Pulis’in 
işine 2 sezon sonra son verse de, Stoke City’nin şu andaki 
sahibi Peter Coates, kulübü satın alır almaz onu yeniden 
göreve getirdi.

2007/08 sezonunda 23 yıllık aradan sonra Stoke City’i 
İngiltere’nin en yüksek ligine, Premier Lig’e çıkaran Pulis, o 
sezon aynen düşeceklerini düşünenlere iyi bir ders verdi 
ve takım sezonu 12. sırada bitirdi.

Artık imzası olan defansif futbol, Stoke City’i Premier 
Lig’in orta sıra takımları arasına sokmuştu. 

2009 – 2011 yılları arasında futbolcumuz Tuncay 
Şanlı’nın da hocalığını yapan Pulis’in, 44 maçta 5 gol 
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atan Şanlı ile yıldızı pek barışmadı. Pulis’in kanattan akan oyunculara ihtiyacı 

yoktu pek, uzun toplar onun işini görüyordu. Fiziki güce dayanan oyun 

sistemi Tuncay’a uygun gelmedi. Onu sürekli yedek bırakan ve Hull City 

maçında 81. dakikada alıp, 87. dakikada çıkaran Pulis’e tepki veren Tuncay 

doğrudan soyunma odasına gidince Ada’nın konuşma konusu olmuştu. 

Yine de Tuncay’ın Britanya’da Manchester United’a attığı gol Stoke City 

taraftarlarının efsaneleri arasındadır.

Pulis 2010/11 sezonunda Manchester City ile tarihinde ilk kez FA Kupası 

finali oynayan Stoke City’nin gururlu hocası oldu. Finali 1-0 kaybettiler ancak 

bir sonraki sezon Beşiktaş’ın da bulunduğu grupta UEFA Avrupa Ligi’nde 

mücadele etmeye hak kazandılar ve grubu 2. bitirerek bir üst tura çıkma 

başarısı gösterdiler. Bu turda Valencia karşısında oynadıkları futbol içten ve 

çaba doluydu ancak toplamda 2-0’lık sonuçla İspanyol rakiplerine elendiler.

TRAJEDİ

Tony Pulis’in adı Stoke City ile bütünleşmişti. Kimse onun neden bir 

anda kulüpten ayrıldığını da, Stoke City’deki durgunluğun nedenini de 

anlamadı uzun süre. Daily Mail’e verdiği söyleşide anlattı Pulis o sezonun 

son bölümünü:

“Son sezondan önceki yaz, torunumu kaybettik. Adı Olivia idi. Ortanca 

kızım Laura’nın ilk bebeğiydi. Sağlıklı doğdu ancak 2 hafta sonra bir virüs 

kaptı ve elimizden kayıp gidiverdi.”

“İlk kez çocuklarım için yapacak bir şeyim yoktu. Laura ve eşi Dave için çok 

zor zamanlardı. Kulüp ve takım ikinci plana indi. Sonunda biraz ara vermem 

gerektiğine Coates ile birlikte karar verdik ve ayrıldım.”

Laura’nın yeni bebeği Luca, Pulis ailesinin moralini aradan geçen iki yıl 

boyunca biraz da olsa düzeltmiş durumda.
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PALACE GÜNLERİ

2012/13 sezonu sonunda Stoke City’den karşılıklı 

anlaşma ile ayrılan Tony Pulis, Kasım 2013’de Crystal 

Palace’ın başına kurtarıcı olarak geldi ve yine mucizesini 

konuşturdu.

Ocak ayında takıma Tom Ince, Joe Ledley, Scott Dann, 

Jason Puncheon ve Wayne Hennessey’i katan Pulis 

defansif anlamda sağlamlaştırdığı Palace ile Chelsea, 

Cardiff, Aston Villa, Everton ve West Ham’ın bulunduğu 

5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve sadece kümede 

kalmadı, Palace tarihinin en iyi derecesi olarak Premier 

Lig’i 11. tamamladı.

Palace başkanı Steve Parishve Transfer Komitesi’nin, 

Pulis’in özellikle istediği Michu, Steven Caulker ve 

Gylfi Sigurdsson gibi oyuncuları almamasıGalli hocayı 

Londra’dan uzaklaştırılan nedenler olarak biliniyor.

WEST BROMWICH ALBION

Crystal Palace Transfer Komitesi ile olan anlaşmazlık 

nedeniyle sezon başlamadan Londra ekibinden ayrılan 

Pulis, bir başka kurtarma operasyonunun kahramanı 

olmaya hazırlanıyor.

West Bromwich, sezonun ilk 20 maçında 18 puan 

topladı ve 17. sırada. Düşme hattının bir basamak 

üzerinde bulunan takımın hemen altında 17 puanla 

geçen sezonun Pulis ekibi Crystal Palace bulunuyor.

Pulis yeni takımının başında çıktığı ilk maçta FA Kupası 

3. turunda Premier Conference Ligi’nden Gateshead’i 7-0 

yenmeyi başardı yeni yılın ilk günlerinde.

West Bromwich’deki Pulis günleri başlarken, Crystal 

Palace da onun yerine göreve getirdiği Neil Warnock ile 

yollarını ayırdı ve Newcastle menajeri Alan Pardew ile 

anlaştı.

Tony Pulis’in hayatına daha da yakından bakınca, onun 

enerjisine, çalışma ahlakına ve mesleğine saygısına 

hayran olmamak elde değil. West Bromwich maçlarını 

daha dikkatle izleyin, şapkasının önündeki logo farklı 

olabilir ama onun çalıştıracağı yeni takım kısa zamanda 

klasik bir Pulis ekibi olacak şüphesiz.

GİZLİ TAKTİK
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Chelsea Futbol Kulübü, Roman Abramovic’in kulübü satın alması 
ile 10 yıllık dönemde dünyanın en zengin kulüplerinden birisi haline 
geldi. Rus iş adamı kulübü bu seviyeye getirmek için 1 milyar Ster-
lin’in üzerinde para harcadı. 

Bu harcamanın sonunda yakalanan Premier Lig şampiyonlukları, 
FA Cup zaferleri ve Avrupa’da kazanılan 2 kupayı sportif başarı 
olarak sayabiliriz. Ancak kurumsal anlamda da Chelsea artık bir 
dünya devi. 

Londra kulübünü bu sayımıza konuk eden olay ise Chelsea’nin 
2015 Ocak ayından itibaren çalışanlarına ödediği ücret politikasında 
“Living Wage”, geçim sınırını dikkate alacak olması. Kulüp bu uygu-
lamayı hayata geçiren ilk Premier Lig takımı olma özelliğine de sahip 
oldu. Daha önce Britanya sınırları içinde geçim sınırını çalışanlarına 
uygulama kararı alan ilk takım İskoç Hearts olmuştu.

İngiltere’de Living Wage, asgari ücretin üzerinde yaşamak için 
yeterli ücret anlamına gelen geçim sınırını belirliyor ve saatlik ücret 
bazında hesaplanıyor. Birleşik Krallık için saatlik Living Wage £7,85 
iken bu tutar hayatın daha pahalı olduğu Londra için ise saatlik 
£9,15. (Asgari ücret ise saatlik £6.50.)

Chelsea kulübü Londra’da çalışan personeline 2015’in ilk ayından 
itibaren saatlik £9,15’in altında ödeme yapmayacak. Londra dışında 
Cobham’daki idman sahalarında çalışan personelin saatlik ücreti ise 
£7,85’den başlayacak. 

Başkent Londra’da tam zamanlı çalışan nüfusun yüzde 87,1’i 
saatlik £9,15 olan geçim sınırının üzerinde kazanıyor. Yoksulluk sınırı 
saatlik £7,95 ve yüzde 4,9’luk kısım ise bu iki tutar arasında ücret 
alıyor. Bu sınırların altında ücret alan kısım ise yüzde 8. Saatlik £9,15 
ise net ücret, vergiler işin içine girdiğinde saatlik geçim sınırı Londra 
için brüt  £11,65’e çıkıyor. 

Chelsea Kulübü dışarıdan taşeron olarak hizmet aldığı firmalara 
ödediği ücretlerde de Living Wage’in altında ödeme yapmayacağını 
açıkladı. Kulüp adına konuşan Başkan Bruce Buck, bu uygulama ile 
kulüp için varını yoğunu ortaya koyarak çalışan personelleri için 
daha adil bir ücretlendirme düzenine geçerek doğru ve önemli bir 
işe imza attıklarını belirtti. 

Saatlik Living Wage hesaplamayı yapan kurum Londra Beledi-
yesi’nin Başkanı Boris Johnson da konu ile ilgili yaptığı açıklam-
ada “Chelsea, kulübün sadece sahadaki 11 futbolcudan ibaret 
olmadığının farkına varmış ve çalışanlarının cebine daha çok para 
koyarak sonuçta mutlu çalışanları olan daha güçlü bir kulüp haline 
gelmiştir” diyerek olaydan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Londra Belediye Başkanı, Chelsea’nin diğer büyük İngiliz kulüplerine 
örnek olmasını da diliyor. 

