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Chelsea’nin doktoru 

Eva’dan sonra 12. sayımızın 

kapağında yine bir kadın var. 

Ekibimizin ilk kadın yazarı Elif 

Magul’un kaleminden West 

Ham’ın başarısında büyük 

rol sahibi olan Karren Brady’i 

okuyacaksınız. ‘Erkek oyunu’ 

tanımlaması yapılan futbolun 

zirvesindeki kadınlardan 

birinin bu dünyayı nasıl 

şekillendirdiğini her satırda 

yaşayacaksınız.

Bir başka yazıda Sheffield 

United tarihçisi John  

Garrett’ın kaleminden 

1915’de savaşın acımasızlığı 

içinde oynanan FA Kupası 

finalinin öyküsüne tanık 

olacaksınız. Ölüm sessizliğine 

bürünmüş bir ülkede futbolun 

getirdiği yaşam kıvılcımlarını 

hissedeceksiniz.

önsöz

12. 
sayımız bilgisayar, 
tablet veya cep 
telefonu ekranlarınızda 
canlanırken, bizler 
bir sonraki sayının 
heyecanına kapıldık, 
futbol hikayeleri denizine 
yeniden açıldık bile.

Özellikle bu iki yazının bugün 

yaşadıklarımızla bağlantılarını 

kurmak, unuttuğumuz veya 

artık görmezden geldiğimiz 

değerleri hatırlatmasını sağlamak 

adına çok önemli olduğunu 

düşünüyoruz.

Her defasında bizi bir kez daha 

büyüleyen futbol hikayelerini 

canlandırdıkça, bu güzel oyunun 

sihrine kendimizi kaptırmadan 

edemiyoruz. Bazılarını çoktan 

kaybettiğimiz değerlerin farklı 

futbol hikayelerinde kendilerini 

bir bir göstermesinin coşkusunu 

sizlerle paylaşmak da ayrı bir 

keyif veriyor ekibimize.

Mart ayında ekip olarak 

yaşadığımız bir başka gelişme 

de Akşam Gazetesi’nin yeni 

çıkan İddaa ekinde İngiltere 

liglerini yazmaya başlamamız 

oldu. Sevgili Yetkin Etkin’in 

yönetimindeki ekin yayın 

hayatında başarılı olmasını 

diliyoruz.

Edip URAS @edipuras
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İngiltere Premier Lig’in adı uzun bir 
süredir ülkenin en büyük bankasının 
adı ile anılıyor: Barclays Premier 
League. Daily Mail gazetesinin 
haberine göre 2015/16’dan itibaren 
olmayacak çünkü banka sponsorluk 
sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.2001’den beri devam eden sponsorluk 

anlaşması en son uzatıldığında 
Barclays üç sezon için 128,8 milyon 
pound ödemeyi kabul etmişti. Bir 
önceki anlaşmaya göre %50’ye 
yakın artışın yapıldığı bu anlaşma, 
önümüzdeki sezon bankanın bütçesini 

aşacak gibi gözüküyor.Capital One’ın Lig Kupası sponsorluğu 

da 2015/16 sezonunda bitiyor. FA 
Kupası, Budweiser’ın ayrılmasından 
sonra bu sezon ana sponsor olmadan 

oynandı.

Elbette Federasyon sponsorluk 
anlaşmalarına imza atacak ancak 
masaya oturmaya cesaret edecek 
kurumların oldukça fazla sıfırlı çekler 

yazması gerekecek.

Sunderland’in kümede kalma savaşı 
verdiği günlerde gelen bir haber 
herkesi sarstı. Adam Johnson, 15 
yaşındaki bir kızla ilişki yaşadığının 
kızın babası tarafından öğrenilmesi 
ve polise şikayeti üzerine tutuklandı. 

Johnson’ın 27 yaşındaki kız arkadaşı 
Stacey Founders, 8 Ocak’ta çiftin 
ilk çocukları Ayla Sofia’yı dünyaya 
getirmişti.

12 kez milli formayı giyen Adam 
Johnson 5 yıl önce Manchester City 
forması giyerken gece hayatına olan 
merakı ile sık sık magazin basınının 
konusu olmuştu. Sunderland 
soruştumanın başladığı anda 
oyuncusunu kadro dışı bıraktı.Advocaat’ın gelmesinden sonra 

yeniden kadroya katılan Johnson 
hakkında soruşturma devam ederken, 

kefaletle bırakılan oyuncu şimdilik 23 

Nisan’a kadar serbest.

Forbes Dergisi, dünyadaki 1,826 
milyarderin listesini yayınladı 
geçtiğimiz ay. Bunların arasında 10 
tane Premier Lig kulüp sahibi de 
olması kimseyi şaşırtmadı. Arsenal’in 

%15 hissesine sahip olan Alisher 
Usmanov, 9,4 milyar poundluk serveti 

ile 71. sırada yer alırken, şampiyonluğa 

giden Chelsea’nin sahibi Roman 
Abramovich 5,9 milyar dolar ile 137. 
sırada yer aldı.

10 kişlik listede Arsenal’den 3 isim yer 

alırken, milyarder sahipleri olan diğer 

Premier Lig kulüpleri şöyle sıralandı: 
QPR, Chelsea, Tottenham, Newcastle, 

Leicester City, Stoke City ve Liverpool.
Leicester City’nin sahibi Vichai 
Srivaddhanaprabha, 1,8 milyar 
poundluk serveti ile 714. sırada kaldı.

2011 yılında 20 milyar pound serveti 

olduğu tahmin edilen Manchester City 

sahibi Sheikh Mansour ise listede yer 

almadı.

MEGA ZENGİNLER LİSTESİNDE 10 PREMIER LİG TAKIMI SAHİBİ

ADAM JOHNSON TUTUKLANDI

ARTIK BARCLAY OLMAYACAK



@EDIPURAS
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ADAZİN
KADIN KALECİNİN 
YUMRUĞUNA 3 MAÇ CEZA

İngiltere ve Manchester City 
Kadın Futbol Takımı kalecisi 
Karen Bardsley, Birmingham 
City forveti Freda Ayisi ile 
yumruk yumruğa giriştiği 
kavga yüzünden Futbol 
Federasyonu tarafından 3 
maç ceza aldı.

Ayisi’nin kırmızı kartla 
oyun dışında kaldığı maçın 
45. dakikasında meydana 
gelen kavgadan sonra özür 
dileyen Bardsley takımının 
Sunderland, Arsenal lig 
maçları ile FA Kadınlar 
Kupası çeyrek finalindeki 
Birmingham City maçında 
takımdaki yerini alamayacak.



YENİ YAYIN
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YENİ YAYIN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ @MATUREBUFFON

Bir önceki üç yıllık 

anlaşmada ise £3 milyar 

barajı geçilmişti. Yeni 

anlaşmada takımların 

yayın geliri yüzde 70 

oranında arttı. 

Maceranın ilk yıllarına gidersek, 
Premier Lig’İn kurulduğu zamanlarda 
5 yıl için £191 milyon ödemişti Sky 
Sports. Milyar pound barajı 2001’de 
aşıldı ve 2004’e kadar 3 yıl için £1 
milyar 200 milyon ödendi kulüplere.  
Bir önceki üç yıllık anlaşmada ise 
£3 milyar barajı geçilmişti. Yeni 
anlaşmada takımların yayın geliri 
yüzde 70 oranında arttı. Canlı maç 
sayısının artması için Cuma maçları da 
başlıyor artık. Haftanın açılış maçları 
Cumartesi 14:45 değil de Cuma 
geceleri olacak.

Avrupa’nın diğer takımları ile uçurum 
açılmaya devam ediyor. Kaba bir 
hesapla Premier Lig’de o sezonu 
20. sırada bitiren kulüp tam £99 
milyonluk bir yayın gelirinin sahibi 
olurken şampiyon olan takım ise £156 
milyonu kasasına koyacak. Bu anlamda 
dünyanın en adil yayın geliri dağılımı 
olan futbol ligi de açık ara İngiltere 
Premier Lig. 

Yaklaşık bir aydır futbolla ilgili herkes Premier Lig’in yeni yayın anlaşmasını konuşuyor. Sky Sports ve 
BT Sport kanalları 3 yıllık yayın hakları için tam £5milyar 136 milyon ödemeyi kabul etti. Yeni anlaşma 
2016-17 yılından itibaren geçerli olacak. İki yayıncı kuruluş senelik £1 milyar712 milyonluk bir ödeme 
yapacak kulüplere ve Sky 126, BT 42 maç olmak üzere 168 maç yayınlayacaklar. Maç başına baktığımız 
zaman yayın geliri £10 milyonun üzerinde. Premier Lig yayın hakları kuralları gereği bir yayıncı en fazla 
126 maç yayınlayabiliyor sezonda ve Sky bu limitin tamamını doldurdu. Kanal bazlı maç başına ödeme-
ler ise ortalamada Sky için yaklaşık £11 milyon , BT için ise £7 milyon 600 bin.

