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Türkiye olarak bir 
kez daha futbol 
gibi çok sevdiğimiz 
bir konuya 

odaklanamadığımız bir 
dönemden geçiyoruz. Bu 
son olsun demek acılarımızı 
sonlandırmıyor, bunu hala 
öğrenememiş olmak ise belki 
acıların en büyüğü, bu sözleri 
söylüyor olmak ise aptallığın 
en zirvesi.

Bizler Premier Türkiye 
ailesi olarak bu ülkedeki 
futbolun getirildiği öfke 
ve şiddet ekseninden 
uzaklaşmak, aşığı olduğumuz 
bu oyuna farklı bir bakış 
açısından bakabilmek, onun 
güzelliğini hatırlayabilmek 
ve hatırlatabilmek için 
Ada Futbolu kültüründen 
esinleniyoruz.

önsöz

“En 
zararsız gözüken 
söylemlerimizi, en 
masum sandığımız 
kalıplarımızı 
değiştirebilmek için bir 
fırsat. Kendi kendimizi 
yargılamadan içinden 
çıkamayacağımız bir 
çukur. Ve ne kadar 
erken başlarsak, o 
kadar çabuk biter. 
Öldürdüğümüz 
Özgecanlar yetsin 

artık.”

Şiddet ve öfke bu ülkenin 
sofrasında görmeye 
alıştığımız bir olgu maalesef. 
Biz ona alıştıkça, ona kılıflar 
uydurdukça, zaten çirkin olan 
yüzünü daha da çirkinleştiriyor. 
Sadece genç bir kızın değil, 
bu ülkedeki herkesin dramı ve 
laneti yaşananlar. 

En zararsız gözüken 
söylemlerimizi, en masum 
sandığımız kalıplarımızı 
değiştirebilmek için bir fırsat. 
Kendi kendimizi yargılamadan 
içinden çıkamayacağımız 
bir çukur. Ve ne kadar erken 
başlarsak, o kadar çabuk biter. 
Öldürdüğümüz Özgecanlar 
yetsin artık.

Ada Futbolu dergimizin 11. 
sayısı her zamanki gibi sizler 
için özenle hazırladığımız 
ilginç konularla dolu. 

Kendinizi bu çılgınlığın 
içinden kısa bir süre için de 
olsa sıyırmak için, okumalık 
derginizin keyfini çıkarmanız 
dileğiyle.

Edip URAS @edipuras
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CHARLTON’'DA BİR TÜRK
EROL UMUT

M
esleğinde insan vücuduna 

daha hakim olabilmek için 

iki yıl hastanede çalışan Erol, 

daha sonra Charlton Akademisi’nde baş 

fizyoterapist olarak işe başlamış. 

Türkiye’yi Ada’da temsil eden futbolcu, 
yönetici ve kulüp personeli sayısı oldukça 
az. Biz de fırsat buldukça size eskilerden 
ya da güncel olanlardan bahsetmeye 
çalışıyoruz. Ada Futbolu’nun bu 
sayısında Londra’nın köklü kulüplerinden 
Charlton’ın gizli kahramanlarından 
birisine yer veriyoruz, kulübün baş 
fizyoterapisti Erol Umut. 

Erol, Londra doğumlu ikinci kuşak bir 
Türk, futbol oynarken kariyer yapmayı 
seçip üniversiteye devam ediyor ancak 
dönüp dolaşıp yine futbol sahalarında 
buluyor kendisini. Greenwich 
Universitesi’ni bitirdikten ve 3 yıllık 
fizyoterapi eğitimini tamamladıktan 
sonra 6 aylık Beşiktaş kariyeri de olmuş 

Erol’un ancak Türkiye’deki mantalite 
farklılığı onun kariyerini yeniden 
İngiltere’ye sürüklemiş. 

Mesleğinde insan vücuduna daha 
hakim olabilmek için iki yıl hastanede 
çalışan Erol, daha sonra Charlton 
Akademisi’nde baş fizyoterapist olarak 
işe başlamış. Ağustos 2010’dan beri 
de A Takım’ın baş fizyoterapisti olarak 
çalışıyor. 

İngiltere’de sistem Türkiye’den oldukça 
farklı. Fizyoterapistler doktorları 
yönetiyor, kulübe bağlı çalışıyorlar ve 
hoca değişiklikleri onları etkilemiyor. 
Erol Bulut’u Aralık ayında Londra, New 
Eltham’daki Charlton idman tesislerinde 

ziyaret ettik, oyuncularla diyaloglarına, 
işine olan hakimiyetine ve disiplinine 
şahit olduk. Tesislerdeki mutfağı da Erol 
yönetiyor, tüm oyuncuların yedikleri 
yemekler not alınıyor. Her oyuncunun 
ayrı su şişeleri var ve gerekli sıvıyı 
almadan tesislerin dışına çıkamıyorlar. 
Yeni bebeği olan futbolcular geceleri 
uykusuz kalabileceklerinden maç 
önceleri kampa alınıyor, tüm oyuncuların 
ölçümleri profesyonel ekipler tarafından 
yapılıyor ve çok yakından takip ediliyor. 
Oyuncular ve çalışanlar bu kuralların 
sürdürülebilmesi için azami gayret içinde 
ve kimse ceza ödemek istemiyor. 

“Ne yaparsanız yapın sakatlıkların önüne 
geçemezsiniz” diyor Erol. “Bir takımda 

@maturebuffon



7adafutbolumaçta omzu çıkan, bileği dönen ya da bağları kopan oyuncular oluyor ancak bizim 
amacımız öncelikle kas sakatlıklarının önüne geçmek ve sakatlıkların nüksetmesini 
engellemek” diyerek işinin ana fikrini özetliyor. Sakatlıklar olmadan önlem almak, testi 
kırılmadan müdahale edebilmek en büyük arzusu. 

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe’nin ilk olarak Türkiye’ye getirdiği ve yer çekimi 
olmayan koşu bandından bile var Charlton’da ve aynı zamanda Standart Liege’in de 
sahibi olan patron Rolan Duchatalet sağlık ekibi için her türlü imkanı seferber etmiş 
durumda. Championship’teki bir orta sıra takımının işi yönetiş biçimini gördükçe bizim 
bu seviyenin ne kadar gerisinde olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. 

Uzun süredir Charlton’da çalışan Erol, İngiltere’de kulüp fizyoterapistlerinin iyi iletişim 
içinde olduğunu, kulüpler arası transfer dönemlerinde oyuncuların sakatlıkları ile ilgili 
fikir alış verişlerinde bulunduklarını, yeni metotları görüşmek ve paylaşmak için seneden 
1-2 kez bir araya geldiklerinden de bahsetti. 

Biraz da Charlton’ı konuşalım. Londra kulübü şu anda Championship’te ve takımda 
oldukça farklı ülkeden futbolcular var. Geçtiğimiz yıllarda Milan’da izlediğimiz 
Amerikalı savunmacı Onyewu, Chelsea’den hatırladığımız İsrailli Ben Haim, İzlandalı 
Gudmundson öne çıkan isimler. Kulüp iyi oyuncular da yetiştiriyor. Bu sezon West 
Ham’da kiralık oynayan Arsenalli Carl Jenkinson, Charlton alt yapısının ürünü. 
Schmeichel’ın sakatlanmasının ardından Leicester’da kaleye geçen Ben Hamer de 
geçtiğimiz üç sezon Charlton’ın kalesini korumuştu. Yine bu sezon West Ham’a transfer 
olan Sunderland menajeri Gustavo Poyet’in oğlu Diego Poyet de Charlton’da yetişti. 
Championship’te orta sıralarda mücadele eden kulüpte hedef uzun vadede Premier 
Lig’e yükselebilmek. 

Erol Umut daha önce Alan Pardew ile iki yıl beraber çalışmış ve deneyimli teknik 
adamın Newcastle’a gel teklifine rağmen Charlton’dan ayrılmamış. Bu mesleği daha 
ne kadar yaparım bilinmez diyor, çalıştığı kulüpten ve işinden memnun. Chelsea’deki 
meslektaşı Eva Carneiro kadar popüler olmasa da Erol ülkemizi başarı ile temsil 
ediyor, Londra kulübünün gizli kahramanlarından biri olarak görev yapıyor. İlerleyen 
günlerde, İngiltere futbolunda daha çok vatandaşımızı görmek dileğiyle Erol Umut’a 
bizi ağırladığı için teşekkür ediyor ve hem kendisine hem de Charlton’a başarılar 
diliyoruz…
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ada

zİn
@edipuras
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yılında gizli bir tören ile 
evlendiklerini dünyaya 
duyurmuş oldu. Abramovich 
çiftinin 2009 Aralık doğumlu 
Aaron Alexander ve Nisan 
2013 doğumlu LeahLou adlı 
iki çocuğu bulunuyor.

Dasha, geçen yıl yarı 
çıplak siyahi bir kadını 
temsil eden bir sandalyede 
görüntülenmiş ve gelen 
tepkilerden sonra özür 
dilemişti.

Dil Öğrenmenin En İyi 
Yolu: Playboy Mankeni

Chelsea’nin Ocak ayı 
transfer döneminde 
Fiorentina’dan renklerine 
kattığı Kolombiyalı kanat 
oyuncusu Cuadrado 
Londra’ya gelir gelmez 
zaman kaybetmeden 
İngilizce çalışmaya başladı. 
Ancak 55,3 milyon $’a 
Chelsea’ye gelen yıldız 
İngilizce öğretmeni olarak 
Carla Howe’u seçti.

24 yaşındaki Howe daha 
önce futbolculardan Luke 
Shaw, Mario Balotelli ve 
Patrice Evra ile hepsi 
İngilizce için olmasa da 
beraber olmuş bir Playboy 
modeli. İkiz kardeşi Melissa 
da futbolculardan iyi anlayan 
biri. O da daha önce 
Chelsea’den Ashley Cole ile 
birlikteydi.