“Living Wage Foundation” (Geçim Sınırı Vakfı) Başkanı Rhys Moore 
ise Chelsea’nin bu kararının kendileri için bir dönüm noktası old-
uğunu, şimdiye kadar binin üzerinde kurumun geçim sınırı ücretle-
ndirmesini kabul edip hayata geçirdiğini ve Chelsea’nin kendilerine 
liderlik ederek uygulamaya ilgiyi yükseltip, uygulamayı hayata 
geçiren kurum sayısını arttırmasını umduklarını belirtti. 

Chelsea’den Bir İlk Daha... 
Ama Bu Kez Saha Dışında

Mert Artun@maturebuffon
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PREMIER LIG DEĞERLENDIRME - P
UAN DURUMU 

ŞAMPİYONLUK ADAYLARI
20. haftanın sonunda şampiyonluğun tek adayı gibi gözüken 
Chelsea ile ikinci favori Manchester City arasındaki fark 
tamamen kapanmıştı. O kadar ki, sadece puan olarak değil, 
attığı ve yediği gol sayılarında da iki takım eşitlendi. Sezon 
sonunda bu tür bir eşitlik olursa, şampiyon Wembley’de 

Hemen bir hafta sonra, Everton deplasmanında puan 
kaybeden Manchester City, bir kez daha mavilerin arkasına 
düştü. Ocak transfer döneminde Swansea’den golcü Wilfried 
Bony’i renklerine katan Manchester City, şampiyonluğu 
Mourinho’nun ekibinden kapmak ve geçen sezon aldığı unvanı 
korumak için savaşacak. Bu ikisinin dışında bu sezon Bu ikisinin 
dışında bu sezon Premier Lig’de şampiyon çıkması gerçekten 
büyük bir sürpriz olur.
 

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ
Premier Lig’de ilk 4 sıraya girebilmek için kalan 17 haftada 
mücadele edecek takım sayısı, biraz zorlarsak 6. Evinde 
Southampton’a yenilerek 3. sırayı Azizler’e kaptıran Manchester 
United 37 puan ile 4. sırada bu satırlar yazıldığı zaman.
Sekizinci sırada yer alan Liverpool’un 5 puan geriden geldiği 
bu mücadelede, Kuzey Londralı düşman kardeşler Arsenal 
ve Tottenham ile Doğu Londra’nın Çekiçler’i West Ham da 
var. Özellikle bu takımların aralarındaki maçlar gelecek sezon 
Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’yi kimin temsil edeceğini belli 
edecek.

Premier Lig 2014/15 sezonunun ortasını biraz geçtiğimiz Ocak ayının başında manzara daha önceden 
az da olsa farklılaştı. Gerek şampiyonluk yarışında, gerek kümede kalma mücadelesinde fark yarata-
cak bazı değişiklikler yaşadık. Bazıları hemen etkisini gösterecek, bazılarının değerlendirmesini sezon 
sonunda yapabileceğiz.
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PREMIER LIG DEĞERLENDIRME - P
UAN DURUMU 

KÜMEDE KİM KALACAK?
Son 17 haftanın en çetin ve çetrefilli sorusu bu. Lig sonuncusu 
Leicester City’nin puanı 17 ve son haftalarda puan toplamaya 
başladılar. 2015 yılında henüz yenilgi yüzü görmeyen Tilkiler’in 
Şubat sonuna kadar oynayacağı Manchester United (D), 
Arsenal (D) ve Chelsea maçları onların kaderini büyük ölçüde 
çizecek, ligde kalması en zor ekip gibi gözüküyorlar.

21 haftanın sonunda 12. sırada yer alan Everton ile 19. sırada 
bulunan QPR arasındaki puan farkı sadece 3. Yani sezona 
büyük beklentilerle başlayan Liverpool’un mavi yakası bile 
Championship’in soğuk nefesini ensesinde hissetmeye başladı.
Neredeyse bu bölgede yer alan tüm takımlar kadrolarını Ocak 
ayı içinde güçlendirme hedefinde. West Bromwich, tecrübeli 
hoca Tony Pulis ile anlaştı ve ilk lig maçında galibiyetle tanıştı. 
Newcastle’ın ne yaparsa tepki alan hocası Alan Pardew ise 
soluğu Londra’nın Crystal Palace ekibinde aldı. Palace da ilk 
Pardew maçında Tottenham karşısında kazanarak bu potadan 
çıkabileceği sinyalini verdi. Arsenal’den Sanogo’yu da kiraladılar 
sezon sonuna kadar. 

Hull City’nin  kadrosu ve oynadığı oyun ile geldiği nokta pek 
paralel değil. Düşme hattında bulunan geçen sezonun FA 
Kupası finalisti Kaplanlar’ın sezon sonunda burada kalması 
birçok kişiyi şaşırtacaktır. Kurt hoca Redknapp’in QPR’ı Charlie 
Austin’in golleri ile tutunduğu ligde Leicester’dan sonra ikinci 
sağlam düşme adayı.
İngiltere’de tüm liglerin en az gol atan takımı Aston Villa 21 
hafta sonunda ligde 11 gol atabildi. Villa her ne kadar 13. sırada 

yer alsa da düşme hattının sadece 3 puan üzerinde. Dirençli 
ve inanarak oynayan Burnley, son haftalarda kendini buldu ve 
özellikle Turf Moor’da rakiplerine zor anlar yaşatıyor. 
MLS’den Defoe’yu almak için girişimlerde bulunan Sunderland 
ise küme düşmeye yakın üçüncü aday olarak 20 puanda ve 
düşme hattının sadece 1 puan üzerine şimdilik.

RAKAMLAR (21. HAFTA SONUNDA)
11 – Aston Villa’nın Premier Lig’de 21 hafta sonunda rakip 
ağlara gönderdiği gol sayısı. İngiltere’de tüm liglerin en düşük 
rakamı bu.

11 – Sunderland ligin en çok berabere kalan takımı. Kara 
Kediler’e en yakın takımlar Crystal Palace ve Burnley (8 
beraberlik). Sunderland aynı zamanda ligin en az maç kazanan 
takımı (3)
15 – Ligin en az gol yiyen takımı Southampton kalesinde 
sadece 15 gol gördü.

15 – Premier Lig GOL KRALLIĞI yarışında Chelsea’den Diego 
Costa lider ve bu rakam da attığı gol sayısı.

34 – Swansea’de 70 maça çıkan Fildişi Sahilleri’nden Wilfried 
Bony’nin attığı gol sayısı. 2014 yılında 20 golle Premier Lig’de 
en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde bulunduran Bony’yi 
Afrika Kupası dönüşü Manchester City forması ile izleyeceğiz.

37 – QPR bu sezon Premier Lig’de en fazla gol yiyen takım oldu 
21 hafta sonunda.

45 – Everton ve İngiltere Milli Takımı sol beki Leighton 
Baines’in, Premier Lig’de toplamda yaptığı asist sayısı. Hiçbir 
savunmacı bu rakama yaklaşamıyor bile.

46 – Lider ve ligin en golcüsü Chelsea’nin bu sezon Premier 
Lig’de attığı gol sayısı. 

65 – Liverpool, ilk yarısını önde kapattığı 65 Premier Lig 
maçında yenilmedi.

Edip Uras@edipuras
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Biraz da İstatistik...
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sosyal 

medyada da iddialı şekilde yoluna devam 

ediyor. Gunners, İngiliz takımları arasında 5 

milyon takipçiye ulaşan ilk ekip oldu. 1 Mayıs 

2009 tarihinde Twitter hesabını aktive edip 

ilk resmi tweetini atan Arsenal şöyle demişti; 

“Arsenal resmi web sitesi sizlere Emirates’den son 

haberleri, görüntüleri ve bilet bilgilerini sunuyor.” 

2012 yılının başlarında 1 milyon barajını 

aşan Arsenal Twitter hesabı, 2014 olmadan 3 

milyon barajını geçmişti. 2015 başında ise 5 

milyon barajını da aştı. Dergimizden henüz 

video paylaşamıyoruz ama Arsenal’in bu olay 

için oyuncuları ile hazırladığı videoyu resmi 

kanallarından mutlaka izleyin. Takipçilerin en 

çok retweet ettiği 3 tweet ise transfer haberleri. 

İlk sırada Alexis Sanchez, ikinci sırada Welbeck, 

üçüncü sırada ise Mesut Özil transferlerinin resmi 

açıklamaları var. 

İST
AT

İST
İK

Mert Artun@maturebuffon



Kuzey Londra’dan Güney Batı’ya inelim biraz ve 
Stamford Bridge’e geçelim. 