Yeni anlaşma ile İngiltere Premier Ligi 
ikinci sıraya yerleşecek. 

Avrupa Futbolu ile kıyasladığımız 
zaman ise Premier Lig açık ara zirvede. 
İtalya Serie A’nın yıllık yayın geliri 
£1 milyar seviyesinde. Fransa’da 
ise takımlar yıllık £700 milyonluk 
bir paradan paylarına düşeni alıyor. 
Bu miktar Almanya Bundesliga için 
ise £620 milyon ve İspanya La Liga 
için ise £600 milyon seviyelerinde. 
Premier Lig’deki yeni anlaşma sonrası 
La Liga’daki sistem de eleştirilmeye 
başlandı ve dünyanın en popüler iki 
kulübü olan Barcelona ile Real Madrid’i 
bünyesinde barındıran La Liga’da 
tam bir havuz sistemine geçilmediği 
takdirde bu gelirlerin hep diğer büyük 
liglerin gerisinde kalacağı olgusu artık 
yüksek sesle tartışılıyor. 

İngiltere’deki yeni tartışmaların bir 
diğer odak noktası da Premier Lig yayın 
gelirlerinin, diğer üç ligdeki ve amatör 
takımlardaki dağılımının yetersizliği. 
Şu anda yüzde 3’lük bir pay alt yapı 
ve kamusal yayınlara, yüzde 3’lük bir 
pay da alt ve amatör liglere gidiyor. 
Kalan yüzde 94 ise 20 takım arasında 
dağıtılıyor. 

Çeyrek asırlık zaman diliminde 
yayın gelirleri bu şekilde artarken 
bilet fiyatları da yaklaşık 10 katına 
çıktı. Genelde maçlara yıllardır 
aynı insanlar gidiyor ve gençler 
tribünlerden bilet fiyatlarının pahalılığı 
nedeni ile uzaklaşıyor. Bu nedenle 
yeni anlaşmanın maddi boyutu 
ortaya çıktığı zaman pek çok eski 
futbolcudan özellikle deplasman bilet 
fiyatlarının düşürülmesi hususunda 
açıklamalar geldi. Hull City’nin sahibi 
Mısırlı iş adamı Assem Allam ise işin 
başında olanlardan birisi olarak bilet 
fiyatlarının indirmeyi düşünmedikleri 
açıkladı. Swansea  yönetim kurulunun 
taraftar cephesinden üyesi Huw 
Cooze da, artan yayın gelirlerinin bilet 
fiyatlarını düşürmesini isteyenlerin 
tarafında.

Kısa vadede yeni anlaşmanın maç 
ve kombine bilet fiyatlarına olumlu 
yansıması beklenmiyor. Bakalım bu 
anlaşmanın hayata geçip gelirlerin 
kulüp hesaplarına geçmeye başlaması 
ile durum ne olacak. 

Avrupa’da ve dünyadaki diğer yayın 
anlaşmaları ile kıyaslamakta da 
fayda var yeni anlaşmanın boyutunu 
görebilmek için. 

Premier Lig’in dış ülkelerdeki satış 
hakları ile birlikte 3 yılda yaklaşık £8 
milyarlık bir yayın kaynağı yaratması 
bekleniyor ve bu da yıllık £2 milyar 
600 milyon demek. 

Amerikan Futbolu Ligi NFL’in yıllık 
yayın geliri şu anda £4 milyar 250 
milyon seviyesinde ve zirvede.  
Amerikan Beyzbol Ligi MLB’nin yıllık 
anlaşması ise yıllık £2 milyar 10 
milyon gelir getiriyor. Basketbol ligi 
NBA takımları ise bir yılda yayın geliri 
olarak £1 milyar 630 milyon kazanıyor. 
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Premier Lig kurulmadan önce (First Division) birinci lig yayın 
gelirlerinin yüzde 50’si diğer 4 ligdeki takımlara dağıtılırdı. Şu andaki 
anlaşma ve paylaşım ortamında Premier Lig ekipleri İngiltere’nin diğer 
takımları ile tamamen ayrışmış durumda. Bunun önemli bir sonucu 
da Premier Lig’de 2-3 sezon geçirdikten sonra Championship’e düşen 
takımların yüksek maaşlı ve uzun kontratlı oyuncuları ile yaşadıkları 
sorunlar, takım dengesinin tutmaması ve Championship’te gelen 
başarısızlıklar. 

Uzun süre Premier Lig’de kalmış Wigan, Bolton, Fulham, Middlesbrough, 
Norwich City gibi takımların bir alt ligde ne halde olduklarını görüyoruz. 
Bir sene sonra hemen Premier Lig’e dönmeyi başaran bir tek QPR 
oldu, onlar da play off finalinin son dakikasında buldukları golle bunu 
başardılar. 

Bu arada Sky Sports sadece Premier Lig ile olan yayın anlaşmasını 
yenilemekle kalmadı, İngiltere alt ligler ve Capital One Lig Kupası 
anlaşmasını da yeniledi.  EPL maçları dışında Sky, 148 canlı maç 
yayınlıyor her sene alt ligler, Lig Kupası ve alt lig ekiplerinin katıldığı 
Johnstone’s Paint Trophy’den.  Yeni anlaşma sadece televizyon 
yayınlarını değil, internet üzerinden yapılan canlı yayınlar ve mobil 
yayın haklarını da içeriyor. Devam eden anlaşma 2018-19 sezonu 
sonuna kadar uzatıldı ve 2020’ye kadar da bir yıl uzatma opsiyonu 
mevcut. Yeni anlaşma gereğince alt lig ekiplerine yıllık £100 milyonluk 
bir kaynak aktarılacak. Alt liglerdeki gelirin artması Premier Lig’e 
yerli oyuncu ve teknik adam yetiştiren kulüplerin gelişmesine paralel 
Premier Lig ve İngiliz futbolu için de önem taşıyor.

Tartışmanın tam bu noktasında olay İngiliz futboluna geliyor. Özellikle 
üst düzey kulüplerin İngiltere dışından patronlarca yönetilmesi ile 
Premier Lig daha da global bir hal aldı. Manchester City’nin Mansour 
bin Zayed al-Nahyan’a satılması körfez petrollerine yakın olmak isteyen 
İngiliz hükümetinin de desteği ile gerçekleşmişti. Aston Villa, Liverpool, 
Manchester United, Arsenal ve Sunderland gibi sahibi Amerikalı olan 
kulüplerin varlığı da küresel anlamda ligin marka değerini ve yayın 
gelirlerini yükselten bir başka unsur. 

Ancak hal böyle olunca kulüp sahiplerinin bakış açısı da doğal olarak 
İngiliz futbolunun başarısından çok takımların özellikle Avrupa’daki 
başarısına odaklanmış oluyor. Yeni yayın anlaşması ile artan gelirlerin 
Avrupa Kupaları’nda İngiliz ekiplerinin elini güçlendireceği kesin. 
Özellikle finansal dürüst oyun (financial fair play) ilkeleri gereği 
Şampiyonlar Ligi kadrosunda kısıtlama cezası alan Manchester City 
için iyi bir haber bu. Son yıllarda Chelsea dışındaki ekiplerin Avrupa’da 
başarıdan uzak olduğunu görüyoruz. Premier Lig’de iki şampiyonluk 
yaşayan Manchester City’nin henüz devler liginde bir başarısı yok. 
Liverpool mazisini mumla arıyor, keza Tottenham Avrupa Kupaları’na 
her sene katılsa da önemli bir başarı elde edemedi. Manchester 
United’ın durumu meydanda,  Liverpool ise bu sezon gruplardan 
çıkamadı ve devler ligine erken veda etti. Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş’a 
elendi. Arsenal ise her sene Şampiyonlar Ligi’nde yer alsa da ciddi 
başarılardan uzak. 

Çok fazla İngiliz futbolcu yetişmiyor tartışmaları arasında Dünya Kupası 
hezimeti yaşandı 2014 yaz aylarında. Ross Barkley, Raheem Sterling, 
Harry Kane gibi genç oyuncular alttan iyi performansla gelse de İngiliz 
futbolu hala belli mevkilerde önemli eksiklere sahip. John Terry milli 
takıma dönsün mü diye bile tartışılması bunun en büyük göstergesi ve 
bu yeni yayın anlaşması gereği artan gelirler sonucu en büyük endişe, 
Avrupa’da başarıya endeksli büyük kulüplerin daha fazla yabancı 
oyuncuya yatırım yapması. Son zamanlarda alt yapısı ve yetiştirdiği 
önemli oyuncularla dünya futboluna damga vuran İspanya’da henüz 
A takımda 1-2 maça çıkmış oyuncular rahatlıkla Liverpool gibi dev 
İngiliz kulüplerinde bulabiliyorlar kendilerini. Bu durumda genç 
İngiliz oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve forma şansı bulmasını 
zorlaştırıyor. 