Carla Howe halen Playboy 
TV’de sabah kuşağında 
program yapıyor ve Los 
Angeles’da çalışırken 
öğrendiği İspanyolca, 
Cuadrado ile birlikte 
olmasına büyük rol oynamış. 
Cuadrado’nun yeni İngilizce 
hocasını kız arkadaşı 
Melissa Botero’dan saklayıp 
saklamadığını ise bilmiyoruz.

Abramovich Evliymiş

Bu ay İngiltere basınında yer alan haberlerde, 
Chelsea’nin patronu Roman Abramovich’in 
üçüncü karısı ile 6 yıl önce gizlice evlendiğine 
yer verildi. 48 yaşındaki Rus milyarder sanat 
koleksiyoncusu Dasha Zhukova ile 2005 yılının 
yılbaşı partisinde tanıştı ve basının karşısında 
hep kız arkadaşı olarak lanse etti onu.

Ancak Dasha bir dergi röportajında 2008 

İflas Futbolcunun Fıtratında Var

İngiltere’de yapılan bir araştırma 
futbolcuların yüzde 40’ının 
emekliliklerinin ilerleyen yıllarında 
iflas bayrağını çektiğini ortaya 
koydu.  Premier Lig’de futbol 
oynamak her futbolcunun hayali. 
Ortalama bir Premier Lig oyuncusu 
yılda yaklaşık 2,3 milyon pound 
kazanıyor, yani haftada 43,717 
pound.

2014 itibarı ile İngiltere’de ortalama 
ücretlerin 26,500 pound olduğu 
göze alınırsa bu rakamın anlamı 
daha da vurgulanmış olur. Yani 
ortalama bir çalışanın bir yılda 
kazandığı parayı bir Premier Lig 
futbolcusu o yılın 5 Ocak’ı itibarı ile 
kazanmış oluyor. 

Premier Lig’de hayat zor buna 
karşılık. Sakatlıklar, sezonlar 
derken yaşın ilerlemesi ile 
kariyer sona eriyor ve İngiltere’de 
futbolcuların yüzde 40’ı emekli 
olduklarının ilk 5 yılında iflas 
ediyorlar. Bir çok futbolcu finansal 
ve hukuksal yardım almaya 
başlıyor. Ne oldum değil, ne 
olacağım demeli sözünün tam 
kullanılması gereken noktası burası 
olmalı.

Kahve Bile Yapamam

Phil Neville, Manchester United 
ve Everton’da müthiş bir kariyer 
yapmış, banka hesabı dolu, kupa 
vitrini taşan bir eski futbolcu.  
Cheshire’da oturduğu görkemli 
villanın bahçesinde son model 
arabaları olan 37 yaşındaki Phil 
artık bir TV yorumcusu.

Geçenlerde eve gelen misafir bir 
fincan kahve isteyince eli ayağı 
birbirine dolaşan yıldız, 3,6 milyon 
pounda aldığı evin mutfağına 
koşup gizlice eşi Julie’yi aramış. 
Bir fincana bir kaşık kahve ve 
üzerine sıcak su koymaktan bile 
aciz olduğunu itiraf eden Neville’in 
talihsiz konuğunun ne içtiğine dair 
ise bir bilgiye ulaşamadık.
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Verse 1

I'm dreaming dreams,

I'm scheming schemes,

I'm building castles high.

They're born anew,

Their days are few,

Just like a sweet butterfly.

And as the daylight is dawning,

They come again in the morning.

 

 

Chorus

I'm forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

They fly so high,

Nearly reach the sky,

Then like my dreams,

They fade and die.

Fortune's always hiding,

I've looked everywhere,

I'm forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

 

Verse 2

When cattle creep,

When I’m asleep,

To lands of hope I stray.

Then at daybreak,

When I awake,

My bluebird flutters away.

Happiness, you seem so near me, 
Happiness, 

come forth and cheer me.

 

 

Chorus

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

They fly so high,

Nearly reach the sky,

Then like my dreams,

They fade and die.

Fortune’s always hiding,

I’ve looked everywhere,

I’m forever blowing bubbles,

Pretty bubbles in the air.

ForeVer 

Blowin 

Bubbles: 
@maturebuffon
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Premier Lig’de kuşkusuz en 
keyifli stadyumlardan birisi 
Upton Park. Diğer adı ile 
Boleyn Ground 1904 yılından 

beri West Ham United’ın maçlarına ev 
sahipliği yapıyor. Şu sıralarda Londra 
kulübü, Olimpiyat Stadyumu’na geçmeye 
hazırlanırken biz de gidip West Ham – 
Leicester maçını yerinde izledik. Kale 
arkasındaki Bobby Moore Tribünü’nden 
maçı takip ettik, West Ham taraftarları ile 
şarkılar söyledik. Ttakım sahaya çıkınca 
gökyüzüne uçan baloncukların eşliğinde 
ve goller geldikçe “I’m Forever Blowing 
Bubbles” marşına eşlik ettik.

Ada Futbolu’nun bu sayısında sizlere 
bu şarkının nasıl West Ham marşı 

haline geldiğini anlatmaya çalışacağız. 
Şarkımız 1919’da Amerika’da yazılmış. 
Amerika’daki şarkının nasıl West Ham 
tribünlerinin favorisi olduğuna dair çeşitli 
söylentiler gelişmiş yıllardır. Bunlardan 
en çok bilineni genç ve kıvırcık saçlı 
bir futbolcunun bir sabun reklamında 
köpüklerle ve bu şarkıyla eşleşmesi. 
Reklamın kökeni de Sir John Millais’in 
1829’da torununun bir sabun köpüğünü 
izlerken resmetmesine dayanıyor. Daha 
sonra ‘Pears’ sabun markası bu tabloyu 
reklam amaçlı kullanıyor ve Upton 
Park’ın civarındaki reklam afişlerinin 
fazlalığı nedeni ile Hammers taraftarında 

bir göz aşinalığı oluşuyor. 

O yıllarda West Ham’ın genç takımı da 
maçlarını Boleyn Ground’da çılgın bir 
taraftar kalabalığının önünde oynuyordu. 
Kıvırcık ve gür saçları ile reklamda 
yer alan genç futbolcu Will Murray – ( 
daha sonra lakabı Bubbles Murray 
olacak) oynarken taraftarlar “I’m Forever 
Blowing Bubbles” şarkısını söylüyor 
ve hikayemizin başlangıcı bu olaya 
dayanıyor. Bubbles Murray o kadar 
meşhur oluyor ki, 1921 gençler finalinde 
West Ham’ın sağ açığı olarak Liverpool 
ile oynanan maçta sahaya çıktığında 
30.000 kişilik seyirci arasında o zamanki 
York Dük’ü Kral George VI. Bile yer 
alıyor. . Becktan Gas Works bandosu 

maçtan önce şarkıyı çalar ve bu gelenek 
1970’lere kadar devam eder. 

1999’da West Ham kulübü 26 sayfalık 
bir kitapçık ile marşlarının tarihçesine 
ışık tutmaya çalıştı ve Will Murray’in oğlu 
Graham Murray’nin şu satırlarına yer 
verdi…

“Bubbles Will Murray’in oğlu olmaktan 
gurur duyuyorum. Babam, 1950’lerde 
ve 60’larda Upton Park tribünlerinde 
benimle birlikte ayakta “I’m forever 
blowing bubbles” şarkısına eşik edecek 
kadar alçak gönüllü bir adamdı. 

Şarkının sözlerine eşlik etmezdi ve 
sadece bizimle sallanırdı. Şarkının 
hikayesini bana anlatmak ise anneme 
düşmüştü. O zaman taraftarların 
bu şarkıyı haykırdığında babamın 
zihninden ne anılar geçtiğini anlamaya 
başlamıştım…”

Bubbles Murray 1974’te hayatını 
kaybetti ancak onun anısı Hammers 
taraftarlarının “I’m forever blowing 
bubbles” ezgilerini her söylediklerinde 
yeniden canlanıyor. Sonsuza kadar 
uçacak baloncukların şarkısı belki de 
tarihteki en eski futbol ezgilerinden birisi 
ve mazisi neredeyse 80 yıldan fazla. 
1930’ların başından beri West Ham 
taraftarlarının umutlarına ve acılarına 

tercüman olmuş bu ezgiler…

Farklı birkaç teori daha var şarkımız ile 
ilgili. Bunlardan Brian Belton’un teorisi 
ise 2. Dünya Savaşı’na dayanıyor. 
Hava saldırısından kaçıp metroya ve 
sığınaklara sığınan halkın bu şarkıyı 
söyleyerek moral bulduğunu ve özellikle 
Batı Londra’da popüler olan bu şarkının 
1940 Lig Savaş Kupası finalinden sonra 
da marş haline geldiğini savunuyor 
Belton. Wembley’deki finalde 
Blackburn’u 1-0 yenen West Ham 
kupayı kazanmıştı.  

“Bubbles Will Murray’in oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Babam, 1950’lerde ve 
60’larda Upton Park tribünlerinde benimle birlikte ayakta “I’m forever blowing bubbles” 
şarkısına eşik edecek kadar alçak gönüllü bir adamdı. Şarkının sözlerine eşlik etmezdi 
ve sadece bizimle sallanırdı. Şarkının hikayesini bana anlatmak ise anneme düşmüştü. 
O zaman taraftarların bu şarkıyı haykırdığında babamın zihninden ne anılar geçtiğini 
anlamaya başlamıştım…”
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“Cantona Tekmesİ” nden 

20 Yıl Sonra

SebStafford-Bloor
Premier LeagueOwl
Twitter: @premleagueowl

Çeviren: Edip Uras
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Eric Cantona, Selhurst 
Park’ta yaptığını 
yapalı 20 yıl oldu. 
Tarihin bu kırılma 

anının önemli bir yıldönümünde 
internet ve yazılı basında 
nostaljik anılarla dolu yazılar 
yazılıyor. 1995’deki o geceye 
2015 perspektifinden bakışlar 
atılıyor.