Chelsea’nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, 
Premier Lig tarihinde 400 puan barajını en az maç 
sonunda geçen teknik direktör unvanını aldı Aralık ayı 
içerisinde. 174. maçının sonunda 400 puana ulaşan 
“Özel Biri” Sir Alex Ferguson’a tam 17 maç fark attı. 
Sıralamanın üçüncü basamağında Arsene Wenger 
var. 18 yıldır Arsenal’in başında olan Wenger 208 
maç sonunda geçebilmişti 400 puan barajını. Jose 
Moutinho Premier Lig’de ilk 174 maçında 122 tanesini 
galibiyetle bitirmeyi başardı ve 401 puana ulaştı, maç 
kazanma yüzdesi ise 70. 
Sezonun ilk yarısını zirvede bitirmek üzere olan 
Chelsea, son şampiyon Manchester City ile birlikte 
şampiyonluğun en büyük adayı ve Mourinho 
önderliğinde 4. şampiyonluğuna koşuyor.                 

Arsene Wenger, Premier Lig’deki 400. galibiyetine 
ulaştı. 18 yılı aşkın bir süredir Arsenal’in başında olan 
Fransız teknik adam Boxing Day’de aldıkları 2-1’lik 
QPR galibiyeti ile 4. kez dalya dedi. Bu sonuç aynı 
zamanda Wenger’in Arsenal’in başında aldığı 600. 
resmi galibiyet olarak da kayıtlara geçti. Sir Alex 
Ferguson’un 528 galibiyetle zirvede yer aldığı listede 
ikinci sırada yer alan deneyimli hocanın hemen 
arkasından 236 galibiyetle QPR’ın hocası Harry 
Redknapp geliyor. Arsene Wenger 400. galibiyetini 
takımının başında çıktığı 694. Premier Lig maçında 
aldı ve galibiyet yüzdesi 57,6. 



BRISTOL CITY

Bir puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor olmasına 
rağmen Bristol City uzun vadeli düşündüğümüz 
zaman yeniden Championship’e dönme konusunda 
güven veren takımların en başında geliyor. 
Kadrosunda bulundurduğu Aaron Wilbraham ve 
Kieran Agard gibi iki kaliteli golcü de bu güvencenin 
en büyük sebebi. Her ne kadar Sam Baldock gibi 
kaliteli bir santraforu transfer sezonunda kaybetmiş de 
olsalar Championship kalite standartlarında olduğunu 
düşündüğüm Agard hamlesi, hücumu yeniden 
güçlendirmiş durumda. Böylelikle, yetenekleri 
hiçbir zaman şüphe götürmeyen fakat devamlılık 
konusunda ciddi sıkıntıları olan Emmanuel-Thomas’ın 
da ilk 11’den kesilmiş olması uzun vadede takımın 
yararına oldu. Bu sezonun ilk yarısında Sheffield Utd, 
Milton, Peterborough ve Notts County galibiyetleri 
de takımın kalitesini ve hedeflerini açıkça ortaya 
koymakta.

SWINDON TOWN

Ligin en kelepir ve en genç takımlarından biri olan 
Swindon Town, son yıllarda bünyesinde parlattığı, 
Championship’e hatta Premier Lig’e gönderdiği 
golcülerle meşhur. Bu koleksiyona yakın zamanda 
1991 doğumlu Michael Smith’i de ekleyebilirler. 
Savunma arkasına koşuları ve gol vuruşlarıyla dikkat 
çeken bu genç adam, takımına 9 lig golüyle katkı 
vermeye devam ediyor. 23,4 yaş ortalamasına sahip 
bu ekibi de 2013 Temmuz’dan bu yana Mark Cooper 
çalıştırıyor. Takımın başarısında önemli payı olan 
tecrübeli menajer, sırf oyuncuları bu sezona çok fazla 
kart görerek başladığı için yerel ligden bir hakeme 
antrenmanlarda görev verme gibi parlak bir fikre 
de imza atarak hocalığının yanında eğitimciliğini de 
konuşturmuş durumda.  Takım için şimdilik en büyük 
sıkıntı, genç bir ekip oldukları için tecrübe noksanlığı 
ve ligin sonunu getirip getirememe durumu. Taktiksel 
manada en büyük noksanları ise oyunu tutabilme 
yetilerinin fazla gelişmemiş olması.

MILTON KEYNES DONS

Son yıllarda League 1’de üst sıraların gediklisi olan 
Milton adına bu yıl da gayet başarılı başladı. Ligdeki 
üçüncülüklerinin yanı sıra League Cup’da 4. tura 
kadar çıkmış olmaları da önemli bir başarı. Aslında 
bu sezon Milton demek, fazlaca Dele Alli demek. 
İngiliz futbolunun umut bağladığı isimlerden biri 
olan 96 doğumlu oyuncu, oynadığı yaşından olgun 
futboluyla takımın maestrosu desek yanlış olmaz. 
Mevkisi orta sahanın ortası olmasına karşın hücum 
yatkınlığıyla 9 gol 3 asiste imza atmayı başardı. 
Büyük kulüpler transfer amacıyla şimdiden Milton’ın 
kapısında yatmaya başladı bile. Ara transferde genç 
yıldız adayının takımda kalıp kalmayacağı kulübün 
geleceğini de doğrudan ilgilendirecek. Milton’ın uzun 
vadedeki konumunu belirleyecek bir başka unsur da 
dış saha performansları. Son dönemde Shef Utd ve 
Preston deplasmanlarından 4 puan çıkarmış olsalar da 
oynadıkları vasat futbol bu endişeleri haklı çıkaracak 
cinstendi.

PRESTON

Simon Grayson’ın Preston’ı bu sezonun en şanssız 
takımlarından birisi. Özellikle geçtiğimiz ay attığı 
gollerle geçen sezon kaldığı yerden devam eden 
formda forvet Garner’ı sakatlığa kurban vermiş 
olmaları takımın kaderini etkileyen faktörlerden biri 
oldu. Her ne kadar bir dönem League 1’de Leeds Utd 
formasıyla fırtınalar estiren Beckford transferi gelse de, 
Jamaikalı oyuncunun eski günlerinden uzak olduğu, 
forma giydiği 2 maçta hemen kendini belli etti. 
Garner’ın yokluğundan fazlasıyla etkilenen ve son 6 
maçta sadece 5 gol atıp toplamda 11 puan kaybeden 
Preston şu an için ya ara transferde kiralama yoluyla 
iyi bir golcü transfer edecek ya da mevcut kadroda bir 
forvetin patlamasını bekleyecek ki bu oldukça düşük 
bir ihtimal. Garner’ın birkaç ay daha sahalardan uzak 
kalacağını düşünürsek, Preston’ın biraz daha düşüş 
yaşayabileceğini söylemek mümkün.

SHEFFIELD UNITED

Maçlarını altı mezarlık, üstü çim Bramall Lane’de 
oynayan İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan 
Sheffield Utd, bu sezon da gündeme farklı konularla 
gelmeye devam ediyor. İngiliz futbolunun Türk 
takipçileri için artık Bramall Lane’in çimlerinin altında 
vasiyeti üzerine Sheffield Utd taraftarının bedenlerinin 
yakılarak küllerinin gömülmesi olayı büyük bir gizem 
değil. Son aylarda ise kulübün gündeminde daha 
çok Ched Evans meselesi var. 2012 yılında tecavüz 
suçundan 5 yıl hüküm giyen ve futbola ara verip 
hapishanenin yolunu tutmak zorunda kalan Evans, 
Ekim ayında tahliye oldu. Bunun üzerine Sheffield Utd, 
oyuncusuyla yeni bir kontrat yapmak için kolları sıvadı 
ancak büyük bir kamuoyu tepkisiyle karşılaştı. Yaklaşık 
200 bin kişi oyuncunun transfer edilmemesi için 
dilekçe verdi, yetmedi. Evans’ın takımla antrenmanlara 
çıkması üzerine yönetimden üç ağır isim istifa etti, 
forma sponsoru da kulübe ihtar çekti. Şimdilik transfer 
olayına açıklama gelmemiş olsa da askıya alındı gibi 
gözüküyor. Tabii kulüp bu olayları yaşarken de ligde 
tepetaklak gitti. Kasım ayı başından beri oynanan 
maçların sadece 1’ini kazanabildiler. Fakat son yıllarda 
kupadaki başarılarıyla öne çıkan ekip, yine bir başka 
büyük işe imza atıp İngiltere League Cup’da West 
Ham’dan sonra Southampton’ı da eleyerek yarı finale 
kalmayı başardı. Ligin en değerli kadrosuna, en kaliteli 
savunma hattına sahipler ancak son birkaç sezondur 
şu golcü işine bir çözüm bulamadılar. Hala o son 
vuruşlarıyla gol yükünü çekecek oyuncuları yok. Sezon 
başı Higdon hamlesi gelmişti fakat o da formsuzluk, 
sakatlık derken bekleneni veremedi. Kulübün yolu 
açık, Play-Offlar sonucu bile olsa Championship’e 
dönme adaylarımdan biriler.
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ROCHDALE

Ligin deplasman canavarı Rochdale… League 
1’deki henüz ilk yıllarında büyük bir başarıya imza 
atmış durumdalar daha şimdiden. Tabi bu başarıda 
teknik direktör Keith Hill’e de aslan payını vermek 
lazım. Bu sezon özellikle Vincenti, Done ve ileri uçta 
Henderson’ın müthiş futbolları, attıkları goller kulübü 
Play-Off potasına sokmuş durumda. Tabi şimdi artık 
daha da önemlisi bu çizgilerini koruyabilmek. Peki 
bu kadar başarılı, tecrübeli ve buraları oynamayı iyi 
bilen kulüpler arasında içerde 10 maç geride kalırken 
11 puan toplayarak bunu başarmaları mümkün mü? 
Sorunun cevabı tabii ki olumsuz. Peş peşe yıllarda üst 
üste terfi gerçekleştiren takımlara şahit olduk ancak 
Rochdale henüz ne taktiksel ne de performans olarak 
o olgunlukta değil.