Premier Lig ekipleri 2012-16 yılları arasında alt yapıya £340 milyonluk 
bir kaynak ayırdı. Gelir artınca bu miktarın da artacağı aşikar ancak ne 
kadar yeterli olacak sorusunun cevabını herkes merak ediyor. Son üç 
yılda yaklaşık £377 milyonluk bir kaynak da stadyumların iyileştirilmesi 
için harcandı ve bu miktarın da artması ile seyircilerin daha iyi 

ortamlarda maç seyredebilmesi hedefleniyor. 2013-14 
sezonunda doluluk oranı yüzde 96, ortalama seyirci sayısı ise 
yaklaşık 37 bindi ligde. Yeni stadyumlar için aranan maddi 
kaynağı yayın gelirlerinin artmasında bulan kulüpler bu 
harcamalarını bilet fiyatlarına da yansıtmayarak taraftarlarını 
daha da memnun edecektir.  Deplasman seyircisi son yıllarda 
yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Hedeflerden birisi de 
deplasmana giden seyirci sayısının artması. Bir diğer önemli 
hedef de genç seyircilerin sayısını arttırmak. Tüm takımlar 
belli yaş grupları için daha uygun bilet fiyatları uygulaması 
yapıyor ve artan gelirler kulüplerin bu anlamda da ellerini 
rahatlatacak. 

Son üç yılda İngiltere’ye £3 milyarlık bir vergi ödeyen 
Premier Lig’de gelirlerin artması hükümeti de sevindiriyor. 

Olayın bir diğer önemli boyutu da para ödeyerek evinde 
Sky’ın spor yayınlarını izleyenlerin yaptığı ödemeler. 
Kulüplere ödenecek bu paranın en büyük kaynağı Sky’ın 
yaklaşık 10,5 milyon üyesi. Yeni yayın anlaşmasının detayları 
netleştiğinde BT’nin hisseleri yüzde 4 artarken, Sky’ın 
hisseleri ise yüzde 3’lük bir düşüş yaşadı. Sky’ın üyelerinin 
kaç tanesinde spor paketi var net bir bilgimiz yok ancak 
geçtiğimiz günlerde oynanan Tottenham – Arsenal derbisini 
1.6 milyon kişi, Everton – Liverpool Merseyside derbisini ise 
2 milyon kişi izledi. 

Yeni yayın anlaşması ile kulüplerin de borsadaki hisseleri 
yükselişe geçti. Bu anlaşma doyum noktası mıdır sorusuna 
ise şimdilik verilen hayır cevaplarının sayısı evetlerden fazla. 
Kısaca bu anlaşma ile kazananlar Premier Lig, oyuncular, 
kulüpler, oyuncu menajerleri, spor araba satıcıları olurken 
Premier Lig başlı başına marka değerini oldukça yükseltti. 
Kısa süre sonra Avrupa’nın en çok gelir elde eden ilk 30 
kulübü sıralamasında 20 tane İngiliz kulübünü görebiliriz. 

Orta vadede ise bilet fiyatlarına yansımasını, İngiltere 
Milli Takımı’nın gidişatını ve Avrupa Kupaları’nda İngiliz 
takımlarının hangi seviyeye geleceğini hep beraber izleyip 
göreceğiz…



emre toprak
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Britpop müzik akımının önemli 
gruplarından biri olan, 2009 yılında 
dağılan OASIS’in üyelerinden Noel 
Gallagher geçtiğimiz haftalarda 
takımı Manchester City’nin Newcastle 
United’a karşı oynadığı maçtan önce 
BBC Sport’a konuştu ve futbolculardan 
oluşan rüya müzik grubunu açıkladı.

Premier Lig’de uzun yıllardır stadlarda 
devre arası çalınan şarkı listelerinin 
de vazgeçilmezlerinden biri olan 
Manchester kökenli OASIS grubu, en 
çok dünya listelerinde de  kendine 
bir ve ikinci sıralardan yer bulan 
‘(What’s the Story) Morning Glory?’  
Wonderwall ve Don’t Look Back in 
Anger parçaları ile tanınıyor.

Dünya çapında yaklaşık 22 milyonluk 

satış rakamına ulaşan ve 2010 BRIT 
ödüllerinde son 30 yılın en iyi albümü 
seçilen 1995 yapımı albümleri (What’s 
The Story) Morning Glory? yapılan 
bir ankete göre İngiltere’de her dört 
kişiden birisinin koleksiyonunda yer 
alıyor.

Grup 2009 senesinde, grubun bel 
kemiğini oluşturan Noel ve Liam 
(Gallagher) kardeşler arasındaki 
şiddetli geçimsizlik yüzünden 
dağılmıştı. Aslında anlaşmazlıklar 
grubun ilk yıllarından dağılana kadar 
süregeliyordu fakat 2009 yılına kadar 
kardeşler bu anlaşmazlıklarla devam 
etmeye katlanmışlar.

Aralarındaki zıtlıklara rağmen 
Manchester’lı grup 2009’a kadar çok 
başarılı çalışmalara imza attı..  Grubun 
daha asi ve hırçın görünümlü kardeşi 
Liam, müzikal çalışmalarına Beady 
Eye grubu ile devam ederken Noel ise 
yoluna Noel Gallagher’s High Flying 
Birds projesi ile devam ediyor.

Kardeşlerin anlaşmazlıkları zaman 
zaman sahnelerde de kendisini 
gösteriyordu. 1996 yılında MTV 
Unplugged konseptinde konser 
veren OASIS’te, Liam son dakika 
kararıyla soğuk algınlığı ve 
boğazını iyi hissetmemesini neden 
göstererek sahneye çıkmamıştır. 
Kimileri bu hareketi Noel ile olan 
anlaşmazlıklarından dolayı onu zor 
durumda bırakmak için yaptığını 
düşünürken bazıları ise gerçekten 
hasta olduğunu düşünmüştü. 

FUTBOL FENA 
HALDE MÜZIĞE 
BENZER
Premier Lig’de uzun yıllardır 
stadlarda devre arası 
çalınan şarkı listelerinin de 
vazgeçilmezlerinden biri 
olan Manchester kökenli 
OASIS grubu, en çok dünya 
listelerinde de  kendine bir 
ve ikinci sıralardan yer bulan 
‘(What’s the Story) Morning 
Glory?’  Wonderwall ve Don’t 
Look Back in Anger parçaları 
ile tanınıyor.

Noel ise tek başına sahneye çıkmaya 
karar verdi ve birçoğuna göre bu 
durumun altından başarıyla kalktı. 
Liam bu performansı, mekanın 
balkonundan birası ve sigarası ile takip 
ederken kameralara yansıdı. Bu durum 
Liam’ın konsere katılmamasının gerçek 
sebebi hakkındaki spekülasyonları 
arttırdı.

Noel ve Liam, müzikal kimlikleri ve 
sansasyonel yaşam tarzları dışında 
sıkı birer Manchester City taraftarı 
olarak da bilinirler. Gallagher kardeşler, 
takımlarının iç saha maçlarında 
tribünlerde oldukça sık görünür ve 
zaman zaman medyaya röportajlar da 
verirler.

Takım oyuncuları ile bağları da sıkıdır. 
Noel Gallagher 2012 yılında BBC 
için Mario Balotelli  ile bir röportaj 
gerçekleştirmiştir.

 Aynı yıl Belçika’da gerçekleştirilen 
Rock Werchter Festivali’nde sahne alan 
Noel’in sahne anonsunu Manchester 
City’nin Belçikalı kaptanı Vincent 
Kompany yapmıştı.   

Noel Gallagher’ın 2012 yılında 
Londra’da The O2 Arena’da verdiği 
konser DVD olarak piyasaya 
sürülmüştür. Bazı konser dışı 
görüntülerin de yer aldığı kayıtlarda 
Noel’in City ve QPR arasında oynanan 
ve Agüero’nun son dakika golüyle 
City’nin 2011/2012sezonunu 
şampiyon kapattığı maçı izlediği 
bölümler de serpiştirilmiş.