Bu beklenebilir bir şey, ancak 
kabul edilmeyecek olan Eric 
Cantona’nın oyunculuğunun ve 
futbolun ölümsüzleri arasında 
yer alıp almaması gerektiğinin 
sorgulanması.

Eric Cantona’nın sadece futbol 
açısından değerlendirilmesi 
ancak bir aptalın işi olabilir ve 
bu aptalın Cantona’nın gerçekte 
ne olduğunu anlamaktan çok 
uzakta kalacağı da kesin. 
Fransız futbolcuyu sadece 
istatistik ve gol görüntüleri ile 
değerlendirme çabası ancak 
kısıtlı bir sonuca ulaşabilir 
çünkü Cantona’nın o dönem 
Manchester United takımı 
ve genelde futbola katkısı 

anlamındaki önemi ölçülebilir bir 
meta değil.

Taraftarlar kendi efsanelerini 
elbette en parlak ışıkta 
değerlendirirler, bu çok normal. 
Ancak Cantona futbolda bu 
kabile sınırlarını aşabilen 
az sayıda oyuncudan biri. 
Manchester United’ı tutsanız da 
Liverpool, Arsenal, Tottenham 
veya Newcastle taraftarı olsanız 
da fark etmez. Rakip takımı 
tutuyor olmanız, Cantona’yı 
görmezden gelmenize yetmezdi 
çünkü.

Rakip takım taraftarları elbette 
ondan nefret ederdi ancak 
hiçbiri onun United için değerini 
sorgulamazdı çünkü elle 
tutulmasa da onun yetenekleri 
ve kalitesi tartışılmazdı.

Cantona, İngiltere futbol tarihinin 
çok ilginç bir noktasında ortaya 
çıktı. Premier Lig, 1992’de 
kurulmuş olabilir ancak ilk 
yıllarda şimdiki peri masalı 
olmaktan çok uzaktı. İlk birkaç 
yıl oldukça inişli çıkışlı oldu ve 
oyun bir anda evrilmedi. Yabancı 
oyuncular o dönemde bu kadar 
alışılmış değildi ve aslında 
Premier Lig dönemi başlamadan 
İngiltere’ye gelen Cantona tam 
anlamıyla bir yabancıydı. İlginç 
bir teknik, öfke ve yetenek.

Eric Cantona büyük bir efsane. 
İngiltere Premier Ligi tarihinde, bun-
dan yıllar sonra da konuşulmaya ve 

anlatılmaya devam edilecek. 20 yıl 
önce Crystal Palace deplasmanında 

kırmızı kartla oyun dışı kaldıktan 
sonra soyunma odasına doğru 
yürürken, kendisine hakaretler 

ederek tribünden aşağı koşan bir 
taraftara dönerek attığı uçar tekme 
onun tartışmalarla dolu futbolculuk 
kariyerinden sadece küçük bir kare.

O tekmeden 20 yıl sonra Pre-
mier League Owl blog yazarı 

Seb Stafford-Bloor bu sayıda da 
konuğumuz. Cantona’nın gerçekte 
ne demek olduğu ile ilgili satırları, 

onu canlı izleme ayrıcalığına sa-
hip olmuş bizler kadar, onu hiç 

izlememiş nesillere de ışık tutar 
nitelikte:
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Cantona’nın büyüklüğünün sadece 
kupalarla veya YouTube’da yer alan 
görüntülerle anlaşılmaya çalışılması 
çok büyük bir hata. 25 yaşının 
altında birisi için, onun gerçekten 
kim olduğunu anlamak çok zor. 
Çünkü onun canlı performansını 
aradan çıkarırsanız, özellikle 2015 
standartları için çok da sıra dışı bir 
oyuncu göremezsiniz.

Eric Cantona sonuca etki eden 
bir oyuncuydu ancak bu sadece 
onun Old Trafford’daki ilk 2-3 
sezonu için söylenebilir. Zaman 
geçtikçe Cantona otoritenin, kibrin 
ve dünya dışı bir kendine inancın 
simgesi haline geldi. Tüm takım 
arkadaşlarını bir arada tutan bir 
çekimi vardı ve 1995’den itibaren 
büyümeye başlayan genç United 

için bulunmaz bir katkıydı bu.

Evet, çok iyi bir oyuncuydu ancak 
aslında çok özeli bir karakterdi de. 
Manchester United’ın ünlü 1992 
sınıfından kiminle konuşursanız 
konuşun, Cantona’ya olan hayranlık 
bugün bile çok tazedir. Sadece 
onun yanında olmak bile omuzlarını 
dik tutmak için yeterli oluyordu.

Cantona’nın ne olduğunu 
anlatmaya çalışmak sonunda 
kaçınılmaz olarak ona yapılacak 
haksız bir değerlendirme olur. 
Rakipleri ve takım arkadaşları 
üzerinde kurduğu duygusal 
üstünlük bugün bile ölçülemez 
nitelikte. Gerçek şu ki, eğer kendi 
gözünüzle görmediyseniz, bunu 
anlamanız gerçekten çok zor.

Old Trafford’da sadece 5 sezon 
oynamasına rağmen, onun 
Manchester United ile özdeşleşmesi 
orada çok daha uzun yıllar forma 
giyen eski futbolcuların bir çoğundan 
fazla. Her kahramanda olduğu gibi 
olduğundan daha büyük gözüküyordu 
ve belki de ateşi gerçekte olduğundan 
çok daha uzun süre yanmaya devam 
etti. 1992- 1997 arasında Manchester 
United için formanın üzerindeki 
arma kadar kıymetli oldu ve Alex 
Ferguson’un o olmadan ne yapacağı 
konusunda insanlar cevap bulmakta 
zorlanıyordu.

Cantona’yı Cantona yapan golleri 
veya maçın sonucunu değiştiren 
kırılma noktaları değildi, sadece onun 
varlığının yarattığı o vazgeçilmez 
duyguydu.
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OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
İSTATİSTİK
@maturebuffon
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Premier Lig’de 
geçtiğimiz ay 10 
Ocak’ta oynanan 
Hull City – WBA 
maçında, Robbie 
Brady oyuna 33. 
dakikada sakatla-

nan Hırvat Jelavic’in yerine girdiğinde 
tarihe geçtiğinin farkında değildi. 10 
Ocak’ta oynanan maçta bu oyuncu 
değişikliği menajer Steve Bruce’un ka-
riyerinde Premier Lig’de yaptığı bininci 
değişiklik olarak kayıtlara geçti. 

Hiçbir futbolcu 
yedek kalmak 
istemez. Ancak 
bazı futbolcu-
lar kulübeden 
geldiklerinde 
çok daha ver-

imli olabiliyor. Bunun en güzel örneği 
yıllarca Sir Alex Ferguson’un jokeri olan 
Norveçli Ole Gunnar Solskjaer olmuştu. 

Kariyeri boyunca 
Manchester 
United ile Pre-
mier Lig’de uzun 
yıllar çalışan Sir 
Alex Ferguson 
şüphesiz lig 

tarihinin en çok oyuncu değiştiren 
teknik adamı konumunda. Listenin 
ikinci sırasında ise hepinizin tahmin 
edebileceği gibi Arsene Wenger var. 
Onları sırasıyla Harry Redknapp ve 
Sam Allardyce takip ediyor… 

İSTATİSTİK

Premier Lig’in, 
şu anda en 
uzun süredir 
takımının başında 
olan teknik 
adamı Wenger, 
Ferguson’dan 

113 maç daha az takım yönetmesine 
rağmen değişiklikte ezeli rakibini 
yakalamak üzere. Jose Mourinho 
henüz bu listeye giremedi. Oyuncu 
değiştirmeyi adeta bir sanata 
dönüştüren teknik adamlarından biri 
olan Portekizli çalıştırıcı geçen sezon 

38 maçın   sadece 2 tanesinde tüm değişiklik 
haklarını kullanmadı ve ligin en çok oyuncu 
değiştiren hocası. Bu anlamda takipçisi 
ise rakibi Manuel Pellegrini. Chelsea ve 
Manchester City’nin hem kadro derinliklerinin 
yeterli olmasını bu sonucun bir nedeni olarak 
gösterebiliriz, hem de oyuncu değişikliklerini 

etkili kullanan hocaların başarıya ulaştığı sonucuna varabiliriz 
bu veriden. Şüphesiz modern futbolda doğru hamleler ve 
doğru oyuncu değişiklikleri maçın kaderini etkileyen en önemli 
faktörlerden biri. 
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Premier Lig tarihinde yedek kulübesinden oyuna en çok girme 
rekoru bu sezonun ilk yarısında PTT 1. Lig’de Gaziantep 
Büyükşehir Belediyespor forması ile izlediğimiz eski Newcastlelı 
Shola Ameobi’de. Büyük Ameobi’nin takipçileri ise yeniden 
Premier Lig’e dönen Jermain Defoe ve geçen sezon başı 
Karabük’e gelen ancak sözleşme imzalamadan West Ham’a 
dönen Carlton Cole. 
İşin bir de oyundan çıkma kısmı var. Premier Lig tarihinden en 
çok oyundan alınan isim ise Galli efsane Ryan Giggs. Manchester 
United’ın asistan hocasını yine bir Newcastlelı, Nolberto Solano 
takip ediyor, hemen arkasından da bu sezon Aston Villa da 
sakatlıklar nedeni ile pek de izleyemediğimiz Joe Cole geliyor. 
Geçtiğimiz Ekim ayında ise yeni bir rekora şahit olduk, Shola 
Ameobi’nin kardeşi Sammy Ameobi, Newcastle forması ile oyuna 
girdikten 8 saniye sonra Tottenham maçında galibiyet golünü 
buldu ve en çabuk gol atan yedek olarak tarihe geçti. Bir önceki 
rekor Sibierski’deydi. Wigan – Derby maçında oyuna girip 15 
saniye sonra golü bulmuştu Fransız yıllar önce.