NOTTS COUNTY

Geçen sezona göre en çok yol kat eden takım Notts 
County. Öyle ki kümede kalmaya oynayan, inanılmaz 
savunma zaafları olan bu takımın kısa sürede zor gol 
yiyen, oyunu tutmayı başaran, 1.bölgedeki hataları en 
aza indirgeyen bir takım haline gelmesi her kesim için 
çok büyük bir sürpriz oldu. Geride kalan 19 haftada 
20 gol yiyen Notts County’nin geçen sezon bu sıralar 
35 golü kalesinde gördüğünü belirtmek gerek. Katı 
savunmalarıyla dikkat çekip hızlı ataklarla ileride 
genç forvet Cassidy’nin yapacağı koşularla savunma 
dengesini bozup skora gitmeyi deneyen Notts County 
için başarılı bir 2014 yılı geride kalıyor. Leeds Utd ve 
Manchester Utd’dan tanıdığımız Alan Smith’in de yeni 
durağı burası.

OLDHAM ATHLETIC

Ligin alt sırası olsun üst sırası olsun herkesin çekindiği 
takımların başında Oldham geliyor. Rakip kim olursa 
olsun, oyun planına sadık, konsantre bir şekilde 
elindekinin en iyisini vermeye çalışan Oldham’a 
bu karakteri aşılayan henüz 33 yaşında olan genç 
menajer Lee Johnson. Şu ana kadar Swindon, Notts 
County, Sheffield Utd gibi takımlara çelme çakmayı 
başaran Oldham’ın ileri uçtaki en büyük kozu da ligde 
atılan 28 golün 13’üne imza atan Forte. 

PETERBOROUGH UNITED

Efsane Sir Alex Ferguson’ın oğlu Darren Ferguson’ın 
çalıştırdığı Peterborough, bu sezon bilinen o golcü 
kimliğinden uzakta. Son yıllarda futbolseverlerin 
aklında tempolu oyun, gollü maçlarla yer edinen 
Peterborough, bu sezon ligin 20 haftası geride 
kalmışken 28 gol atabilmiş durumda. Atılan gol 
sayısının dışında hücumdaki üretkenlik, girilen gol 
pozisyonu sayısının azlığı da bu veriyi destekler 
nitelikte. JR Ferguson, sürekli ilk 11’de değişimlere 
gidip farklı varyasyonlar denemeye çalışsa da 
hiçbirinden şu ana kadar beklediği verimi alamadı. 
Son olarak 2006-2010 arası bu kulüpte harika işlere 
imza atan ve bu performansıyla Brighton’a transfer 
olan Mackail-Smith’i kiralayan Peterborough, çok 
ağır bir sakatlıktan çıkan ve henüz toparlayamamış 
olan eski golcüsünden de geride kalan 2 maçta 
istediği performansı alamadı. En az babası Sir Alex 
kadar hakem hakkında konuşmaktan hiç çekinmeyen 
Darren, diline takımın performansıyla birlikte başka 
konuları dolamış olsa da bu onun başarısız bir 
sezon geçirdiği gerçeğini değiştirmeye yetmiyor. 
Futbollarında yaklaşık son bir aydır da ilerisi için 
en ufak bir umut ışığı da bulunmuyor. Performansı 
merakla beklenen takımlardan biri de Peterborough.

BRADFORD CITY

Klasik bir orta sıra takımının sözlükteki tam karşılığı 
olan Bradford da çok kötü bir Eylül-Ekim geçirdikten 
sonra futbol olarak Kasım-Aralık döneminde çok 
ciddi bir çıkış göstermiş durumda. Bu bahsettiğim 
dönemde içerde Doncaster, Gillingham ve özellikle 
Leyton karşısında müthiş bir hücum futbolu 
izlettiren, pozisyona girmekte zorlanmayan Bradford, 
deplasmanda da kendisinden çok daha üstün 
Preston ve Bristol City karşısında etkili bir futbol 
oynadı ve hatta oyun içinde bölüm bölüm üstünlük 
kurduğu anlar da oldu. Bu takımın en önemli gol 
ayağı olan Hanson sezona iyi başlamış olmasına 
karşın yaşadığı sakatlığın etkisinden de tam olarak 
kurtulamadığından dolayı 30 Ağustos’tan beri gol 
orucunda! Onun yokluğunda Clarke ve Stead iyi 
işler çıkarıp son bir aylık süreçteki çıkışa imza atmış 
durumda.

WALSALL

Düşük bütçesi ve dar kadrosuyla son yıllarda çok 
değerli işler yapan Walsall bu sezon da tehlike 
hattından çok uzakta rahat bir sezon geçirecektir. 
Geride kalan 20 haftada sadece 18 gol bulabilen, 
zaten kadrosunda sadece 3 gerçek forvet bulunan 
Walsall’ın bu istatistiği hiç sürpriz değil. Attığı 8 golle 
yükü çeken 92 doğumlu Bradshaw, Kasım-Aralık 
arasındaki 1 aylık süreçte forma giyememiş olsa da 
belli bir ekolün, anlayışın takımı olan Walsall, isimlere 
değil sisteme bağlı bir ekip olduğunu yeniden 
gösterdi. Barnsley’e 3 gol atarken de, Coventry ile 
golsüz berabere kalırken de hücum üretkenliği, 
pozisyon zenginliği hep minimum olan Walsall, 
sezonun geri kalan bölümünde de az gollü maçlar 
izlettirmeye devam edecektir.

COLCHESTER

Ligin Crewe’dan sonra en genç takımı olan 
Colchester’da, gidişat çok kötü. Eylül sonu-Ekim ortası 
peş peşe alınan olumlu neticeleri de çıkardığımızda 
Colchester’dan geriye hiçbir şey kalmıyor. Geride 
kalan 20 haftada 38 golü kalelerinde görmüş olmaları 
hiçbir veriyle açıklanabilir, bahane üretilebilir 
durumda değil ki ligdeki son 4 maçlarında da birinci 
bölgede çok ciddi boşluklar verip hatalar yaptılar. 
Sezonun ilk yarısındaki performanslarına bakıp 
Colchester’ın küme düşmeye aday takımların başında 
olduğunu söylemek yanlış değil.
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FLEETWOOD TOWN

Bu sezon League 2’den çıkıp da Rochdale gibi ses 
getiren bir başka takım da Fleetwood. Kurdukları dengeli 
kadronun karşılığını alan ve özellikle birinci bölge ve 
ikinci bölge arasındaki uyumu dikkat çeken ve bu konuda 
ligin güçlü takımlarıyla bile yarışabileceğini düşündüğüm 
Fleetwood için 20 haftada atılan 20 gol, yenilen 19 gol 
sonucu alınan 26 puan başarıdır. Forvette Championship 
ve Premier Lig tecrübeleri bulunan Dobbie ile genç 
Proctor’ın uyumundan 8 gollük katkı alan Fleetwood, 
son haftalarda zorlu bir fikstürden geçmesinin de 
etkisiyle kayıplar yaşasa da deplasmandaki Swindon 
maçı haricinde hiçbirinde sahadan silinmedi. Özellikle 
yaklaşık 5 bin kişilik küçük ama doluluk oranından dolayı 
rakip takım üzerinde baskı kurabildikleri statlarında 
oynadıkları iyi futbolla bu ligdeki her takımı yenebilecek 
potansiyeldeler. Lig sonunda da iç saha performanslarıyla 
öne çıkan bir takım olacaklardır.
CHESTERFIELD

Paul Cook’un öğrencilerini bu sezon değerlendirirken 
kesinlikle Eoin Doyle ve diğerleri diye iki ayrı parantez 
açmak gerekiyor. Ada’nın diğer tarafından İrlanda ve 
İskoçya’dan futbol temelini almış ve bu sezon kesinlikle 
kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 26 yaşındaki oyuncu 
20 haftada attığı 16 golle sezona şimdiden damgasını 
vurdu ve haftalardır da gol krallığında tek başına ve 
rahatça oturmaya devam ediyor. Bu 16 golü de 28 
isabetli şut sonrası gerçekleştirmiş olması da ayrıca 
insanı büyülüyor. Korkusuz, hücuma ve gole yönelik 
futbolundan taviz vermeyen Chesterfield, oyunu tutma 
konusunda yaşadığı eksikliklerden dolayı kendisi gibi 
tempolu oynayan fakat daha kaliteli hücum ayaklarına 
sahip takımlar karşısında 90 dakikanın sonunu zor 
getirebilme potansiyeline sahip.