Gallagher’ın 
Rüya Futbol Takımı
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Manchester City’nin 44 yıllık şampiyonluk 
hasretinin sona erdiği gün Şili Santiago’da 
bulunan Manchester’lı müzisyen, maçı bir 
Şili barında yerel saatle 10:00’da izliyor. Bu 
görüntüler de konserin DVD kayıtlarını izleyen 
futbol severlere keyifli anlar yaşatıyor.

Gİtar:
Zinedine Zidane
Bas gİtar:
Patrick Viera
Davul:
Mario Balotelli
Vokal:
George Best

Gallagher’ın 
Rüya Futbol Takımı
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Noel davulda hafif kaçık birisini tercih ediyor ve bu kişi de 
kaçık denilince çoğumuzun aklına gelebilecek muhtemel 
isim olan Mario Balotelli’den başkası değil.

Ara sıra yapacağı rap vokallerle de gruba katkı 
sağlayabileceğinisöyleyen Noel, ona deli ve güvenilmez 
haline rağmen hala sempati duyduğunu ve bir gün tekrar 
City forması giyebileceğini umduğunu belirtiyor.

Noel,Balotelli’nin güvenilmez ve deli hallerinden 
bahsederken kardeşi Liam’a sataşmayı da eksik etmiyor. 
Balotelli’nin bu özelliklerine kötü söz yazarlığı da 
eklendiği zaman aynı Liam gibi olabileceğini belirtiyor.

Hemen hemen her grupta en ön plana çıkan üye 
olarak görünen vokal için Noel’in tercihi ezeli rakipleri 
Manchester United’ın unutulmaz futbolcusu George Best.

Her grubun iyi görünümlü bir vokaliste sahip olmak 
isteyeceğini belirten Noel, Best’in mükemmel bir futbolcu 
olmasının yanı sıra dış görünüş olarak da her zaman havalı 
göründüğünü belirtiyor.

Best için ‘futbolun ilk süper starı’ tanımlaması yapan Noel, 
Manchester United için oynamasına rağmen Best’i çok 
beğendiğini, onun ve Eric Cantona gibi oyuncuların kendi 
takımında oynamış olmalarını dilediğini de sözlerine 
ekliyor.

Eric Cantona’nın büyük bir karakter olduğunu övgü 
dolu sözlerle anlatan Noel, buna rağmen City karşısında 
galibiyet golünü attığı zaman içinden onun bacağını 
kırmak geçtiğini de itiraf ediyor.

Eric Cantona da Ocak 2015’te Four Four Two Dergisi’ne 
verdiği röportajda OASIS, The Smiths ve The Stone 
Roses gibi Manchester kökenli grupları çok beğendiğini 
açıklamıştı. Manchester’ı özlediğini de sözlerine ekleyen 
Cantona, Manchester’daki müzik ve futbol kültürünü çok 
sevdiğini belirtmişti.

Manchester şehrinden bahsetmişken şehrin iki yakası 
arasındaki rekabete de değinmeden geçmeyelim. Şehrin 
mavi ve kırmızı tarafları arasındaki rekabet zaman zaman 
renkli olaylara ve diyaloglara sebep olabiliyor.

Bunlardan birisi 2011 yılında iki takım taraftarlarının da 
Carlos Tevez’e olan antipatilerinden dolayı bir konuda 
birleşmeleri ve Tevez’i Manchester şehrinden göndermek 
için destek verdikleri ‘Tevez formalarını çöpe atın’ 
uygulamasıydı. 

Formalarını bir bahis şirketi tarafından özel olarak 
hazırlanmış olan bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi çöp 
kamyonuna atan taraftarlar,Tevez’den en azından geri 
dönüşüm olarak yararlanmak istediklerini belirtmişlerdi. 

Bir başka örnek ise Noel Gallagher ile Manchester 
United’ın “92 sınıfının” önemli isimlerinden biri 
olan,Kırmızı Şeytanlar’a uzun süre kaptanlık yapmış Gary 
Neville arasında geçti.

Kariyerine Sky Sports’ta yorumcu olarak devam eden Gary 
Neville, hayranı olduğu Noel’e imzalaması için gitarını 
gönderdi, gitarı geri geldiğinde ise farklı bir manzarayla 
karşılaştı. Çünkü Noel, gitara Neville’a İngiltere adına kaç 
kupa kazandığını soran bir cümle yazmış ve argolu bir 
dille hiç kazanamadığını belirtmiş, altına imzasını atarak 
ve gitara M.C.F.C yazarak geri göndermişti. Neville gitarını 
geri aldıktan sonra yeni halini twitterda takipçileri ile 
paylaşmıştı.

Konuyla ilgili Digital Spy adlı İngiliz web sitesine 
açıklamalarda bulunan Neville, birkaç yıl önce gitar 
çalmaya başladığını, OASIS’i çok sevdiğini belirtti. 
İmzalaması için Gallagher’a gitarını gönderdiğinde ise 
böyle bir şey olacağını önceden tahmin etmesi gerektiğini 
ve bunun büyük bir sürpriz olmadığını belirtti.

İlgilenenler daha fazlası için Neville ve Gallagher’ın 
2014 yılında Manchester derbisi öncesinde Sky Sports’ta 
yaptıkları sohbet niteliğindeki röportajı izleyebilirler.

Gelelim Noel’in rüya rock grubuna;

Gitar: Zinedine Zidane

Bas gitar: Patrick Viera

Davul: Mario Balotelli

Vokal: George Best

Noel’e göre, gitaristin sihirli dokunuşlar yapabilen birisi olması gerekiyor ve 
Zidane bu tabire fazlasıyla uyuyor, aynı zamanda onu birçoğumuz gibi futbol 
dahisi olarak tanımlıyor.

Onu izlemek bir orkestra şefini izlemek gibi diyen Noel, 2006 Dünya Kupası 
finalinde (Zidane’ın Materazzi’ye kafa attığı) ve  Fransa’nın İngiltere’yi Zidane’ın 
uzatmalarda attığı bir frikik ve bir penaltı golleriyle 2-1 mağlup ettiği 2004 
Avrupa Şampiyonası maçında Fransız futbol efsanesini canlı olarak izlediğini de 
sözlerine ekliyor.

Her grubun sağlam ve güvenilir, adeta kaya gibi bir bas gitariste sahip olması 
gerektiğini belirten Noel bu özellikleri taşıyan Patrick Viera’yı seçiyor.
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FUTBOLDA BIR FIRST LADY:
KARREN BRADY

2014 yılının son günlerinde Premier Lig’de iyi 
gidişatını sürdüren West Ham United, 10 milyon 
300 bin Sterlin kar elde ettiğini açıklayarak saha 
dışında da başarılı bir kulüp olduğunu kanıtladı. Lig 
Kupası’nda yarı final oynamasının ardından gelen 
sakatlıklar ve buna müteakip düşen performansa 
rağmen taraftarının desteğini hiç kaybetmedi 
Londra kulübü. 2016-17 sezonunda Olimpiyat 
Stadı’na taşınacak olan Hammers, şimdiye kadar 
kullandıkları Upton Park Stadı’nı da elden çıkarıp 
bir de yönetimsel başarıya imza attı.

Günümüzde spor kulüplerinin en zorlu mücadeleyi 
yönetim hatalarına karşı verdiğini düşünürsek, 
West Ham bu konuda dünya sporuna örnek teşkil 
edebilir. Her ne kadar menajer Sam Allardyce ve 
oyuncularının başarısı kulübün büyümesine en 
büyük katkıyı verse de, stratejik karar yetkisine 
sahip bireylerin olumlu etkisini de yabana 
atmamak lazım. Söz konusu bireylerden biri de 
kulübün Başkan Yardımcısı Karren Brady. Çalışan 
her üç kadından ikisinin sözlü tacize maruz kaldığı 
futbol sektöründe bir ‘First Lady’. Spor yöneticiliği 
vasfına ek olarak bir siyasetçi, TV yayıncısı, roman 
ve köşe yazarı.

Gazetecilik eğitimine kabul edilmemesinin 
ardından 18 yaşında iş hayatına atılmaya karar 
veren Karren, okulu bırakıyor ancak bu, kendi 
deyimiyle temel değerlerini bırakmış olması 
anlamına gelmiyor. Maddi durumu iyi bir 
aileden gelen genç bayan, üst düzey bir şirketin 
muhasebesinden sorumlu tutuluyor. İki sene 
sonra, patronu David Sullivan tarafından bir 
spor gazetesinde müdürlük görevine getiriliyor. 
23 yaşına geldiğinde (1993) Financial Times’da 
gördüğü bir ilan üzerine kendi işini kurmaya karar 
veriyor. Kariyerinin en ilginç noktası ise bu döneme 
denk geliyor. Bahsedilen ilan bir futbol kulübünün 
satışı hakkında. Gazeteyi kaptığı gibi aynı zamanda 
babasının yakın arkadaşı olan patronuna kulübü 
alıp onu başına getirmesi için ikna etmeye giden 
Karren, Sullivan’dan, ‘işinin çok zor olduğu, bir 
futbol kulübünü yönetebilmek için erkeklerden 
iki kat daha iyi olması gerektiği’ sözlerini işitiyor. 
Karren’ın bu sözlere cevabı ise “Peki ama bu zor 
değil ki” oluyor.