23adafutbolu

Milner, Crouch, Joe Cole, Carlton Cole ve 
Defoe’nin Premier Lig kariyerleri devam ediyor. Bu 
sıralama sezon sonunda değişiklik gösterebilir. 
Premier Lig tarihinde en çok oyundan alınan 
oyuncular ise;

Bu listedeki isimlerden Premier Lig’de oynayan sadece Joe Cole var. 
Tecrübeli oyuncu sezon sonu listenin başına yerleşebilir. 
Oyuna girip bir anda skoru değiştirmek tüm oyuncuların yapmak istedikleri 
bir durum. Bunu başarabilen pek çok futbolcu var ama bunlar arasında bir 
kısmı çok çabuk etki ediyor skora, işte Premier Lig’in en hızlı skor üreten 
yedekleri…

“O  6 Peter Crouch 13 Michael Owen 6 Eidur Gudjohnsen 13 Darren 
Bent 7 Jermain Pennant 13 Edin Dzeko 7 Nicolas Anelka 13 Andre 
FloTore  7 Wright Philips-Shaun 13 Robbie Keane 7 Vladimir Smicer 13 
Andy Cole 7 Shola Ameobi 14 Javier Hernandez 12 Kanu 17 Ole Gunnar 
Solskjaer 14 Theo Walcott 17 Kanu 14 Ryan Giggs 22 Jermain Defoe 
Asist Sayısı Oyuncu Gol Sayısı Oyuncu yuna girerim skoru değiştiririm” 
imajı yaratmak pek kolay değil. Futbolcular kariyerlerinin erken döneminde 
böyle bir sıfatı tercih edebilirler ancak sürekli bu şekilde anılmak ve maça 
kulübede başlamak kimsenin tercihi olmuyor. Bu alanda en başarılı isim 
Jermain Defoe. MLS ekibi Toronto’da geçen bir yılın ardından tecrübeli 
golcü Sunderland’e transfer olarak Premier Lig’e geri döndü ancak 
Sunderland’de yedek kulübesinde oturacağını düşünmüyoruz. Listenin 
en kolay tahmin edilebilen oyuncularından olan Solskjaer, Şubat 1999’da 
8-1 biten Nothingham Forest maçında son 10 dakikada oyuna girmiş ve 4 
gol atmıştı. Oyuna sonradan girip en çok gol atma rekoru bu maçla birlikte 
Norveçli’de ve bizim nesilin yeni bir rekor görmesini beklemiyoruz…
Kulübeden gelip skoru değiştirme konusunda ligin en başarılıları; 
(Gol + Asist)
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Maçın ikinci yarısında yorulan ve 
yıpranan defansı açmak için hızlı kanat 
oyuncularınız varsa kulübede eliniz 
oldukça güçlü demektir. Ryan Giggs ve 
Walcott, Arsenal ve Manchester United 
için çok önemli iki oyuncu ve kulübeden 
gelip her an skoru değiştirebilecek, gol 
pozisyonu yaratabilecek iki isim (Giggs’in 
futbolu bıraktığına bir türlü alışamadık). 
Asist listesinde 14’er asist ile zirvedeler. 
Nijeryalı Kanu ise 17 golünün yanına 12 
de gol pası ekleyerek totalde zirvedeki 
isim olmayı başarıyor.

Listeye dikkat ettiyseniz hep uzun süre 
forma giyen oyuncular, maç sayısı 
arttıkça bu listede kendilerine yer 
bulmuş. Peki maç başına ortalama alıp 
verimlilik hesabı yaparsak liste nasıl 
oluyor. Bu anlamda en verimli yedek 
yine bir Newcastlelı, Papiss Cisse. 18 
kez oyuna girip 8 gol atmayı başardı 
Senegalli forvet. Arada sırada yedek 
kalıp da sonradan oyuna girdiğinde 
Aguero da çok verimli oluyor. City’nin 
Arjantinli golcüsünün de 17 maçta 7 golü 
var. Bir başka efsanevi Arjantinli Hernan 
Crespo ise Premier Lig kariyerini genelde 
kulübede geçirdi ve sonradan oyuna 
girdiği 16 maçta 6 gol atmayı başardı. 
İşte verimlilik tablosu…

Futbolcular her zaman oyuna girince faydalı işler yapacak değiller. Bazı değişiklikler 
vardır ki ne umduk ne bulduk dedirtir herkese. Oyuna yeni giren bir oyuncunun 
yapabileceği en olumsuz işlerden birisi kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksiltmektir. Bir 
de bunu oyuna girer girmez yaptığını düşünün yedek oyuncunun, işte ilk 10…
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Şu günlerde Premier Lig’de Louis Van Gaal’in neden Falcao’yu 
oynatmadığı ve Kolombiyalı yıldızın yeni sezonda United’da 
kalıp kalmayacağı oldukça tartışılan konular arasında. Sezon başı 

Monaco’dan kiralanan Radamel Falcao henüz Premier Lig’de 11 maçta 
forma giydi ve 3 gol atabildi. 

Şimdi sizi bir yıl geriye götüreceğiz. 23 Ocak 2014’te Fransa Kupası 
maçında Monaco, 4. Lig takımı Monts d’Or Azergues ile oynuyordu ve 
bu maçta part time olarak futbol oynayan ilkokul öğretmeni Soner Ertek, 
Falcao ile girdiği ikili mücadelede yıldız oyuncuyu yere indirdiğinde 
başına geleceklerden habersizdi. Kolombiyalı yıldız dizinden geçirdiği ağır 
sakatlık nedeni ile hemen ameliyat oldu ve o günlerde oyuncunun Dünya 
Kupası’na yetişme ihtimalinin olasılığı yarı yarıya olarak açıklandı.  

Jose Pekerman’ın 30 kişilik geniş listesine girmeyi başaran Falcao, 
Brezilya’daki kupa günleri yaklaştıkça umudunu kaybetti ve kariyeri için çok 
önemli olan bu kupayı kaçırdı. 

O pozisyonun kahramanı Soner Ertek ise talihsiz olaydan sonra başından 
geçen kabus dolu günleri ilk kez bu kadar detaylı anlattı. Otuzlu yaşlarında 
olanlar 1994 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takım kaptanı Escobar’ı 
hatırlar. Deneyimli savunmacı ABD maçında kendi kalesine bir gol atmış 
ve ülkesinin elenmesinde başrol oynayan isimlerden birisi olmuştu. Bu 
olayı trajik hale getiren ise kupa sonrası ülkesine dönen Escobar’ın kendi 
kalesine attığı gol nedeni ile bir barda vurularak öldürülmesi olmuştu. 
Escobar’ın başına gelenler senin de başına gelecek tehditleri alıyordu 
Soner, Falcao’yu sakatladıktan sonra internet aracılığıyla. Gece yarısı 
telefonun çaldığını ve ölüm tehditleri aldığını ilk kez olaydan bir yıl sonra 
anlattı Soner Ertek. 
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Monaco’yu ağırlayacaktık, ancak yaşanan talihsiz pozisyonla o akşam benim için bir 
kabusa dönüştü. Falcao golünü atmış, Monaco 1-0 öndeydi. İlk yarının bitmesine 

5 dakika kala ceza sahası içinde onu düşürdüm, sadece şut çekmesini  engellemeye 
çalışmıştım, teması hissetmedim bile. Falcao sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı ve kimse neyi 
olduğunu tam olarak anlamamıştı.”

Devre arasında takım arkadaşlarımdam birisi Falcao’dan haberin var mı, çok kötü 
sakatlanmış diyerek durumu anlattı. 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonra tüm basın benimle 
konuşmak isteyince bunun defansif kabiliyetlerim nedeni ile olmadığını anladım. 

Eve karım Selvinaz’ın yanına geldiğimde telefonlar çalmaya başlamıştı bile, bütün gece 
de susmadı, çaldı durdu. Telefonlar, e-mailler, sosyal medya mesajları, sonu gelmedi… 
Twitter ve Facebook üzerinden hiç tanımadığım İspanyolca isimli insanlar beni eklemeye 
çalışıyordu. Hafta boyunca benim hikayem manşetlerdeydi. 

Daha sonra sabah erken saatlerde kötü niyetli tehdit telefonları gelmeye başladı.”
Soner Ertek’in eşi Selvinaz: “ Kolombiya’dan gelen aramaları görüyor ve cevap 

vermiyorduk. Gece yarısı çok geç saatte arıyorlardı, sonunda telefonun fişini çekmeye 
başladık.”

Internet terörü de Soner Ertek’in peşindeydi. Facebook’ta Escobar ile yanyana fotoğrafları 
yer alıyor ve altında “Kolombiya’da en çok aranan adam” ifadesi yer alıyordu. Bu fotoğraflar 
Soner’in karısı Selvinaz’ı çok etkilemiş ve oldukça korkutmuş. “Fotoğrafları Soner’e 
göstermedim, ancak oldukça endişelenmiştim, Escobar’ın başına gelenler Soner’in de 
başına gelir mi diye düşünüyordum…”

Soner maçtan sonraki gün çalıştığı okula gelen bir velinin kendisine Kolombiya’da TT 
(trending topic) olduğunu yani Twitter’da en çok adı geçen kişi olduğunu anlattığını da 
açıkladı. 