COVENTRY

Bu sezon taraftarını üzen takımlardan biri de Coventry. 
Aslında zamanında bu lig için çok kaliteli ve hücum 
gücü çok yüksek oyunculardan kurulu takımları vardı 
ancak iyi bir hocaya sahip olamamalarının dezavantajını 
yaşadılar ve takımın son yıllarda yakasından düşmeyen 
ekonomik sıkıntıların da gittikçe şiddetini arttırması o 
kadronun dağılmasına sebep oldu. Öyle ki geçen sezon iç 
saha maçlarının çoğunda kendi statları Ricoh Arena’dan 
uzak kaldılar. O problem bu sezon Gillingham maçıyla 
çözüldü. Tam 27 bin kişi takımını desteklemeye geldi 
ancak oynanan futbolun kalitesi yeterli gelmeyince daha 
2 iç saha maçı sonrası Preston karşısında sadece 1000 
kişilik bir kitleden destek alabildiler! Aslında sezonun 
özeti Coventry için bu 2 maçta saklı desek yanlış olmaz. 
Kalitesi düşen bu kadro gol yollarında kariyeri düşüşte 
olan Jackson ve Nouble dışında özel hayatıyla sürekli 
gündeme gelen Madine’e kalmış durumda. İşleri zor, 
karanlık günler onları bekliyor.

BARNSLEY

Sezon başında bazı maçlarda oynanan iyi futbol Barnsley 
taraftarını kısa süreli bir havaya soksa da sonraki 
karşılaşmalar ayakların yere basmasına sebep oldu ve bu 
sezonun da öncekinden bir farkının olmadığını gösterdi. 
Özellikle birinci bölgede yaşanan aksaklıklar fazlasıyla 
can sıkıcı. Öyle ki henüz 2 hafta önce Konferans Ligi’nin 
sıradan takımlarından biri olan Chester bile geri dörtlüye 
sıkıntı açmayı başarabildi. Üstelik bu bölgedeki oyuncuların 
yaşadığı sakatlık problemleri de istikrar ve uyum konusunda 
takımın ve hoca Danny Wilson’ın elini fazlasıyla zorluyor. 
Hücum kapasitesi gayet yeterli fakat savunmada da bir o 
kadar zayıf olan Barnsley inişli çıkışlı bir gidişat sergilemeye 
devam eder.

PORT VALE

Port Vale’ın 20 hafta aldığı 9 yenilgi teknik adam değişikliğini 
de beraberinde getirdi. Daha önce bu kulüpte bir dönem 
görev yapan Micky Adams’ın ikinci dönemi, 3 yıllık bir 
süreye tanıklık etti fakat süreç yine kulüpten kovulmasıyla 
son buldu. Aslında Adams da bir üst seviyede yakaladığı 
şansı yine değerlendiremeyerek hakkında çıkan “League 2 
hocası” etiketini de bir kez daha yemiş oldu. Kulüp, Eylül’den 
beri ilk menajerlik deneyimini yaşayan Page’e emanet ve 
o da bu kriz ortamını iyi yöneterek geçici olarak getirildiği 
bu kulüpten tam zamanlı kontratı kapmayı başardı. Kendi 
ayarındaki takımlara karşı fena bir performans göstermeyen 
Port Vale, son dönemde karşılaştığı Milton ve Preston gibi 
güçlü ekiplere karşı kocaman bir sıfırdı. Attığı gollerle takımı 
sırtlayan Pope’un da etkisiz bir sezon geçiriyor olması 
takımın daha üst basamaklara çıkmasını engelliyor.

DONCASTER ROVERS

İçerde kedi, dışarıda kaplan olan Doncaster, bu tabloyu kısa 
süre içinde tersine çevirebilir, dikkat! Nitekim son bir aydır, 
aldıkları sonuca yansımasa da oynadıkları futbolla ligin 
en iyi ekiplerinden biriler. İçerde ise son 4 maçta 1 puan 
toplamalarına karşın Milton maçı hariç, golü isteyen, baskı 
kuran, rakibi hapseden bir futbol oynayan Doncaster’ın 
tek şanssızlığı şu aşamada oynadığının karşılığını skora 
yansıtamamak. Keza geçen hafta da Gillingham karşısında 
sezonun en iyi performanslarından birine imza attılar fakat 
bitirici vuruşlarda yine rakip kaleciyi sivrilmekten öteye 
geçemediler. Kadro kaliteleri gayet yeterli ve ara transferde 
Paul Dickov önderliğinde birkaç eklemeyle de çok daha iyi 
yerlere gelip, hızlı bir çıkış gerçekleştirebilmeleri kuvvetli 
ihtimal.

CREWE

İngiliz futbolunun değerli alt yapılarından biri olan ve 
sayısız yıldızı futbol endüstrisine kazandıran Crewe, 22.6 yaş 
ortalamasıyla ligin en genç takımı. İyi bir oyuncu fabrikası 
olan Crewe son birkaç yıldır kayda değer bir yetenek 
çıkaracak potansiyelde gözükmüyor. Zaten takımın bu 
durumda olmasının da en büyük nedenlerinden birisi bu. 
Kadro kalitesi oldukça yetersiz seviyede. Takımda Inman 
dışında yeni transfer edilen Ajose ve Dalla Valle’ye umut 
bağlanmış durumda ama bunlar da takımı tek başına ayakta 
tutmaya yetmeyecektir. Kısacası bu sezon küme düşme 
konusunda ilk ve en kuvvetli adayım Crewe.
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GILLINGHAM

Sadece iç sahada alacağı sonuçlarla kümede kalma 
savaşında var olmasını beklediğim Gillingham aslında her 
transfer döneminde olumlu işlere imza atıp, problemli 
oyuncuları bir bir ayıklayıp takımdan gönderiyor. Ancak 
deplasmanda rakip baskısı karşısında ayağa pas yapıp 
veya direkt toplarla golcüleri koşturacak bir oyun yapısına 
bile sahip olamayan Gillingham için sezon sonu biraz 
sıkıntılı gelecek. Bu sezon dış saha maçlarında hep sınıfta 
kalan Gillingham’ın en önemli kozu olan kaptan Kedwell 
hala müzmin sağlık problemlerinden kurtulup futbola 
odaklanabilmiş değil. Onun yokluğunda ikinci adam olan 
McDonald’a büyük iş düşüyor, düşmeye de devam edecek.
SCUNTHORPE UNITED

Geçen sezon League 2’de Russell Wilcox yönetiminde 
olağanüstü bir 2014 yılı geçiren ve hem kişisel hem de 
takım olarak tüm rekorları alt üst eden Scunthorpe’un o 
havası bu sezon League 1’e taşınamadı. Sudan çıkmış balığa 
döndüler, oyun olarak var olmakta çok zorlandılar, direnç 
koyamadılar ve tüm bu olumsuzluklar üzerine rekortmen 
Wilcox ile yollar ayrıldı ve göreve çok önemli bir kariyere 
sahip olan Mark Robins getirildi. Kurt teknik adamla kötü 
performanstan, idare eder seviyeye çıkan Scunthorpe 
hala bir maç kazanırken rakibe net üstünlük kuramadı. Bu 
baskınlığın, dominantlığın rakip kim olursa olsun gelmemiş 
olması acaba eldeki kadro için doğru oyun anlayışı, doğru 
menajer bu mu sorularını da beraberinde getiriyor. Şu 
an için Scunthorpe pamuk ipliğine bağlı. Hızlı ve ani bir 
çöküş gerçekleşebilir bir anda, kulüp yeniden kriz havasına 
girebilir.
CRAWLEY TOWN

Crawley’i sıkıntılı bir 2015 yılı bekliyor. Geçen sezonu 14. 
sırada bitirmiş olmalarına karşın son haftalarda iç sahada 
toplanan puanlara bunu borçlular. Bu sezon da şimdilik 
işler pek istenilen şekilde gitmiyor. Özellikle takımın hücum 
üretkenliği çok zayıf. Orta sahadan bu konuda yeterli katkı 
alamadıkları gibi ileride de tek gol ayakları devamlılığı 
konusunda akıllarda hep şüphe bırakan McLeod. Son 6 
haftada 5 beraberlik çıkardılar ve futbol olarak üstünlük 
kurmaları gereken Crewe, Scunthorpe gibi ekiplere karşı 
da saha avantajına rağmen ancak oyuna ortak olabildiler. 
Hücum opsiyonları bu kadar kısıtlı, 3. bölgede kalite olarak 
bu kadar dar rotasyonlu bir kadro ile son haftalara kadar 
ateş hattının sıcaklığını ensesinde hissetmesi doğal sonuç 
olacak.
YEOVIL