23 yaşında Birmingham City Futbol Kulübü’ne 
Genel Müdür olan genç kadın, iş çevresi tarafından 
psikolojik baskı hedefi haline gelse de kıvrak 
zekâsıyla böyle zorlukların üstesinden gelmeyi 
başarıyor. Hayatının bu döneminde insanlar ona 
göre üçe ayrılıyor ve kendisini üçüncü kefeye 
koyuyor: işleri yürütenler, bunları izleyenler ve 
neler olduğuna anlam vermeye çalışanlar. 

Her türlü azim ve hedeften mahrum bir kulübe 
geldiğini fark eden Karren, yaşadığı sorunları 
iletişim yoluyla çözmekte karar kılıyor. İşe, en 
alt kademeden en üste kadar her çalışanı ile tek 
tek amaçlarını, buna nasıl ulaşacaklarını, bireysel 
görevlerini ve muhtemel sonuçları değerlendirerek 
başlıyor. Yönetimde yapılacak en affedilemez 
hatanın, yola hiçbir beklenti olmaksızın çıkmak 
olduğunun daha o yaşlarda farkında olan Karren, 
Birmingham’da geçirdiği başarılı günlerin ardından 
2009 yılında kulübü 81milyon 500 bin Sterlin’e 
satıyor. Aynı yıl İngiltere’nin 2018 FIFA Dünya 
Kupası adaylığı sürecinde danışma kuruluna harici 
üst düzey yönetici olarak seçiliyor.

“Dünyada hiçbir şey azmin yerini tutamaz. 
Yetenek yeterli değildir; yetenekli ve başarısız 
insandan bol bir şey yoktur. Zeka yeterli 
değildir; zekanın ödüllendirilmediği, neredeyse 
bir atasözü olmuştur. Eğitim tek başına yeterli 
olamaz; dünya eğitimli yoksullarla doludur. 
Azim ve kararlılığın ise her şeye gücü yeter”.

@ELIFMAGUL 
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2010 yılının Ocak ayında, West Ham United Futbol 
Kulübü’nün Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karren 
Brady, yeni görevini gazetedeki köşesinden paylaşıyor. 

 Bu süreçte, takımın finansal durumuna yadsınamayacak 
düzeyde katkıda bulunuyor. Kulübün Boleyn Ground’dan 
Olimpiyat Stadı’na taşınmasının karar aşamasında kilit rol 
oynuyor. 

2010 yılının Ocak ayında, West Ham United Futbol Kulübü’nün 
Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karren Brady, yeni 
görevini gazetedeki köşesinden paylaşıyor. Bu süreçte, 
takımın finansal durumuna yadsınamayacak düzeyde katkıda 
bulunuyor. Kulübün Boleyn Ground’dan Olimpiyat Stadı’na 
taşınmasının karar aşamasında kilit rol oynuyor. Karar 
sürecinde Tottenham ile yarışan West Ham, stad için en 
yüksek kira bedelini teklif ederek kazanan taraf oluyor. Bu 
başarının ardından heyecanını dile getiren Brady, dünyanın 
her köşesinden gelecek olan West Ham taraftarlarını harika 
bir stadda ağırlayacak olmaktan müthiş heyecan duyduğunu 
söylüyor.

Hedefe odaklanıp sıkı çalışmanın her zaman başarıyı 
getireceğine inanan Barones Brady, aralarında ‘Yılın İş Kadını’ 
ve ‘Londra’nın En Etkili İsimleri’ nin bulunduğu  üst düzey 17 
adet ödüle sahip. Futbolun haricinde televizyon programcılığı 
yapan, Ada’nın her köşesini dolaşıp yatırım imkanı sağlayan 
ve iyi de bir hatip olan İngiliz iş kadını için daha öğrenecek 
çok şey var: “Öğrenmenin ömür boyu devam eden bir süreç 
olduğunu düşünüyorum. Her şeyi bildiğinizi zannettiğiniz an, 
hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir”. 

Ne tür bir çevrede, hangi tür insanlarla, nasıl bir iş insanı 
olması gerektiğine daha yolun başında karar veren Karren 
Brady, hiçbir zaman kararlılığını elden bırakmıyor. Böyle 
olunca da, ne yapılması gerektiğine eminseniz, nasıl yapılması 
gerektiğinin o kadar önemli olmadığını, bir şekilde çözüme 
ulaşıldığını belirtiyor. Nisan ayında 46 yaşına basacak olan 
Brady, evli ve iki çocuk sahibi. Başta kariyer hedefleri bulunan 
bayanlar olmak üzere, ülkemizdeki spor yöneticilerinin örnek 
alması gereken bir karakter.

İyi Bir Yöneticinin 6 Kilit Özelliği

Karren Brady’e göre iyi bir yöneticide bulunması gereken 
nitelikleri altı başlıkta toplamak mümkün. Bu niteliklerin en 
başında liderlik geliyor. Liderliğin sadece yönetimle alakalı 
olmadığını vurgulayan başarılı iş kadını, bu konuda kendine 
Martin Luther King’i örnek alıyor. Ona göre liderlik, ulaşılamaz 
sanılan hedeflerin aslında elde edilebilir olduğuna insanları 
inandırmak.

İkinci sırada hırs var. Fakat Brady’nin bahsettiği hırs, hedefe 
ulaşıp refah seviyesi yüksek bir hayat sürmekten çok insanın 
kendisiyle gurur duyma ihtiyacından doğan çabanın karşılığı.

Karren, şahsi başarısının en önemli basamağı olarak üçüncü 
niteliği görüyor: kararlılık. Her yenilginin ardından gelen 
vazgeçmeme dürtüsü.

Dördüncü özellik ise olaylar karşısında doğru tutuma sahip 
olmak. Çalışanlarına her zaman bir şeyi beğenmiyorlarsa 
değiştirmelerini tembihliyor. Eğer bu gücü kendilerinde 
görmüyorlarsa tutum değişikliğine gitmelerini öneriyor. Bu 
konuda kendi tutumu ise bir karar almadan önce her zaman en 
kötü ihtimali göz önünde bulundurmak.

Beşinci sırada sorumluluk alıp, rota belirleyebilme kabiliyeti 
var. Bir işletmeyi yönetmek için atılacak ilk ve en kritik somut 
adım.

Son sırada ise olmazsa olmaz bir özellik bulunuyor: pozitif 
olmak. Her ne olursa olsun bu tutumu koruyan insanların 
aşılamaz denilen her sınırı aşabileceğine inanıyor Karren 
Brady. Hayata bakış açısını ise 30. ABD başkanı Calvin 
Cooligde’in özetlediğini düşünüyor:

“Dünyada hiçbir şey azmin yerini tutamaz. Yetenek yeterli 
değildir; yetenekli ve başarısız insandan bol bir şey yoktur. 
Zeka yeterli değildir; zekanın ödüllendirilmediği, neredeyse 
bir atasözü olmuştur. Eğitim tek başına yeterli olamaz; dünya 
eğitimli yoksullarla doludur. Azim ve kararlılığın ise her şeye 
gücü yeter”.



@maturebuffon
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Manchester City, 2014-15 Premier Lig sezonunun 25. Haftasında Stoke City’yi 
deplasmanda yenerek Premier Lig tarihinde bin (1.000) puan barajına ulaşan 
dokuzuncu kulüp oldu. 

Manuel Pellegrini de ilk sezonunda 
kazandırdığı şampiyonluktan sonra 
kulübün tarihindeki önemli bir mihenk 
taşına adını kazımış oldu. Toplamda 
tam 1.000 puana ulaşan Manchester 
City’nin bu tarihi maçta gollerini Sergio 
Aguero (2), Samir Nasri ve James 
Milner attı. 