“O zamanlar Twitter’ın ne olduğunu bile bilmiyordum. Ancak başıma gelenlerin bir kabus 
olduğunu ve devam edeceğini anlamıştım. Maçtan sonraki sabah 8 yaş sınıfı ile girdiğim 
derste biraz rahatladım. 10 dakikada önceki gece olanları özetledim öğrencilerime, 
çocuklar bana destek veren şiirler yazıp, resimler yaptılar. Kimse Falcao’dan bahsetmiyordu 
sınıfta ve bu sessizlik benim için oldukça rahatlatıcı olmuştu. “

Falcao’nun dizindeki sakatlığın ciddiyeti netleşip Dünya Kupası’nı kaçırma ihtimalinin 
yüksek olduğu açıklanınca Kolombiya’dan gelen tepkiler de yoğunlaşmış. Yerinde olsam 
intihar ederdim diyenler mi ararsınız, Kolombiya ordusunu Soner için göreve çağıranlar 
mı… Kolombiya’daki gazetelerden birisi Ertek’in E’sini kullanıp şeytan anlamına gelen 
“Evil” sıfatını bile yakıştırmış savunma oyuncusu için. Tüm bunlar Soner Ertek’i psikolojik 
olarak oldukça zorlamış. Falcao’nun Twitter’dan Soner’in özrünü kabul ettiği mesaj, eski 
Fransız oyuncular Leboeuf ve Sagnol’un destek mesajları biraz olsun ortamı yumuşatsa da 
Falcao’nun Dünya Kupası’nı kaçırması netleşince kabus yeniden başlamış. 

Soner, bir gazetecinin kendisini arayarak Kolombiya’daki tepkilerin çılgınlık boyutuna 
ulaştığını belirterek polis korumasını talep etmek isteyip istemediğini sorduğunu da 
anlatıyor. Olayların hayatını alt üst etmemesi ve kabusu yeniden hortlatmamak için polis 
koruması istememiş Soner. 

Bu sezon Soner Ertek yeni bir takımda sürdürüyor futbol hayatını, Villefranche. Yeni 
takımındaki lakabı ile “Mr. Falcao”, bu lakabı kendisinin seçmediğini ancak onunla yaşamak 
zorunda olduğunu da belirtiyor açıklamalarında. Biz de bir kez daha o kabus dolu günlerin 
hiç yaşanmaması dileğiyle diyoruz… 



@berkkaly10cu
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Drogba’dan sonra güçlü ve bitirici bir 
forvet bulmakta zorlanan Chelsea, çareyi 
Brezilyalı Diego Costa’yı transfer etmekte 
bulmuştu. Sezona Diego Costa ile 
başlayan takım 4-3-3’ün eksik parçasını 
tamamlamış oldu. Nitekim Diego Costa 
bu yazı yazılırken 19 maçta tam 17 gol 2 

asiste imza atmayı başarmış durumda. Bir başka deyişle Costa an 
itibariyle Chelsea’ye maç başına 1 gollük katkı veriyor. 

Premier Lig’de Chelsea biraz rahat gözükse de 
Championship’te son yıllarda görülmemiş olan bir 
zirve yarışı var. Bu yarış içindeki takımlardan biri de 
Derby County. Steve McClaren’ın yönettiği takım 
Jose Mourinho’nun 4-3-3 anlayışının çok benzerini 

sahaya yansıtıyor. Bu da Derby’de bir Diego Costa olduğu 
anlamına geliyor; CHRIS MARTIN.

Diego Costa’nın Chelsea’deki misyonu ne ise Chris 
Martin’in (Coldplay’in solisti ile karışmasın)  misyonu 
da Derby County’de o.  İki oyuncunun benzerliğini eski 
bir Derby County orta sahası, şimdi ise BBC Radyo 

yorumcusu Craig Ramage şu sözler ile özetliyor:

“İkisi de golcü forvet, ikisi de futbolu fizikleriyle oynayan 
oyuncular. Takımlarını güçlü kılıyorlar ve ileride oyun içi 
bağ yaratıyorlar. Geçtiğimiz sezon Chels ea’nin böyle bir 
forvet noksanlığı çektiğini görmüştük. Şimdi iyi oyuncular 
ile oynayan iyi bir Costa söz konusu. İyi oyuncular oynuyor, 

golü Costa atıyor. Aynı durum Derby’de söz konusu. Craig Bryson, 
Will Hughes, Johnny Russell ve Jamie Ward gibi yetenekler 
oynuyor ama bu yeteneklerin oynamasını sağlayan Chris Martin, 
sistemin işleyişini o sağlıyor.”

CHAMPIONSHIP’İN
DIEGO COSTA’SI
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Steve McClaren’a Minnet

Derby’den önce geçmişi çok da parlak olmayan Chris Martin 
yükselişini büyük ölçüde ‘koçların koçu’ Steve McClaren’a borçlu. 

“Bana çok şey öğretti.” diyor Martin hocası için. “Hem bana, 
hem de kadronun geri kalanına fazlasıyla yardımcı oldu. Takıma 
gelince elindeki oyunculara göre bir sistem yarattı Steve. Craig 
Bryson, Will Hughes, Jeff Hendrick hücuma yönelik bir futbol 
oynamaya başladı ve kanatlar da aynı anlayışa geçti.”

“Oyuncular için harika bir hoca; bizim sürekli gelişmemiz için 
elinden geleni yapıyor. Bize devamlı olarak bizim gelişimimiz için 
burada olduğunu söylüyor.”

“Ayrıca futbolcu psikolojisinden de harika anlayan biri. Ne 
zaman ne diyeceğini çok iyi biliyor. Kesinlikle onun yönetimi 
altında oyunuma bir şeyler kattım, bana kendimi gösterme fırsatı 
sağladı. Onun yönetiminde ve ekibinde oyuncular üzerinde hiç 
baskı yok. 

Bir Diğer Ortak Nokta – Milli Forma

Costa ile Martin’in benzer bir diğer noktası da Milli Takım 
Kariyerleri. Brezilya doğumlu Costa’nın İspanya Milli Takımı 
formasıyla beklentileri pek karşılayamadığı biliniyor. Oyuncu 
geçtiğimiz Dünya Kupası’nda da varlık gösterememişti. İngiltere 
doğumlu Chris Martin de İskoçya Milli Takımı için forma terletiyor. 
26 yaşındaki oyuncu son olarak İngiltere’ye karşı olmak üzere 
henüz yalnızca 5 kere İskoçya formasını giydi ve golü yok. 
Oyuncunun İskoçya formasını giymesindeki sebep ise babası. 

“Babam doğma büyüme Glasgowlu. İngiltere’ye taşındığında 
20 yaşındaymış. Ben büyürken İngiltere’de olmasına rağmen 
babam fanatik bir şekilde İskoçya Ligi’ni takip ediyordu.  Ben de 
ister istemez kendimi İskoçya tarafında buldum.”

Nerden Geldi, Nereye Gidiyor?

Norwich altyapısından çıkan Martin 2006 ile 2013 yılları arasında 
102 kez Norwich forması giydi ve 25 gole imza attı. Bu 7 yıllık 
periyot içerisinde Luton Town, Crystal Palace, Swindon Town’a 
kiralık olarak giderek kısa süreli maceralara atılan oyuncu son 
olarak 2013 yılında Derby’e kiralık olarak geldi. 13 maçta 2 
gole imza atan oyuncuyu takımda tutmaya karar veren Derby 
herhangi bir bedel ödemeksizin transferi gerçekleştirdi. Steve 
McClaren’ın gelmesiyle kendisini bulan Chris Martin geçtiğimiz 
sezonu 22 gol ile bitirdi. Bu sezon ise oyuncu an itibariyle ligde 
çıktığı 26 maçta 15 gol 3 asist ile katkı verdi. Maç başına 0.7 
gollük katkısı Diego Costa’nın tabii gerisinde ama Chelsea’deki 
üretim opsiyonları ile Derby’ninkinin bir olmadığını da 
unutmamak gerekir.

Kendisi gibi İskoçyalı Craig Bryson, Johnny Russell ve Craig 
Forsyth ile harika bir uyum yakalayan, Steve McClaren yönetimi 
altında kendisini bulan Chris Martin kolay kolay Derby’den 
ayrılmayacaktır. Hele bir de Derby’nin adım adım Premier Lig’e 
ilerlediği düşünülürse...

Sedigentiae con cus comnihit, sus.

Solore cus nosapitisim unt ilitis quiate peribus, as dempele 
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ALAN PARDEW

“Kurtar Bizi 2: Pardew’un Dönüşü”
Ada Futbolu’nun 10. sayısında ‘Kurtar Bizi’ 

serimizin ilk yazısında Tony Pulis’i konuk 

etmiştik. Şimdi sırada serinin ikinci yazısı 

var: ‘Kurtar Bizi 2: Pardew’un Dönüşü’

@edipuras

Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin 
en iyi derecesi olan 11. liği 
getiren Tony Pulis’i sezonun 

başlamasına günler kala kovan Crystal 
Palace, bu sezona Neil Warnock ile 
başlamış ancak sezonun yarısına 
gelindiğinde Championship’e dönme 
tehlikesi kendisini iyiden hissettirdiğinde 
Warnock’un da görevine son vermişti. 
İşte Alan Pardew’un Crystal Palace 
macerası böyle başladı; “Kurtar bizi 
Pardew”  diyerek.

Aynı zamanda eski bir futbolcu olan 
Alan Pardew, 54 yaşında ve 17 yıldır 
hocalık yapıyor. Onu uzun süredir 
Newcastle United’daki görevinde izliyor, 
yoğun baskılar altında kalmasına 

rağmen, yaptığı 8 yıllık sözleşmenin 
biteceği 2020 yılına kadar görevde 
kalmasını bekliyorduk. Newcastle 
taraftarının uzun süredir görülmedik 
şekilde protesto ettiği Pardew’un işler 
yoluna girmeye başlamışken Crystal 
Palace’a gitmesi, hocanın kariyeri 
incelendiğinde aslında çok da şaşkınlık 
vermiyor.

Bir üst lige çıkmak daha önce 
başaramadığı bir şey değil İngiliz 
çalıştırıcının. Oyuncu olarak Crystal 
Palace’da, hoca olarak West Ham 
ve Reading’de bir üst lige çıkma 
başarısını yakalamış. Şimdiki görevi, 
kabul ettiğine göre, Londra’nın Kristal 
Sarayı’nı Premier Lig’de tutmak.