Oğlu Oldham’da, kendisi Yeovil’de görev yapan Gary 
Johnson, bu sezon başarı anlamında oğlunun gölgesinde 
kalacak gibi gözüküyor. Son dönemde çok ciddi eleştiriler 
alan ve taraftarın tepkisine maruz kalan Johnson, sabır 
ve zaman istese de geçmişte yaptıklarının kredisini 
kullanmaya, cepten yemeye devam ediyor. Geçen hafta 
oğlunun takımına 4 atan ve kupada da Accrington engelini 
geçen Yeovil’in futbol yapısı, hücumdaki en önemli 
silahlarının hep dış saha faktörüne uygun olması da acaba 
içerde, taraftarlarının önünde bundan sonra ne yapacaklar 
sorularını beraberinde getiriyor. Tecrübeli hoca geçmişte 
önemli işlere imza atmış olsa da, bu kulübü tarihinde ilk 
kez Championship’e çıkarmış olsa da bu gidişat biraz daha 
devam ederse kendisine yeni bir takım bakmak zorunda 
kalabilir.

LEYTON ORIENT

League 1’in bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan 
takımı hiç şüphesiz Leyton. Kağıt üzerinde bu ligin 
Sheffield Utd’dan sonra en pahalı takımı olan Leyton, 
İtalyan sermayesi altına girdikten sonra bazı belirsizlikler 
yaşamaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda teknik 
adamlık konusunda bazı gelişmeler yaşandı ve başarısızlığı 
üzerine Milanese’nin kulüple ilişkisi tamamen kesilmedi ve 
sportif direktörlük görevine geri kaydırıldı, başa da Fabio 
Liverani getirildi. Bakalım bu İtalyan hoca diktası kulüp 
için hayra mı yoksa daha da büyük zarara mı yol açacak 
göreceğiz. Geçen sezonun kilit isimleri olan Vincelot, 
Cox ve Mooney’nin formsuzlukları, Lisbie’nin de artık 
yaşının ilerlemesinden dolayı sezon başından beri sürekli 
sakatlıklarla uğraşması takımın performansını etkiliyor 
ancak bu denli önemli ve imkanları olan bir kulübün de 
4 aydır bir reaksiyon gösterememiş olması düşündürücü. 
Çare Liverani sloganıyla göreve getirilen İtalyan teknik 
adam gerçekten şu an için en büyük umut. Muhakkak bir 
noktada çıkış yakalayıp Play-Off basamaklarına doğru bir 
yükseliş göstereceklerini tahmin ediyorum ama bu zincirin 
halkalarının erken başlaması çok önemli.
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WYCOMBE

Wycombe şu an ligin en komplike takımı. Hem 
takım savunması hem de üretkenlik ve pozisyonları 
gole çevirme anlamında ligin en başarılı takımı 
durumundalar. Aralık ayı ortasında alınan farklı 
Southend galibiyeti de Wycombe adına bir güç 
gösterisi oldu desek yanlış olmaz, mesajı diğer 
takımlara verdiler. Paul Hayes ve Peter Murphy 
ikilisinden gelen toplam 15 gol ve iş ahlakıyla son 
yıllarda taraftarın gönlünde ayrı bir yere sahip olan 
Wood’un da 7 asisti takımı hücumda sürüklüyor. 
Wycombe’u güzel günler bekliyor.

BURTON ALBION

Burton için yaklaşık 2 aydır yeni bir sayfa açılmış 
durumda. Bu takımı bu sıralara abone eden, belli bir 
anlayış ve sistem kazanmasını sağlayan genç teknik 
adam Gary Rowett, takımı Championship seviyesine 
atlatıp Birmingham’ın başına geçti. Sezon başında 
Blackpool da kendisine talipti fakat başarısı karşılıksız 
kalmadı ve hak ettiği üst lig şansını yakaladı. Yerine 
ise Ada’nın sayılı siyahi teknik adamlarından biri olan 
Jimmy Floyd Hasselbaink geçti. Çaylak hoca şu an 
için etliye sütlüye fazla dokunmayıp kulüpteki Rowett 
geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Hasselbaink ile gelen 
en önemli değişiklik, sezon başından beri sıkıntı çeken 
takım savunmasının yeniden Burton standartlarına 
çekilmesi oldu. Burton’ın bu sezonki ilk 3 şansı, 
Beavon, MacDonald ve Mousinho.
SHREWSBURY

Ait olduğu yere, League 1’e geri dönmek için 
çaba sarf eden takımlardan biri de Shrewsbury. 
Özellikle bu sezon iç sahada bileğini büken bir 
takım çıkmamasından dolayı şu an puan tablosunda 
üst sıralarda yer alıyor. Katı savunma anlayışları, 
içerde pozisyon üretebilme yetileriyle birleşince 
durdurulamaz bir güç haline geliyorlar. Onlar adına 
deplasman maçlarından çıkarılacak puanlar takımın 
doğrudan mı yoksa Play-Off’lar ile mi League 1’e 
çıkacaklarını belli edecek. Kariyerini burada yeniden 
canlandırma fırsatı bulan Jean-Louis Akpa Akpro şu 
ana kadar bu fırsatı oldukça iyi değerlendirdi. James 
Collins de attığı goller, yaptığı asistlerle fark yaratan 
isimlerin başında geliyor. Ekim ayının ortasından 
beri hem sportif manada hem de alınan sonuçlar 
bakımından Shrewsbury’de işler tıkırında.

LUTON TOWN

Ligin yeni takımlarından biri olmasına karşın sezona flaş bir 
giriş yapan ve içerde peş peşe aldığı 7 galibiyetle kendini 
bir anda Play-Off potasında bulan Luton’ın aslında yıllardır 
özlemini kurduğu League 2’ye bu kadar iştahlı bir başlangıç 
yapması sürpriz değil. Birinci bölgedeki genel performans, 
oyunu tutabilme ve defans-orta saha koordinasyonu 
bakımından ligin en iyilerinden olan Luton için rol model 
olarak geçen yılki York’u gösterebiliriz. Takım savunmalarını 
bu seviyede tutmaya devam ederlerse bu ligde iş 
yapabileceklerinin en canlı örneği onlar ve hedefler de bu 
doğrultuda koyulmuş durumda. Ayrıca genç forvet Mark 
Cullen de performansıyla bu sezon izleyenleri büyülemeye 
devam ediyor.

PLYMOUTH

Plymouth bugün bu günleri yaşıyorsa bunda teknik 
direktör John Sheridan’ın emeği büyük. Geçen sezon 
elinde daha kısıtlı ve yetenek bakımından daha kıt 
denilebilecek bir ekibe kendi sistemini empoze etmeyi 
başaran deneyimli teknik adam işin savunma kısmını 
halletmiş gözüküyor ki geride kalan 20 maçta yenen 
13 gol bu ligin standartları için çok iyi bir rakam. 
Geçen sezonu 17 golle tamamlayan ve bu sezon da 
9 golü ağlara bırakan Reid’e bir de büyük umutlarla 
yeni transfer edilen Smalley gerekli desteği verebilse 
Plymouth çok daha üst sıralarda olabilirdi.

MORECAMBE

Ligin orta sıra takımlarından biri olan Morecambe’nin 
menajer Jim Bentley ile alıştığı en önemli şey, sezona 
fırtına gibi girmeleri. Bu sezon da bu değişmedi ve Ağustos 
ayını ligde çok iyi geçirdiler. 35 yaşında ve Morecambe ile 
dördüncü sezonunu yaşayan ve taraftarların benimsediği 
isimlerden olan Ellison, yine şu ana kadar takımın en parlak 
ismi. Kapasiteleri dahilinde Morecambe yavaş yavaş alt 
sıralara doğru inişe geçecektir.
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NEWPORT COUNTY

Futbol liglerinin sayılı Galler takımlarından biri de Newport 
County. Geçen sezonu lige ısınma süreci olarak geçiren 
ve bu yıl daha iddialı olan Galler temsilcisi için bu sezon 
da içerdeki maçlar oldukça değerli olacak. Geçen sezon 
takıma destek toplayabilmek, seyirciyi takıma alıştırabilmek 
için bilet kampanyaları dahi yapmışlardı. Yani yönetim ve 
organizasyon başarı için her yolu deniyor. Oyun anlayışı 
olarak daha ofansif, daha tempolu bir futbol benimseyen 
Newport, bu riskin altında kalabilir. Nitekim haftaların 
ilerlemesiyle birlikte genel performansları düşen Newport 
için son dönemdeki maçlar da pek iyi geçmedi. Kendisinden 
zayıf olan Accrington, Exeter,  Stevenage gibi takımlara karşı 
sonuç elde ederken rakipleri oyuna hep ortak ettiler, kolay 
pozisyon şansı tanıdılar. Newport’tan bir düşüş beklenebilir 
ve geçen yılki gibi sezonu orta sıralarda bitirebilirler.