Tahmin edebileceğiniz gibi listenin 
başında Manchester United var, 
City’nin ezeli rakibi Sir Alex Ferguson 
yönetiminde Premier Lig’i uzun süre 
domine etti ve ancak Ferguson’un 
emekliliğinden sonra zirvenin dışında 
kaldı. Arsenal’in ikinci, Chelsea’nin 
üçüncü basamakta olduğu listenin ilk 
yedi sırasında ilk günden beri Premier 
Lig’de olan takımlar var. 

direktörler listesinde zirvede tanıdık 
bir isim, Roberto Mancini yer alıyor. 
Şilili Pellegrini ise maç başına 
puan ortalamasında olsa da henüz 
İtalyan meslektaşını yakalayamadı. 
Mancini’nin Premier Lig’de çıktığı 
maç sayısı Şililiye göre 70 daha fazla. 
Manuel Pellegrini, Premier Lig’de City 
ile sadece 63 maça çıkmasına rağmen 
puanların yüzde 14’ünü toplamış 
durumda ve kendisinden uzun süre 
takımı çalıştıran Kevin Keegan, Stuart 
Pearce ve Brian Horton’dan fazla puan 
almış durumda. 

Manchester City teknik direktörlerinin 
Premier Lig karnesi

1000
PUAN

İlk 10 basamakta ligde olmayan 
ancak tarihinde bir kez Premier 
Lig şampiyonluğu bulunan 
Blackburn Rovers var. Aston Villa’yı 
da önümüzdeki sezon ilk kez 
Championship’te görebiliriz. 

Manchester City her ne kadar 9. sırada 
olsa da 1.000 puan barajına ulaşan 
en hızlı 5. kulüp oldu. 683. maçında 
bu başarıyı yakaladı Manchester’ın 
mavileri, zirvede tabi ki 478 maçla 
şehrin kırmızıları var.

Manchester City tarihinde Premier 
Lig’de en çok puan toplayan teknik 
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Manchester City’nin başında 

kısa sürede 3 kez Premier 

Lİg’de ayın teknİk dİrektörü 

seçİlen Pellegrini bakalım puan 

tablosunda Roberto Mancini’yi 

gerİde bırakabİlecek kadar 

takımın başında kalabİlecek mİ?

Manchester City’nin başında kısa sürede 
3 kez Premier Lig’de ayın teknik direktörü 
seçilen Pellegrini bakalım puan tablosunda 
Roberto Mancini’yi geride bırakabilecek 
kadar takımın başında kalabilecek mi…

Manchester City menajerlerinin kazandığı 
Premier Lig ayın menajeri ödüller;

Manuel Pellegrini (3) Aralık 2013, Ocak 
2014 ve Aralık 2014

Roberto Mancini (2) Aralık 2010, Ekim 
2011

Stuart Pearce (2) Nisan 2005, Ağustos 2005

Alan Ball (1) Kasım 1995

Sven-Göran Erikson (1) Ağustos 2007

(Kaynak; Premier Lig resmi web sitesi, 
www.premierleague.com)



Mauricio Pochettino
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Alex Oxlade Chamberlain 
(£15m), Theo Walcott 
(£12m) ve Gareth Bale 
(£10m), Southampton 
akademisinin ürünleri 
olup, genç yaşta Arsenal 
ve Tottenham’a transfer 
olmuştur.

Adam Lallana, Southampton 
Akademisi’nin önemli meyvelerinden 
birisi, 2014-15 sezonunun hemen 
başında Liverpool’a tam £25 milyona 
transfer olan İngiliz futbolunun 
yükselen değerlerinden Lallana 14 
yıl formasını giydiği takımına karşı ilk 
kez mücadele etti 22 Şubat günü. 

Sezonun ilk haftasında Anfield’daki 
maçı sakatlığı nedeni ile kaçıran 
Lallana, Daily Mail’e önemli 
açıklamalarda bulundu bu duygusal 
maç öncesi. Biz de Ada Futbolu olarak 
hem bu açıklamaları derledik, hem 
de Southampton’ın yükselişi ve 
yetiştirdiği oyuncuları yakın plana 
aldık. 

Gareth Bale ve Theo Walcott gibi 
genç yaşta terk etmedim diyor 
Lallana Southampton’ı. Bunun 
sebebini ise kendisini hazır 
hissetmemesi olarak açıklıyor başarılı 
orta saha oyuncusu. Azizler forması 
ile League One’dan Championship’e 
oradan da Premier Lig’e yükselmiş, 
alt lig kulüplerinin katıldığı Football 
League Trophy’yi kazanmış ve 
kaptanlık yaptığı kulübüne hatırı 
sayılır bir bonservis kazandırarak 8 
sezonun sonunda Liverpool’a transfer 
olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. 

Tek başına da gelmedi Liverpool’a, bu yaz 
Kırmızı formaya 3 Southamptonlı transfer oldu. 
Rickie Lambert, Adam Lallana ve Dejan Lovren. 
Liverpool’un deplasmanda 2-0 kazandığı maçta 
Lovren ve Lallana ilk 11’de eski takımlarına 
karşı forma giydiler. 

Lallana, sosyal medya hesapları olmadığını 
ancak yine de yaz döneminde takımdan 
ayrılırken taraftarların hakkında çıkan 
dedikodulara inanmasına ve asılsız iddialara 
üzüldüğünü de söylemeden geçemiyor. 
En çok da “bir daha Southampton forması 
giymeyeceğim” açıklaması yaptığına dair çıkan 
söylentiler yaralamış eski takım kaptanını. 
“Southampton’a çok fazla saygı duyuyorum ve 
ligde iyi gittikleri için de çok mutluyum” diyerek 
güzel günleri unutmadığının da altını çiziyor…

Kalp ritmindeki bozukluk nedeni ile 18 yaşında 
bir operasyon geçirmek zorunda kalmış Lallana 
ve bu olay yüzünden futbolu erkenden bırakma 
riskine rağmen sağlığına kavuşmuş. Kariyerinin 
bundan sonraki kısmında ise kulüple paralel 
büyüdüğünü anlatıyor 26 yaşındaki orta 
saha oyuncusu. League One’da geçen günler, 
Championship ve daha sonra Premier Lig’e çıkıp 
orada da iyi işler başarmak. Southampton tüm 
bu evrelerden geçerken Lallana da hep takımın 
en iyilerinden oldu, League One, Championhip 
ve Premier Lig’de de sezon sonu yılın takımına 
seçilmeyi başaran ender futbolculardan birisi 
olmayı da başardı…

Takımdan genç yaşta ayrılan Bale ve Walcott 
gibi atletik yetenekleri olmadığı için sabırla 
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ADAM LALLANA
beklemek zorunda olduğunu hissetmiş Lallana ve sonunda 
hem İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosuna girip 
Brezilya’ya gitmeyi hem de Liverpool’a transfer olmayı başardı. 
League One’da oynamanın da kendisine çok şey kattığını 
anlatan Lallana, Morgan Schneiderlin’in de kendisine paralel 
şekilde Fransa’dan geldiğinden çok çok büyük bir oyuncu 
olduğunu ve tüm bu liglerde forma giymenin futbollarını çok 
olgunlaştırdığının da altını çiziyor. 

Kariyerinde pay sahibi olan Alan Pardew, Nigel Adkins’e 
teşekkür eden Lallana en büyük payeyi de Arjantinli teknik adam 
Pochettiono’ya veriyor. Bu sezon Tottenham’ın başına geçen 
genç teknik adam ile “futbolum iki seviye birden yükseldi” 
diyor Liverpool’un yeni yıldızı ve onun takımdan ayrılmasının da 
Southampton’dan ayrılmasını tetikleyen en önemli unsurlardan 
birisi olduğunu belirtiyor. 

Liverpool’a transfer olduktan sonra sağlık kontrolü ve imza için 
Melwood tesislerine geldiği anda yaşadıklarının heyecanı da 
çok taze. Babası ile birlikte içeri girdiğinde duvarlarda efsane 
futbolcuların fotoğraflarını ve meşhur sözlerini gördükçe 
heyecanı kat kat artmış Lallana’nın. Soyunma odasına girdiğinde 
ise beş yıl öncesindeki halini düşünmüş ve nereden nereye 
geldiğinin idrakı ile yoğun duygular yaşamış…

Sezona kötü başladıklarını kabul eden Lallana, Liverpool’daki 
beklentilerin farklı ve çok büyük olmasına alışmaya çalışıyor şu 
sıralarda ve yavaş yavaş takımın yükselen formu ile Lallana’nın 
da performası artıyor. Southampton ile 8 sezonda 265 maç ve 
60 gol sonrası Liverpool’da şimdilik 29 maç ve 5 gollük kısa bir 
kariyeri var yıldız oyuncunun. İlk kez 2013’te milli takıma seçildi 
ve Roy Hodgson döneminde 13 kez 3 aslanlı formayı giydi Adam 
Lallana ve artık hedef Liverpool ile kupalar kazanmak.