1987-1991 yılları arasında futbolcu 
olarak formasını giydiği Crystal Palace 
ile FA Kupası finaline kadar yükselen 
Pardew, 2006’da bu kez West Ham’ın 
hocası olarak ikinci kez bir FA Kupası 
finaline çıkmış ancak her iki finalde de 
kaybeden tarafta olmuştu.

Alan Pardew aynı zamanda iyi bir 
camcıdır. Aslında 26 yaşında Crystal 
Palace’a gelene kadar futbol hep ikinci 
planda kalmış. Hatta Ortadoğu’ya 
çalışmak için gittiği 6 ay boyunca futbolu 
tamamen bıraktığı bir dönem de var. 
1987’de 7,500 pound karşılığında 
Palace’a transfer olan orta saha oyuncusu 
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golü de atmış. Manchester United ile oynanan final maçının ilki berabere bitmiş, o 
zamanki statüye göre maç tekrarlanmış ve kupayı kaybetmelerine rağmen Pardew 
takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

Futbolculuk kariyerinde Tottenham’da da kiralık oynayan Pardew, 1995 Inter Toto 
Kupası maçında deplasmana sadece yedek, genç ve kiralık oyuncuları götüren ve 
Köln’de rakibine 8-0 yenilen takımda da forma giyenlerden biri olmuştu.

1995-97 yılları arasında oynadığı Barnet’te menajer Terry Bullivant’ın yardımcılığı 
ve oyunculuğu birlikte götüren Pardew, Bullivant’ın Reading’e gitmesi ile ilk hocalık 
deneyimini yaşadığı kulübe doğru yelken açar ve B Takımı çalıştırıcılığına getirilir. 
1998’de Bullivant görevi bırakınca takımın başına geçen Alan Pardew artık 37 yaşında 
genç bir hocaydı. Daha sonra yeniden yedek takım çalıştırıcılığına dönen Pardew 
1999’da adını duyurduğu sezonu yaşayacaktı.

1999’da yeniden vekaleten geldiği Reading koltuğunda küme düşmek üzere olan 
takımı üst sıralara taşıyan Pardew, 2000/01 sezonunda playoff maçında üst lige 
yükselme şansını kaybetti ancak 2001/02 sezonunda takımı doğrudan bir üst lige 
çıkardı.

Genç hoca artık bir çok takımın radarına girmişti. West Ham bunlardan biriydi ve 
2003/04 sezonunun başında Londra kulübü Reading’den hocaları Alan Pardew ile 
görüşmek için izin istedi. Reading bu izni reddetti ancak hayatı tartışmalı olaylarla dolu 
Pardew buna rağmen vazgeçmedi. Görevinden istifa etti ve Reading taraftarlarının 
bugüne kadar taşıdığı öfkeye rağmen West Ham’ın başına geçti.

Premier Lig’e yükselmeye çalışan West Ham o sezonu 4. sırada bitirdi fakat playoff 
maçında Pardew’un o zamanki eski, şimdiki yeni takımı Crystal Palace’a yenilerek 
bu şansı kaybetti. 2004/05 sezonu çok sancılı geçti. West Ham taraftarı, daha sonra 
Newcastle taraftarının yaptığı baskıların benzerini Pardew’a hissettirdi ancak kötü 
giden sezon son 10 maçta alınan tek yenilgi ile 6. sırada bitti ve playoff finalinde 
Preston North End’i 1-0 yenen West Ham, Premier Lig’e yükseldi. O maçtaki tek gol 23 
yaşındaki genç forvet Bobby Zamora’dan gelmişti.



2005/06 sezonunu Premier 
Lig’de dokuzuncu olarak 
tamamlayan West Ham o sezon 
FA Kupası finalinde Liverpool 
ile karşılaştı ve uzatmaları 3-3 
biten maçta kupayı kazanan 
penaltılarla Liverpool oldu.

Alan Pardew’un hocalık 
serüveni çok yüksek ve çok 
alçak noktalarla dolu. Bunu 
Pardew Newcastle United’ın 
başındayken de görmüştük. 
2006/07 sezonunda West Ham 
tarihinde son 70 yılın en kötü 
dönemini yaşayan Pardew, 
o sezon yeni yıla gelmeden 
kovuldu. Bir başka kurtarıcı rolü 
için Premier Lig’in 19. sırasında 
-20 averajlı Charlton Athletic’in 
başına gelmesi ise sadece 2 
hafta sonra oldu. Charlton, 
Pardew ile toparlandı belki ama 
küme düşmekten kurtulamadı. 
Crystal Palace taraftarlarının 
şu anda duymak istemediği 
bir maceradır 2006/07 sezonu 
Pardew için.

Herkes bir sonraki sezon 
Charlton’ın yeniden Premier 
Lig’e dönmesini beklerken, 
takım 11. sırada bitirebildi 
sezonu. Alan Pardew, daha 
önce West Ham’da ve daha 
sonraları başka takımlarda 
da olacağı gibi taraftarın 
yoğun baskı ve eleştirilerine 
hedef oldu. İyi başladıkları 

sezona rağmen sonrasında 
küme düşme hattına yaklaşan 
Charlton taraftarları iç sahada 
Sheffield United’a 5-2 yenildikleri 
maç sonrasında 1 saat stadda 
kalıp hocalarını protesto ettiler.

Twitter yoktu o zamanlar. Ancak 
#pardewout o zamanlardan 
miras Alan Hoca’ya. 2008 Kasım 
ayında Charlton macerası da 
böyle sona ermişti.

Liverpool’un bu sezon renklerine 
kattığı Rickie Lambert’ı 
Southampton’a getiren adam 
da Pardew oldu. 2009/10 
sezonunda mali zorluklar içinde 
League One’a yeni düşen 
Azizler’de Lambert o sezon 
29 gol atmış, 2010 Futbol 
Lig Kupası’nı Wembley’de 
Carlisle United’ı  4-1 yenerek 
almış ancak Championship’e 
dönmek için gerekli 6. sırayı 
son maçta kaybederek sezonu 
7. sırada bitirmişti. Pardew, 
Southampton’daki ilk ve son 
sezonunda -10 puan cezaya 
rağmen iyi bir performans 
gösterdi sayılır ancak sezon 
sonunda kulüp başkanı Nicola 
Cortese ile olan gerginlik işine 
mal oldu.

Newcastle macerası ise 2010 
Aralık ayında Chris Hughton’ın 
Saksağanlar’daki görevinden 
kovulması ile başladı. 40,000 
Newcastle taraftarının katıldığı 
ankette Alan Pardew için oy 
verenler yüzde 5,5 olmasına 
rağmen kulüp hoca ile 5,5 yıllık 
sözleşme imzaladı.

Pardew, Newcastle kariyerine 
Kevin Nolan, Joey Barton ve 
Andy Carroll’ın golleri ile 3-1 
kazandıkları Liverpool maçı 
ile başladı. Unutulmaz 4-4’lük 
Arsenal maçı Şubat 2011’de 
geldi. Bugün, o ayrıldıktan sonra 
görevi devralan John Carver’ı 
Newcastle’a getiren de yine Alan 
Pardew oldu. 

Alan Pardew’un hocalık 
serüveni çok yüksek ve çok 
alçak noktalarla dolu. Bunu 

Pardew Newcastle United’ın 
başındayken de görmüştük. 

2006/07 sezonunda West Ham 
tarihinde son 70 yılın en kötü 

dönemini yaşayan Pardew, 
o sezon yeni yıla gelmeden 

kovuldu. Bir başka kurtarıcı rolü 
için Premier Lig’in 19. sırasında 
-20 averajlı Charlton Athletic’in 

başına gelmesi ise sadece 2 
hafta sonra oldu. Charlton, 

Pardew ile toparlandı belki ama 
küme düşmekten kurtulamadı. 

Crystal Palace taraftarlarının 
şu anda duymak istemediği 

bir maceradır 2006/07 sezonu 
Pardew için.





34 adafutbolu

@edipuras

s e n İ N K İ 

K A Ç 

C M ?



35adafutbolu

Sizler için Premier Lig’deki 20 takımın oyun alanı 
ölçülerini karşılaştırdık.

FIFA’nın yayınladığı 2014/15 ‘Oyunun Kuralları’ 
kitapçığının ilk bölümünün adı ‘Oyun Alanı’ 
başlığını taşıyor ve oyun sahasının tüm 
özelliklerini belirliyor. Buna göre oyun alanının 
uzunluğu (kale çizgileri arasındaki mesafe) en az 
90 m ile en fazla 120 m arasında değişebilirken, 
taç çizgileri arasındaki mesafe olan eni ise 45 m 
ile 90 m arasında değişebiliyor. Kural sahanın 
boyunun eninden fazla olması gerektiğinin de 
altını çiziyor.

Aynı maddenin uluslararası ölçüleri belirleyen 
kısmında ise izin verilen aralıklar o kadar 
geniş değil. Uluslararası maçların oynanacağı 
karşılaşmalarda saha uzunluğu 100 – 110 m, eni 
ise 64 – 75 m arasında olmalı.

Premier Lig’de 2014/15 sezonunda yer alan 
20 takımın sahalarının ölçülerinin hepsi bu 
uluslararası sınırların içinde fakat aradaki 
küçük farklar, sahanın her santimetrekaresinin 
çok önemli olduğu günümüz futbolunda ve 
onun zirvesi olan Premier Lig’de büyük farklar 
yaratabilir.

Premier Lig’deki saha ölçülerinin en çok rastlanan 
rakamları 105 x 68 metre. Sahaların yarısında 
bu ölçüyü görüyoruz. Aralarında son şampiyonlar 
Manchester City ve Manchester United’ın 
da olduğu10 takımın sahası 105 x 68 metre 
ölçülerinde ve bu aynı zamanda Premier Lig’deki 
en büyük ölçü.