SOUTHEND UNITED

Son yıllarda yaptıkları yatırımların karşılığını bu seviyelere 
abone olarak alan Southend, savunmasıyla akıllarda yer 
eden takımlardan birisi. Savunma kadar üçüncü bölgede 
de başarılı olabilseler rahatlıkla League 1’e çıkabilecek 
kapasitedeler fakat henüz o noktaya doğru oyuncuları, 
doğru transferleri bulamadılar. Bazı maçlara forvet bozması 
oyuncularla çıkan Southend’de bu mevki için elde sadece 
3 gerçek santrafor var ve attıkları gol sayısı 5. İçeride yine 
kapanan takımları açma noktasında sıkıntı yaşadıklarını 
Hartlepool, Northampton ve Morecambe maçlarında 
gördük. Özetle Southend’de geçtiğimiz sezona oranla çok 
büyük bir değişiklik yok.



EXETER CITY

Sezona kabus görerek başlayan Exeter, Eylül ayının 
ortasından sonra öyle bir çıkış yakaladı ki, ilk 7 hafta 
sonucu son sıraya demir atmış olan takım, puan 
tablosunda 7. sıraya kadar yükseldi. Özellikle takım 
savunmasının toparlanması hücuma da doğrudan etki 
etti ve son 5 haftada atılan 12 golle de pastanın kreması 
yenmeye devam ediyor. Tabi bu çıkışta sezon başı 
yaşanan sakatlık krizinin de atlatılmış olmasının etkisi 
var. Öyle zor günler geçirdiler ki teknik direktör Tisdale, 
oyuncu bulamadığından dolayı bir maçta kendisini de 
maç kadrosuna yazmak zorunda dahi kaldı. Sakatlar 
döndü, form tutuldu ve şimdi Exeter’da her şey yolunda.

BURY

Sezona yüksek hedeflerle ve bütçeyle giren Bury de şu 
an için beklentilerin altında kalmış durumda. Özellikle 
son 4 maçı da peş peşe kaybetmiş olmaları, bu seviye 
için gayet yeterli ve tecrübeli bir menajer olan David 
Flitcroft’un üzerindeki baskıyı arttırmış durumda. İleri 
uçta 93 doğumlu Rose gibi çok değerli bir parçanın 
yanı sıra tecrübesiyle takımın ağabeyi konumunda 
olan Nardiello gibi 2 farklı tipte oyuncuları var ancak 
çoğu maçta bu isimlere servis yapabilecek oyuncuyu 
çıkartmakta zorlanıyorlar. Şu an için kadronun en önemli 
ihtiyacı bir, hatta iki tane kreatif oyuncu transferi. O hamle 
ara transferde gelirse Bury sezon başı koyduğu hedeflere 
yönelik daha gerçekçi olabilir.

CAMBRIDGE UNITED

Cambridge ligin açık oynayan, savunma güvenliğini biraz 
daha arka planda tutan takımlarından birisi. Geride kalan 
sezon için baktığımızda çok büyük sürprize imza atmadılar, 
kazanacakları maçları aldılar, kaybetmeleri gereken maçlarda 
puan kaybı yaşadılar. Kağıt üzerinde dikkat çeken en önemli 
sonuçları, Burton deplasmanında elde edilen zafer. Onun 
dışında oyun olarak da sonuç olarak da beklentiler dahilinde 
gittiler. Zaten bahsettiğimiz savunma güvenliğini ikinci plana 
atarak oynamaları durumunda ligin gedikli takımlarına diş 
geçirebilmeleri oldukça zor ki bunu da geçen hafta bu sahada 
Shrewsbury karşısında oynanan maçla gördük. Haddinden 
fazla zorlandılar, pozisyonlar verdiler ve 1 puanı direklere 
borçlulardı. Cambridge için son haftalara ateş hattından uzak 
girmek, sezonun beklentiler dahilinde geçtiğini gösterir.

WIMBLEDON

Ligin orta şeker takımlarından bir diğeri Wimbledon, 
inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. İleride Matthew Tubbs 
ve popülerliği fiziksel özelliklerinden dolayı bu ligin 
üstüne çıkmış fakat golcülük yetenekleri hiçbir zaman 
sorgulanmayan Adebayo ve Akinfenwa gibi 2 silaha sahip 
olmasına karşın potansiyelini aşacak bir performans 
gösterebilmiş değil. Bu 2 gol ayağı, takımın attığı 27 
golün 17’sine imza atıp, ligin en tehlikeli ikilileri arasında 
yer alıyor. Bu oyuncular dışında Francomb da yaptığı 6 gol 
pasıyla bu alanda sivrilen bir diğer isim.

ACCRINGTON STANLEY

Son yıllarda ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan 
Accrington, öyle dönemlerden geçti ki yönetim 
oyunculara aylarca tek kuruş para ödeyemedi ve takımın 
ağabeyleri aralarında para toplayıp genç oyunculara 
bir miktar ödeme yaptı. İşte bu hallerdeyken bu 
takımın dağılmamasının en önemli sebebi göreve hem 
menajer hem oyuncu olarak getirilen James Beattie 
idi fakat Eylül ortasında yönetimle gerçekleştirilen 
karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı. Stephenson 
ile aynı havayı, arkadaşlık ortamını şimdilik sürdüren 
Accrington, korkusuz oyunu, zaaflarına rağmen golü 
düşünen yapısıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar bu 
risklerin karşılığını fazlasıyla aldılar, ters tepmedi ancak 
bundan sonrası için de bu böyle devam eder kesinlikle 
diyemiyorum. Skor kağıdına da tam 8 farklı oyuncu, 3 ve 
üzeri gol atarak adını yazdırdı.

PORTSMOUTH

Çok da uzak olmayan bir tarihte Premier Lig’de mücadele 
eden Portsmouth, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntıların 
ve peş peşe küme düşmelerin de etkisiyle League 2’ye kadar 
gerilemiş ve kalitesiyle sanki bu ligin yıllardır gediklisiymiş 
gibi bir izlenim veriyor. Alt yapı oyuncularıyla birlikte geniş 
bir rotasyona sahip olan ve kağıt üzerinde ligin en pahalı 
kadrosuna sahip olan Portsmouth’un oynadığı futbol, 
rakamların vermiş olduğu büyüleyicilikten çok uzakta. Ligin 
seyirci ortalamalarına göre stada gelen taraftar sayısı oldukça 
fazla (yaklaşık 15 bin). Bu sezonun en parlak ismi de adı 
sürekli Championship takımlarıyla anılan ve ara transferde 
de onu kadroda tutmak için Portsmouth’un epey mesai 
harcayacağı, 93 doğumlu Jed Wallace. Bu sezon da dahil 3 
yıldır düzenli forma şansı buluyor ve Ocak gelmeden 8 gole 
imza atmış durumda. Portsmouth’tan üst sıralara herhangi bir 
atılım beklemiyorum.
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STEVENAGE

Geçen sezon League 1’de yer alan Stevenage, bu sezon 
düştüğü League 2’de hala aynı sorunlardan muzdarip. 
Basit gol yeme hastalıkları devam ediyor ve League 1 ile 2 
arasındaki kalite makası biraz daha açık olmasına rağmen 
bu sezon alt sıralarda yer almaya devam ediyorlar. Bu 
zaaflarının farkında olduklarından, sezon başına oranla daha 
defansif bir yapı ve mantıkla oynamaları bu sefer de hücum 
kalitesinin düşmesine sebep oldu. Bu gidişat pek iyi değil ve 
ara transferde güçlenmezlerse pek de bir çıkış yapacaklarmış 
gibi gözükmüyor. Sezonun açık ara en iyi futbolunu 15 
Kasım’daki 5-1’lik Cheltenham maçında sergilemişlerdi ancak 
özellikle hücum üretkenliği konusunda o çizgiye bir daha 
yaklaşamadılar.

CHELTENHAM TOWN

Ligin maliyeti düşük kadrolarından birine sahip olan 
Cheltenham için şu ana kadar işler iyi gitti diyebiliriz. İyi 
gittikten derken ligde 18. sırada yer aldıklarını da belirtelim 
ki onların fazlasını yapabilmesi, şartlar ve ligde yer alan 
takımların oynadığı futbol, kadro kaliteleri ve potansiyelini 
düşündüğümüzde biraz zor. Son 5-6 haftaya küme düşme 
potasından uzak ve rahat şekilde girebilirlerse Cheltenham 
için sezon hedeflendiği gibi bitirebilir



MANSFIELD TOWN

Ligin hücum gücü ve ofansif üretkenliği en az olan 
takımlarından olan Mansfield, hakkında bu şekilde 
düşünenleri haklı çıkarmaya devam edecek ki geride 
kalan 20 haftada attıkları 16 golle ligin en az gol atan 
ikinci takımı durumundalar. İçerdeki maçlarda bile oyunu 
rakip yarı sahaya yıkma, yarı alanda oyun kurma ve set 
hücumlarında başarısız bir görüntü çiziyorlar. Mansfield 
için sezon sonunda lige tutunabilmek başarılı bir sonuç 
sayılacaktır.