Geçen sezonki kadrosundan teknik direktör Pochettino 
(Tottenham), Calum Chambers (Arsenal - £16m) Dejan Lovren 
(Liverpool - £20m), Adam Lallana (Liverpool - £25m), Rickie 
Lambert (£4m), Luke Shaw (Manchester United £33m)’yu 
kaybeden Southampton ise yeni sezona Hollandalı teknik 
adam Ronald Koeman ile başladı. Bir süre Koeman’ın sosyal 
medyada takımda oyuncu kalmadığını ima eden, boş idman 
sahası görsellerini “yeni sezona hazırlanıyoruz” diye paylaşması 
ile gündeme gelen Azizler iyi para harcadılar ve Dusan Tadic, 
Graziano Pelle, Fraser Forster, Ryan Bertrand, Florin Gardos, 
Shane Long, Saido Mane ve Toby Alderwiereld’i yaklaşık £60 
milyonluk bonservis ödeyerek kadrosuna kattılar. 

Buz hokeyci yeni başkan Ralph Krueger’ın başarılı yönetimi ve 
Ronald Koeman önderliğinde ligde tüm beklentilerin ötesine 
geçen Southampton 26. hafta geride kaldığında uzun süre 
sonra ilk kez ilk dördün dışına çıktı ve Liverpool yenilgisi ile 
beşinci sıraya düştü. Bakalım sezon sonu Avrupa Kupalarına 
katılabilecekler mi…

Bu sezon Tottenham’ın başına geçen genç teknik adam ile “futbolum iki seviye birden yükseldi” diyor 
Liverpool’un yeni yıldızı ve onun takımdan ayrılmasının da Southampton’dan ayrılmasını tetikleyen en önemli 
unsurlardan birisi olduğunu belirtiyor. 

@MATUREBUFFON



Motto İtalyanca’da ‘kelime’ veya ‘cümle’ şeklinde kullanılan bir kelime. 
Kökeni Latince muttum.

Anlamı: bir grup veya organizasyonun genel motivasyonunu ve amacını 
temsil eden bir slogan.

Avrupa’da mottolar çoğunlukla Latince’den alınır. Roma İmparatorluğu’nda 
en çok kullanılan dil olan Latince, İtalya’da Latium bölgesinde ilk olarak 
kullanılmaya başlanmıştı. Roma İmaparatorluğu döneminde Avrupa’nın 
dört bir yanına yayılan bu dilin uzantıları bugün Fransızca, İtalyanca, 
Portekizce, İspanyolca ve Romence’de yaşamayı sürdürüyor. İngilizce’de 
de Latinceden payını almış dillerden biri haliyle.

Premier Lig’de oynayan takımlar da dahil olmak üzere bir çok Ada ekibinin 
de gerek logolarında gerek kulüp  armalarında mottolara rastlamak 
mümkün. 

İngiltere’de kulüplerin kendilerini tanımladığı bu katince mottolar, 
taraftarlarca da benimsenir. Öyle ki geçtiğimiz sezon armasından Nil Satis 
Nisi Optimum mottosunu çıkarmaya kalkan Everton’da taraftar ayaklanmış 
ve bu değişikliği geri aldırmıştı.

Ada Futbolu Dergisi’nin bu sayısında armalarda görüp de merak ettiğiniz 
bu sloganların bazılarının anlamlarını sizler için derledik.

ARSENAL

Victoria Concordia Crescit (Zafer Uyumdan Gelir)

BLACKBURN ROVERS

Arte et labore (Yetenek ve çalışma)

BURNLEY

Tenez le Vraye (Gerçeğe tutun)

CHELSEA

Nisi Domius Frustra (Tanrı bizimle olmadıktan sonra, her şey boşuna)

Artık kullanılmıyor

EVERTON

Nil Satis Nisi Optimum (En İyisi Dışında Hiçbir Şey Yeterince İyi Değildir)

MANCHESTER CITY

Superbia in Proelio (Savaşta Onur)

NEWCASTLE UNITED

Fortiter Defendit Triumphans (Cesur Savunma Galibiyet Getirir)

SHEFFIELD WEDNESDAY

Consilio et anamis (Zeka ve cesaret)

SUNDERLAND

Consectatio Excellentiae (Mükemmelliğin Peşinde)

STOKE CITY

Vis Unita Fortior (Kuvvetlerin Birleşmesi Güç Getirir)

TOTTENHAM

Audere est Facere (Cesaret Etmek Başarmaktır)

WEST BROMWICH

Labor Omnia Vincit (Çalışmak Herşeyin Başıdır)
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MOTTO LATINO
@EDIPURAS
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1914’te dünya bİr değİştİ, 

pİr değİştİ.

Saraybosna’da gerçekleşen olaylar, o 
güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir 
çatışmaya dönüştü: Kapsamlı bir zulme 
ve işkenceye. Artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı.

Savaş olasılığı bir anda ufukta 
belirmişti. Dünya artık daha küçük bir 
yerdi. Kapı komşusu olan aile üyeleri, 
kardeşler, babalar, kuzenler, amcalar, 
dayılar; herkes, özgürlükleri ve inançları 
uğrunda savaşmak üzere bir araya 
gelmişti. Pek çok kişi; değerlerini, ten 
rengini, dinini ve fikirlerini bir yana 
bırakarak doğru olduğuna inandıkları 
şey için tüm cephelerde büyük bir 
direniş başlattı. Tehdit Birleşik Krallık’a; 
yaralı imparatorluğun tam göbeğine, 
sanayisinin kalbinin attığı topraklara 
yağmur olup yağan bombalar şeklinde, 
Manş Denizi üzerinden sessizce süzülen 
uçaklar aracılığıyla, tarihinde ilk kez 
havadan gelmişti.

Sheffield şehri ana hedeflerden biriydi. 
Ordunun gereksinim duyduğu değerli 
malzemelerin çoğu, “Çelik Şehri”ndeki 

fabrikalarda üretiliyordu ve Almanlar 
bunu biliyordu. 1916’daki ilk hava 
saldırısında atılan ilk bombaların 
hedefleri yanlış hesaplanmıştı ve 
bölgedeki mezarlık vurulmuştu. 
İşin tuhafı, takma adı “Kılıçlar” olan 
Sheffield United’ın ve İngiltere 
ulusal takımının formasını giymiş, 
180 kiloluk efsanevi kaleci “Şişko” 
Foulkes’un mezarının çok da uzağına 
düşmemişlerdi. Futbol, savaşın içine 
işte böyle çekilmişti.

Futbol ligi savaş başladıktan sonra 
oynanmaya devam etti. En büyük kupa 
olan Federasyon Kupası’nın maçları 
da oynandı. Pek çok kişi, çatışmalar 
sırasında yaşamını yitirenlere 
saygı göstermek amacıyla maçların 
oynanmasının durdurulmasını istemişti. 
Konu hakkında daha bilgili olanlarsa, 
halkın ilgisini dağıtmak adına futbolun 
iyi bir propaganda aracı olacağını fark 
etmişti. Futbol, kargaşa ve korku dolu 
dünyada, herkesin bildiği ve güvendiği 
bir şeydi.

Sheffield United o yıla kadar kupayı 
iki kez kazanmıştı ve bir kez de ikinci 
olmuştu. Başarısız geçen bir iki yılın 
ardından en sonunda, hem ligde hem 
de kupada başa oynayacak güçte bir 
takım kurmayı başarmışlardı. Bir önceki 
sezon, yarı finale kadar çıkıp Burnley’e 
elenmişlerdi. 1914-1915 sezonunda 
da finaldeki rakip, 1905’te kurulan 
ve ilk büyük kupasını kazanmanın 
arzusundaki genç ve deneyimsiz 
Chelsea olmuştu.

Final maçları uzun yıllar boyunca, 
Londra’nın Sydenham bölgesindeki 
Crystal Palace’ta oynanmıştı. Ama o yıl 
bu söz konusu olamazdı çünkü bölge, 
askerlerin eğitim ve sevk işlerinin 
gerçekleştirilmesi için kullanılıyordu. 
Federasyon, verdiği akıllıca (!) bir 
kararla, Kılıçlar ile Maviler’in 24 
Nisan’daki final maçının, başkentten 
olabildiğince uzak bir yerde, Kuzey’in 
sanayi merkezinin kalbinde, Manchester 
United’ın Old Trafford stadyumunda 
oynanacağını açıkladı.

Yazan: John Garrett (Sheffield United Tarih & Müze Müdürü)

Çeviren:Barış KONUKLAR (@bariskonuklar)
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FA CUP 1915
Basına göre tribünler, bir “asker yeşili denizi” idi. Bu nedenle maç, oynandığı yılla değil de, başka bir 

adla bilinir. 1915’in kupa finali sonsuza kadar, “Asker Yeşili Kupası Finali” olarak anılacak.