Arsenal, Aston Villa, Hull City, Newcastle United, 
Southampton, Sunderland, Swansea ve West 
Bromwich Albion ise Manchester ekipleri ile 
birlikte en büyük sahalara sahip takımlar.

Premier Lig’in en küçük sahası ise Londra’da. 
QPR’ın sahası olan Loftus Road 100 x 65,85 
metrelik ölçüsü ile aynı zamanda en dar futbol 
sahası durumunda.

Premier Lig maçı izlediğinizde bazı maçlarda 
sahanın dar olduğunu düşünüyorsanız, büyük 
ihtimalle yanılmıyorsunuzdur.

Ada Futbolu’nun daha önceki sayılarında ‘Seninki 
Kaç Inch?’ diye sormuştuk. Bu sayımızda ise 
‘Seninki Kaç Cm?’ diye soruyoruz.

Premier Lig’deki 20 takımın oyun alanları 
elbette FIFA tarafından koyulmuş futbol kuralları 
içerisinde nizami ancak aralarında az da olsa 
farklar var. Daha kısa ve daha dar veya daha 
kısa ve daha uzun sahalar, oyun stillerine göre 
takımları da etkiliyor mutlaka.
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KARŞILAŞTIRMA: 
MOYES VS VAN GAAL
@maturebuffon

Sir Alex Ferguson’un ardından Manchester 
United’ın başına geçmek, bir teknik direktör 
için gelinebilecek en iyi nokta mı en zor 
görev mi? Bu sorunun cevabını sabaha 
kadar tartışabiliriz. Ancak Ferguson’un 

emekliliğinden sonra Kırmızı Şeytanlar’da artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak, bunu geride kalan bir buçuk 
sezonda açıkça gördük ve görmeye de devam edeceğiz.

Ada Futbolu’nun bu sayısında geçtiğimiz sezon “The 
Choosen One” (Seçilmiş) olarak United’ın başına geçen 
ancak altı yıllık sözleşmesi olmasına rağmen on ay sonra 
gönderilen David Moyes’in takımı ile bu sezon United’ı 
çalıştıran Louis Van Gaal’in takımını karşılaştıracağız. 
Manu’nun geldiği bu noktada ne durumda olduğunu ve 
eski parlak günlerine nasıl dönebileceğini konuşacağız.

Moyes ve Van Gaal pek çok noktadan zıt teknik 
direktörler. Benzer yanları elbette var ancak hocalık ve 
yönetim tarzları olarak farklılar. Moyes daha gerçekçi, 
politik açıklamalardan uzak, Van Gaal ise geçmişte 
kazandığı kupaların da etkisi ile daha öz güven sahibi, 
daha cesur ve çok rahatlıkla basın toplantılarında verdiği 
cevaplarla gündem oluşturabilen yapıda. Moyes o kadar 
açık sözlü ki geçen sezon Old Trafford’daki Liverpool 
maçı öncesi şampiyonluk yarışındaki rakiplerini favori 
göstermiş ve meslektaşı Brendan Rodgers’ın bile 
tepkisini çekmişti. Rodgers “Takımım ne durumda 
olursa olsun Anfield’daki hiçbir United maçında rakibimi 
favori göstermem, her zaman favori biz oluruz” diyerek 
büyük takım hocası olmanın başka bir şey olduğunu 
hissettirmişti…
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muhteşem yıllardan sonra 
herkes bir duraklama dönemi 
bekliyordu ancak kimse David 
Moyes’in United’ının bir anda 

bu kadar çok olumsuz rekoru kırmasını 
ummuyordu. Geçen sene çok tartıştık, 
yazdık çizdik, yeniden gündeme getirmeye 
gerek yok. Van Gaal’in ekibi de Moyes’in 
aksine hazırlık maçlarında harika sonuçlar 
almasına rağmen resmi maçlara oldukça 
kötü başladı. Henüz ilk lig maçında, evinde 
Swansea’ye yenilen takım, lig kupasında da 
3. Lig temsilcisi MK Dons’dan deplasmanda 4 
gol yedi ve bir anda kabus devam mı ediyor 
soruları zirve yaptı. 

İlk 10 haftanın sonuna baktığımızda iki 
seneyi şu şekilde karşılaştırabiliriz. Daha çok 
puan toplayan Moyes’in ekibi.

 
Dikkatimizi en çok çeken istatistik, yaz 

transfer döneminde yapılan harcamaların 
farkı olsa gerek. Ferguson çok doğru 
zamanda emekli oldu. Rakiplerinin 
kötü performansı ile tarihin en kolay 

şampiyonluklarından birisini aldı 
Manchester United. Van Persie’nin oldukça 
iyi performansı ile neredeyse terlemeden 
maçları kazandılar. Takımın iskeletini 
oluşturan oyuncular oldukça yaşlanmış ve 
büyük bir revizyon gerekiyordu kadroda. 
Kendisine verilen transfer sözleri pek 
tutulmadı Moyes’in ve İskoç hoca şampiyon 
kadroya transferin bitmesine dakikalar kala 
ancak eski oyuncusu Fellaini’yi katabildi ki 
Belçikalı’dan sakatlıklar ve formsuzluklar 
nedeni ile istediği verimi de alamadı bir 
türlü. Ara transferde ise Juan Mata için 
Chelsea’ye hatırı sayılır bir bonservis 
ödenmişti. 

Louis Van Gaal ise sezon başında 
neredeyse Alex Ferguson’un 27 yılda 
harcadığı paranın 3’te birini harcadı. Takıma 
Angel di Maria, Radomel Falcao, Daley Blind, 
Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ander Herrera 
dahil edildi. Ara transferde ise kaleci Victor 
Valdes kadroya dahil oldu. 

 

Premier Lig’de oynanan 21. maç sonunda 
Van Gaal evinde Southampton’a yenilerek 
37 puanda kaldı. 1-0’lık yenilgiden çok, 
United’ın kaleyi bulan şutu olmadan Old 
Trafford’da bir maçı bitirmesi daha çok 
eleştirildi. Moyes de 21 maç sonunda 37 
puan toplamıştı ancak özellikle Liverpool 
ve Everton’ın çok iyi olduğu geçen sezonda 
ancak 7. sırada yer bulabilmişti takımına. Van 
Gaal’in United’ı ise 37 puanla 4. sırada bitirdi 
haftayı. 

 
 
Çok fazla rakam karşılaştırmasına girmek 

istemiyoruz ancak görünen o ki Van Gaal’in 
ekibi biraz daha fazla pas yapıyor ve daha 
fazla topla oynuyor. Buna rağmen pozisyon 
ve gol üretmekte zorluk çekiyor. Di Maria’nın 
sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalması da 
bunun etkenlerinden birisiydi ancak Moyes 
de geçen sezon Van Persie’den uzun süre 
faydalanamamıştı. 

Van Gaal’in en çok tartışılan yönü de 3’lü 
savunma anlayışı. Taraftarların bile tribünde 
4’lü defans oynaması konusunda tezahürat 

yaptığı Hollandalı 
teknik adam şimdilik 
üçlü savunmada ısrarcı. 
Taraftarların 4-4-2 ısrarına 
rağmen deneyimli hoca 
takımın patronunun 
kendisi olduğunu ve 
üçlü savunmaya devam 
edeceğini belirtiyor. 
Moyes de ne oynatacağını 
bilmiyor, bize sürekli orta 

yaptırıyor, biz büyük takımız, rakibi çalışmak 
yerine kendi oyunumuzu oynamalıyız 
şeklinde eleştiriler alıyordu özellikle kendi 
oyuncularından…

 
Ligde oynanan 22 maç sonunda üçlü ve 

dörtlü savunma ile çıktıkları maçlardaki 
sonuçları yukarıdaki tablo özetliyor. 
Van Gaal bir yandan takım pozisyon 
ve gol bulamazken Falcao’yu yeterince 
kullanmamakla diğer yandan da Phil 
Jones’un korner ve duran topları kullanması 
ile eleştirilmeye devam ediyor. Ancak 
Hollandalının şu anda işi tehlikede değil. 
Bunun en büyük nedeni ise ligde ilk dört 
arasında olması. Bu sezon Şampiyonlar Ligi 
bileti Van Gaal için başarı olacak. Önemli 
takımların elendiği FA Cup’ta da olası bir 
zafer onun başarılarla dolu kariyerinde 
önemli bir yer alabilir. 

Dikkatimizi en çok çeken 
istatistik, yaz transfer 
döneminde yapılan 
harcamaların farkı olsa 
gerek. Ferguson çok 
doğru zamanda emekli 
oldu. 



38 adafutbolu

Geçen sezonun United’ı ile 
Van Gaal’in takımı arasında 
oyun ve alınan sonuçlar 
anlamında çok belirgin 

farklar olmasa da genel kanı, David 
Moyes’e oranla Hollandalı hocanın krizi 
daha iyi yönettiği, doğru ya da yanlış 
olsa da ne yaptığını daha iyi bildiği ve 
Liverpool, Everton gibi rakiplerin bu 
sezon kötü durumda olmaları nedeni 
ile ilk dördün içinde olduğu için daha az 
stresle işini yaptığı hususunda birleşiyor. 
Ocak ayı transfer dönemi bitmeden 
savunmaya yapılacak önemli bir katkı 
ile ligin kalan bölümünde daha iyi bir 
Manu seyretme şansımız da var. 