DAGENHAM & REDBRIDGE

League 2’de mücadele eden 24 takım içinde en korkusuz 
olanının bir an bile tereddüt etmeden Dagenham 
olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadıkları her 
maç seyir zevki açısından izleyene müthiş keyif verdi. Ama 
bu sadece izleyene keyif veriyor, bu savunma sıkıntılarıyla, 
birinci bölgede yapılan hatalarla, savunma bloğu orta 
saha hattı arasındaki kopuklukla aynı zevki Dagenham 
taraftarının almadığına eminim. Kendileri gibi alt sıralarda 
yer alan Tranmere ile oynadıkları maçı bile bu kadar 
pozisyon vererek kaybetmiş olmaları ilerleyen haftaların 
Dagenham adına pek de hayırlı geçmeyeceğinin en 
güzel ve en yakın tarihli örneği. Bu futbol anlayışını 
sürdürürlerse, akıllarda total futbola yaptıkları katkıdan 
dolayı güzel şekilde kalacaklardır ancak önümüzdeki 
sezon Konferans Ligi’nde mücadele vermek zorunda 
kalabilirler.

NORTHAMPTON TOWN

Geçen sezon çok sancılı zamanlar geçiren ve bu 
ligin şifrelerini çözdüğüne inandığım ve Oxford ile 
kendisini ispatlamış Chris Wilder’ın gelişiyle müthiş bir 
toparlanma sürecine göre ve mucizevi şekilde ligde kalan 
Northampton için bu sezon pek istenilen gibi gitmiyor. 
Bunda, 2 ay önce yaşamış oldukları sakatlık krizinin 
de etkisi büyük. O dönemde kaybedilen havayı henüz 
toparlayabilmiş değiller. Son dönemdeki kötü sonuçların 
arasına Wimbledon ve Stevenage galibiyetlerini 
sıkıştırmış olsalar da o maçlardaki futbol da tatmin edici 
seviyeden çok uzaktaydı. Kulüp adına tek sevindirici 
nokta Marc Richards’ın gollerini atmaya devam ediyor 
olması.

YORK CITY

Geçen sezon 2014 yılıyla birlikte müthiş bir çıkışa imza 
atan, özellikle defansif manada son yıllarda bu ligin en 
başarılı performansına imza atan York, o performansın ve 
başarısının bu yıl çok uzağında. Sezona da bu minvalde 
daha yüksek beklentilerle girip, Play-Off hedeflerini 
yeniden dillendirilmesi takım üzerindeki baskıyı da iyice 
arttırdı ve nitekim bu da hoca değişikliğini beraberinde 
getirmek zorunda kaldı.  Geçen yıl Scunthorpe ile efsane 
bir sezon geçirmiş ve daha teknik direktörlük kariyerinin 
ilk sezonunda, en uzun süre yenilmeyen hoca olarak Ada 
futbolu tarihine geçmiş Russell Wilcox ile anlaştılar. Sezon 
başına oranla çok mu şey değişti? Kesinlikle hayır… Aynı 
istikrarsızlık, aynı beklenmedik puan kayıpları, savunma 
hatalarından dolayı yenen basit goller sürüyor. Geçen 
sezonki havayı ne zaman yakalarlar veya yakalayabilirler 
mi, o da soru işareti.

CARLISLE

Sezonun en ilginç hikayelerinin biri de Carlisle’a ait. İlk 9 
hafta sonunda toplanan sadece 3 puandan dolayı onların 
da sezona teknik adam değişikliğiyle başlaması kaçınılmaz 
oldu. İş için tam 75 menajer kulübe başvuruda bulundu! Sırf 
bu başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi 3 hafta 
sürdü ve bu uzun ve ilginç süreçten sonra koltuk Keith 
Curle’a emanet edildi. Hoca değişimi yaşayan takımlardan 
ki bu takımların da belli bir potansiyeli/kapasitesi varsa 
kısa süre içinde bir reaksiyon vermesi, çıkış yakalaması 
beklenir ki Curle ile Carlisle bunu bir türlü beceremedi. 
Fakat bu noktada hocanın da çok fazla yapacağı bir 
şey yok ki yapılan hatalı kadro mühendisliği yüzünden 
birbiriyle inanılmaz uyumsuz savunma oyuncularına 
sahipler. Ve 2015’e girmişken savunma konusunda Carlisle 
hala bir yol kat edilebilmiş değil. Son dönemde sadece 
Accrington karşısında iyi futbol oynadılar fakat onun da 
devamı gelmedi. Kendi gibi savunma sıkıntıları bulunan 
ve kim daha çok atarsa onun kazanabileceği bir maçı 
bile nispeten potansiyeli daha düşük olan Dagenham 
karşısında kaybettiler. Carlisle için gelecek pek parlak değil, 
Carlisle için bu savunma problemlerini çözmeden bir çıkış 
yakalayabilmek mümkün değil.
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OXFORD UNITED

Geçen sezon menajer Wilder ile yollarını ayıran Oxford’un, 
bir daha o 2010’lu yılların başında yakaladığı havayı 
yakalaması zor. Zaten teknik adam konusunda Wilder’dan 
sonra bazı sıkıntıları da oldu ve basının önünde kötü 
sonuçlardan dolayı açıklamalarıyla takımını satan hocayı 
bile gördüklerinden artık Oxford’ın daha kötüsünün başına 
gelmesi zor. Appleton ile biraz olsun toparlanan Oxford, 
aradığı kanı da bulmuşa benziyor. Son haftalarda oynanan 
futbolda pozitif manada bir ilerleme söz konusu ve artık 
hücumda çok daha üretken, rakip kaleye daha çok şut 
deneyen, gol arayan bir takım hüviyetine yavaş yavaş 
kavuşmaya başlıyorlar. Bu iyi hava devam eder ve son 1 
aylık süreçteki havayı korurlarsa Oxford’u biraz daha üst 
basamaklarda görebiliriz.

TRANMERE

Geçen sezon League 1’de yer alan ve bu sezonun ilk 
yarısı itibariyle de League 2’de düşme hattında yer alan 
Tranmere’ın bu performansı kabul edilebilir seviyede değil. 
Sezon için teknik adam değişikliği yaşayan takımlardan 
biri olan Tranmere’da göreve Adams geldikten sonra 
özellikle son haftalarda yakalanan iyi bir hava söz konusu. 
Portsmouth karşısında alınan galibiyetten sonra geçen 
hafta Dagenham deplasmanında çok iyi futbolla elde edilen 
3 puan, hem moralleri yükseltti hem de yeni hocayla birlikte 
takıma belli bir inanç getirdi. Hem hoca faktörü hem de 
kadro kalitesi itibariyle en azından ilk 7 içinde yer alması 
gereken Tranmere için bahsettiğim iyi gidişatın sürmesi 
halinde bir çıkış yakalanması söz konusu olabilir.





ADA FUTBOLU DERGİSİ’NDEN HEDİYE YAĞMURU

Ada Futbolu ekibi olarak Aralık ayında İngiltere seyahatimizde 
sadece maçlara gidip sizin için yeni hikayeler hazırlamadık. 2015 için 
biraz da hediye topladık sizlere. Yeni yıla Premier Lig’den ufak bir 
hediye ile girmek isteyenler sürprizlerle karşılaştı.

Türkiye’nin ilk ve tek Britanya Futbolu dergisi olan Ada Futbolu’nun 
Android veya Ios uygulamalarını indiren ve @premierturkiye veya @
Ada_Futbolutwitter hesabından konu ile ilgili tweet’leri RT’leyenlerin 
katıldığı çekilişte kazananlar, 2015’in ilk gününde premierligturkiye.
com sitesinden duyuruldu.



ADA FUTBOLU DERGİSİ’NDEN HEDİYE YAĞMURU

İşte hediye yağmurumuzun hediyeleri ve kazananların tam listesi:
Liverpool Atkısı: Ali Bilgehan Varol
Liverpool 2015 Takvimi: Tufan Karayel
Liverpool maç Rozeti: Yasin Önder
Arsenal Açacağı: Emrah Paşayiğit
Arsene Wenger Heykelciği: Püzant Yücecan
Mesut Özil Heykelciği: Onur Bayar
Tottenham 2015 Takvimi: Muhammet Yasin Erkol
Chelsea peluş zarlar: Sercan Gökalp
Chelsea 2015 Takvimi: Cihat Gemici
Sheffield United 125. yıl rozeti: Tugay Güvenir