Keşke United bu transferleri geçen 
sene yapabilseydi ve Moyes’a biraz daha 
süre tanısaydı da İskoç hocanın neler 
yapabileceğini daha net görebilseydik. 
Özellikle bu kötü ortamda Şampiyonlar 
Ligi’nde oynanan futbol ve çeyrek 
finale kalmaları biraz olsun ilerisi için 
ışık vermişti ama olmadı, sahne şimdi 
Van Gaal’de. Bakalım 2014-15 sezonu 
bittiğinde Van Gaal, Kırmızı Şeytanlar’ı 
nereye taşımış olacak…
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GALERİ 
PLAYBOY KIZLARI

Ş
İmdİ 1973’e gİdİyoruz. 5 Ağustos günü bİr yardım maçı, Playboy’un tavşan 

kızları, Londra’nın çamurla kaplı Hurlingham Stadyumu’nda (Fulham 

Kulübü’nün maçlarını yaptığı ilk stadI Planet of Apes (Maymunlar Gezegenİ) 

fİlmİnİn karakterlerİ İle Vahşİ Yaşamı Destekleme Derneği yararına bir gösterİ maçı 

yapıyor. Maçın sonucunu bilen yok, 40 yıl sonraya ise bu kareler kalmış…
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PREMIER LİG
DEĞERLENDİRME 
Premier Lig’de 25 Hafta Sonunda

Şampi…

Manchester City, Yaya Toure’nin Afrika Kupası’na gitmesinden 
sonra 4 maç üst üste galibiyet yüzü göremeyince Chelsea 
aradaki puan farkını yine açtı. İki şampiyonluk adayının birbirleri 
ile oynadıkları ikinci maç da Stamford Bridge’de 1-1 sona erdi. 
Chelsea son 13 maça girildiğinde aradaki puan farkını 7’ye 
çıkardı ve rahat bir kredi ile yoluna devam ediyor. Mourinho’nun 
ekibinin bundan sonra şampiyonluğu kaptırması Premier Lig 
tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olur.

CL 2015/16

Premier Lig’de ilk 4 sırayı kapmak için büyük bir yarış var. 
Tottenham, Liverpool ve Arsenal gibi takımlar geçtiğimiz ay 
boyunca aldıkları sonuçlarla bu yarışa ortak oldular. İkinci 
Manchester City’i çıkardıktan sonra geride kalan 2 sıra için 
kapışan Manchester United ve Southampton da dahil olmak 
üzere toplam 5 takım var ve 3. - 7. sıralar arasındaki puan farkı 
sadece 5. 

Düşme Potası

Premier Lig’de her sezon en az şampiyonluk kadar ilgi çeken 
mücadele ligin dibinde oluyor. Dibinde derken, puan durumuna 
bakıldığında son 13 maçta güvenlik alanının dışında tam 9 
takım olduğunu söyleyebiliriz. 27 puanlı Everton ile düşme hattı 
arasındaki puan farkı sadece 5.
Leicester City arka arkaya aldığı yenilgilerle gelecek sezon 
Championship için en büyük aday. Ligin dibindeki takım en 
yakın rakibine 4 puan uzakta ve kümede kalması her maçta 
daha da zorlaşıyor. 

Hocalarını değiştirerek ligin ikinci yarısına iyi başlayan Crystal 
Palace ve West Bromwich’in dışında Sunderland, Hull City ve 
geçen sezon Premier Lig’e yükselen Burnley ve QPR küme 
düşme yarışında 25. hafta sonunda hocası Lambert’ı kovan 
Aston Villa,son haftaya kadar devam edecek bir mücadelenin 
içindeler.

Giden Hocalar – Gelen Hocalar

QPR Redknapp’in sağlık nedenleriyle görevi bırakmasından 
sonra Chris Ramsey ile sezon sonuna kadar devam kararı aldı. 
Leicester City, Crystal Palace maçında rakip oyuncunun 
boğazına sarılan Nigel Pearson’ı göndermek istiyor ve bu 

konuda haberler de yoğun şekilde gelmeye devam ediyor ancak 
Pearson henüz görevinin başında.
Aston Villa’nın Lambert’ın görevine son vermesi ile 1992 yılında 
kurulan Premier Lig tarihinde ilk kez, hiç bir takımda İskoç 
menajer yok.

Hull City’de Steve Bruce, Sunderland’de Gus Poyet görevlerine 
devam ediyorlar ancak her ikisi için de işlerin daha kötüye 
gitmesi halinde kırmızı düğmeye basılması sürpriz olmaz.
Alan Pardew’u alan Crystal Palace ve Tony Pulis’i alan West 
Bromwich yeni hocaları ile iyi sonuçlar almaya başladılar ve her 
iki takım için de tünelin ucundaki ışık parlaklaşıyor.

Gol Krallığı

Premier Lig’de gol krallığında Chelsea’den Diego Costa 17 golle 
liderliğini sürdürüyor. Sakatlıktan sıyrıldıktan sonra Stoke City 
maçında 2 gol birden atan Kun Agüero 1 gol arkada ve takibe 
devam ediyor. İşte ilk 5

17 - Diego Costa (Chelsea)
16 – Sergio Agüero (Manchester City)
13 – Charlie Austin (QPR)
13 – Harry Kane (Tottenham)
12 – Alexis Sanchez (Arsenal)

Ayın Menajeri – Ayın Oyuncusu

Premier Lig’de Ocak ayının menajeri Southampton’ın Hollandalı 
çalıştırıcısı Ronald Koeman olurken, golleri ile Tottenham’ın 
yükselişinde büyük pay sahibi olan Harry ‘Hurricane’ Kane ayın 
futbolcusu ödülünü aldı.

En Formda Ekipler

25. hafta sonuçlarına göre son 6 haftadaki performanslarda 
Liverpool topladığı 14 puanla Premier Lig’in en formda ekibi 
durumunda. Sturridge’in dönüşü, defansta Emre Can’ın 
yıldızlaşması Merseyside ekibini Şampiyonlar Ligi sırasına 
yaklaştırdı.

Son 6 maça bakıldığında Premier Lig’in en formda ekipleri şöyle:
14 – Liverpool
13 – Chelsea
13 – Southampton
12 – Arsenal
12 - Tottenham

@edipuras
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Championship 2012-13 sezonu sona erdiğinde zirvede Cardiff 87 puan ile otururken, 6. sırada Leicester City vardı 68 puan ile. 
İlk 6 sırayı birbirinden 19 puan ayırıyordu. Championship 2013-14 sezonunda ise Leicester City tam 102 puan ile şampiyon 

olmuştu. 6. sıradaki Brighton’ın puanı ise 72 idi. Yani geçtiğimiz sezon ilk 6 sırayı birbirinden 30 puan ayırıyordu...

Uzun lafın kısası Championship kıyasıya mücadelenin yanı sıra kopmaların da sıklıkla yaşandığı bir lig. Ancak bu sezon 
bambaşka bir sezon. Bu yazı yazılırken, bir başka deyişle 27. maçlar geride kalmışken ilk 6’yı yalnızca 4 puan ayırıyor. Bu 

takımlar; düşük bütçesiyle harika işler yapan Ipswich, Aitor Karanka’nın ilk hocalık tecrübesiyle sağlam savunma ile net futbol 
anlayışını taşıyan Middlesboro, sezonun en uzun soluklu formu ile zirvede uzun günler geçiren Bournemouth, iç saha canavarı 
Watford, ligin yeni takımı Brentford ve Steve McClaren’ın hocalığı ile Derby County.

Bu takımlar arasında yerini kaybetmeye en yakın aday tabii ki Brentford. 92-93 sezonunda son olarak Championship’te 
mücadele eden takım yıllar sonra lige geri dönmeyi başardı. Tecrübe noksanlığı sebebiyle playoff potasının dışına 

düşeceklerdir. Keza dışarıdan Norwich, Wolverhampton gibi takımlar da ilk 6’ya göz kırpıyorlar. Sezona Premier Lig hedefi ile 
başlayan Kanaryalar’ı hiç unutmamak lazım.

Takımlar birbirlerine bu kadar yakın performanslar sergilerken favori göstermek çok daha zor ancak, geçtiğimiz sezon Premier 
Lig’in kapısından dönen Derby County’yi bir adım önde görmek mümkün. Takımın oturmuş bir kadrosu, iyi bir sistemi ve 

başında da Steve McClaren’ı var.

Düşme hattı ise ligin zirvesi kadar heyecanlı değil. Sezonun başından beri dibe yerleşmiş Blackpool canlanma emareleri 
gösteriyor ancak gerçekten gücü yetmiyor. Takım olgusunu kazandıklarını söylemek mümkün ama kalite düşük olunca 

takım olarak kaybetmenin önüne geçmek mümkün olmuyor. 

Bir diğer gidici takım Wigan gibi gözüküyor. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan bir takımın bu hallere düşmesi şaşırtıcı 
olsa da çeşitli nedenler mevcut. Premier Lig’den düştükten sonra takım ekonomisini tutturmak kolay değil. Üstelik maçlardan 

istenilen sonuçlar da alınamayınca bu daha da zorlaşıyor. Önce Uwe Rösler ile yetersiz bir başlangıç, ardından Shaun Maloney, 
Callum McManaman gibi iyi futbolcuları satmak zorunda kalmak... Wigan’ın bir anda ruhlu bir takıma dönüşmesi gerekiyor lige 
tutunabilmesi için. Aksi halde sil baştan başlamak zorunda kalacaklar.

Sezona 5 maçının 3’ünü kazanarak başladıktan sonra ardından gelen 22 haftada yalnızca 2 galibiyet almış Millwall’u, lige yeni 
yükselen ve adaptasyon sorunu çeken Rotherham’ı, mali, idari, teknik ve taktik yapıları sürekli değişikliğe uğrayan Leeds’i de 

düşebilecek takımlar arasında değerlendirmek gerekiyor.

Ligin zirvesi bu denli heyecan doluyken ligin dibiyle ilgilenmek çok da iyi bir tercih olmaz. Championship’te son yıllardaki 
en çekişmeli sezon yaşanıyor. Bu heyecana uzaktan bakmak olmaz. Unutulmayacağını öngördüğümüz bu sezona bütün 

futbolseverlerin tanıklık etmesi gerekir.

@berkkaly10cu

CHAMPHIONSHIP
DEĞERLENDİRME 
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PUAN DURUMLARI
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