Basın, bu saygın finali tüm 
ayrıntılarıyla işledi. Sheffield United, 
olur da üçüncü kez kupayı kazanması 
halinde, ertesinde uygulanması 
gerekenler konusunda polisten çok 
sıkı talimatlar aldı. Kupa, Sheffield 
Midland İstasyonu’na gece yarısı 
karanlığında getirilecekti. Üstü açık 
otobüsle şehirde tur atılmayacaktı, 
herhangi bir kutlama veya geçit töreni 
düzenlenmeyecekti ve savaş nedeniyle 
gerçekleşen ölümler ve kıyımlar 
göz önüne alınarak azami saygılı 
davranılacaktı.

Hükûmet bir kutlama yapılmasını 
istiyordu ama parti yapılmasını hoş 
göremezdi.

Final günü, o güne kadarki tüm kupa 
finali günlerinden farklıydı. Şehirde 
renk yoktu, parti yoktu, güneş yoktu, 
günün tadını çıkaranlarla ve maç 
saatinin gelmesini bekleyenlerle 
dolu sokaklar yoktu. Yağmurlu, gri ve 
sisli hava, dönemin ruh hâline uygun, 
kusursuz bir zemin oluşturmuştu. Maç 
için bilet alabilmiş ve seyahat edebilen 
50 bine yakın kişinin çoğunluğu 
askerdi. Asker kıyafetleri içindekilerin 
kimi, savaşmak için cepheye gitmeye 
hazır kişilerken kimi de, eski gücüne 
kavuştuktan sonra Somme’ye veya 
başka bir cehennem çukuruna giderek 
terörle tekrar yüzleşebilmesi için 
tedavi edilmek üzere ülkeye dönmüş 
olanlardı. Basına göre tribünler, bir 
“asker yeşili denizi” idi. Bu nedenle 
maç, oynandığı yılla değil de, başka bir 
adla bilinir. 1915’in kupa finali sonsuza 
kadar, “Asker Yeşili Kupası Finali” 
olarak anılacak.

Salford Quays tarafından gelen 
Manchester sisinin altında 
kalan oyuncular neredeyse hiç 
görünmüyordu. Neyse ki, maç saat 
15.30’da başladığında sis biraz olsun 
dağılmıştı. İşin aslı, tek kale bir maç 
oynanmıştı. Kılıçlar’ın birinci sınıf, 
mücadeleci bir kadrosu vardı. Takım 
kaptanı ve o zamanın transferde 
dünya rekoru sahibi George Utley 
önderliğindeki oyuncular, gelecekte 

bir futbol devi olacak olan Güney’in 
takımını; Stan Fazackerley, Joe Kitchen 
ve eski kaleci Bill Foulkes’un yeğeni 
Jimmy Simmons’ın attığı gollerle 
3-0 yenerek sahadan sildiler. Kolay 
bir galibiyetti. Kupa, futbolcuların 
ellerinde yükseldi, oyuncular tebrikleri 
kabul etti ama onlar çok daha büyük 
bir savaşa katılacaklardı.

Kupa, Sheffield’a, talimatlara uygun 
şekilde getirildi. Memlekete dönmüş 
kahramanlara ulaşmak isteyecek 
kadar kendini kaybetmiş olanları 
uzaklaştırmak veya sorun çıkaranları 
gözaltına almak için askerler hazırda 
bekliyordu. Kupa Bramall Lane’e 
getirildi ve savaş boyunca orada kaldı.

United, zaferi kutlamak için, artık 
yapılmasının uygun görüleceği 1920 
yılına, yani kupanın kazanılmasından 
tam beş yıl sonrasına kadar bir yemek 
bile düzenlemedi.

Her iki takımdan da pek çok büyük 
futbolcunun en verimli yılları savaş 
sırasında heba oldu. Çok daha fazlası, 
Avrupa’nın sıçanlarla dolu savaş 
meydanlarında oynanan satrançta 
yaşamlarını yitirdi. Meydanlardaki 
siperler, savaşın, günümüze kadar 
geçmeyen yara izleri. Alınması 
gereken pek çok ders vardı ama acaba 
alınabildiler mi?

Sheffield United hâlâ, bir Dünya 
Savaşı sırasında İngiltere Federasyon 
Kupası’nı kazanan tek takım. Maç topu 
ve pek çok futbolcunun madalyası, 
birer hatıra olarak kulüp binasında 
sergileniyor. O günlerin üzerinden 100 
yıl geçti ve hâlâ ibret almaya devam 
ediyoruz ama dünya, hatalarından ders 
çıkarmayı gerçekten başarabildi mi 
acaba?

Yazan: John Garrett (Sheffield United Tarih & Müze Müdürü)

Çeviren:Barış KONUKLAR (@bariskonuklar)
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Hayallerİnİn 

peşİnden koşan bİr 

çocuğun hikayesİ, 

Will’İn hİkayesİ.
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SİNEMA:
BABAM İÇİN
Will, 2012’de £35m’a mal oldu. Hemen hemen 
maliyeti kadar hasılat yapan film İngiltere yapımı 
olmasına karşın, yapım aşamasında Türk desteği de 
aldı. 

Liverpool ve İstanbul’u yan yana 
okuyunca hikayemizin bizi 2005’e 
geri götüreceğini tahmin etmişsinizdir. 
Liverpool’da yatılı bir okulda başlayan 
ve İstanbul’da Atatürk Olimpiyat 
Stadı’nda sona eren bir hikaye. “Babam 
İçin” filmi Liverpool’un İstanbul’da 
kazandığı Avrupa şampiyonluğuna 
farklı bir açıdan bakıyor. Duygusal da 
bir açıdan. Küçük bir çocuğun babası 
ile olan ilişkisini anlatırken bir yandan 
da futbola ve futbol taraftarlığına 
bakışı gözler önüne seriyor. 

Hayallerinin peşinden koşan bir 
çocuğun hikayesi, Will’in hikayesi.

Yatılı bir okulda okuyan Will okuldaki 
diğer arkadaşlarından farklı olarak sıkı 
bir Liverpool taraftarıdır. Will’in babası 
gemilerde çalışan ve sürekli seyahat 
halinde olduğu için oğlundan uzak 
kalan biridir. 

Film Will’in babası Gareth’in oğlunun 
yanına gelmesiyle başlar. Will’in 
hayalleriyle ve rüyalarıyla o zaman 
tanışırız. Resim yapma konusunda hiç 
de yabana atılmayacak yeteneğe sahip 
olan küçük kahramanımız babasına 
çizdiği resimleri gösterirken, rüyalarına 
giren Chelsea maçını da anlatmadan 
geri durmaz.

İstanbul’daki büyük final öncesi 
Liverpool’un önünde tek engel vardır: 
Chelsea. Anfield’daki rövanş maçını 
rüyalarında yaşayan Will’e göre, 
Liverpool maçı Luis Garcia’nin golüyle 

1-0 kazanacak ve İstanbul yolunu 
tutacaktır.

Babasıyla vakit geçirmek için 
dışarı çıktığında bu rüyaya £100 
bahis oynarlar. Çünkü yol parasına 
ihtiyaçları olacaktır. Çünkü babası 
Will’e İstanbul’daki final için 2 bilet 
getirmiştir. 

Ancak babası bu bahsin sonucunu 
göremez ve hayatını kaybeder. 

Will için de hayalleri suya düşer. En 
azından şimdilik.

Liverpool Chelsea’yi Luis Garcia’nın 
golüyle 1-0 geçip final biletini cebine 
koyar. Şimdi tek eksik Will’in maç 
biletlerini ve bahisten kazandığı parayı 
cebine koyup İstanbul’a gelmesidir. 

Will biletlerini ve bahisten kazandığı 
parayı da güç bela cebine koyarak 
Ada’dan kaçar. Manş’ı kaçak geçip 
Paris’e ulaşır. Paris’te yol arkadaşı 
olacak Alek’le tanışır. 

Will Paris’teyken ülkesinden de en 
büyük gündem olur: 11 yaşında bir 
çocuk Şampiyonlar Ligi finali için kaçtı! 
Sadece ülkesinde değil elbette. Will 
Brennan tüm Avrupa’da gazeteleri ve 
haberleri süsler. Herkesin aklında ise 
tek soru vardır: Will başarabilecek mi?

Will’in biletleri sahte çıkar. Aldatılan 
ve kandırılan Will’in ülkesine geri 
dönmesine ramak kalmışken Alek ve 
Alek’in ev arkadaşı Matthieu sayesinde 
İstanbul yolculuğuna çıkmaya karar 
verirler.

İki kafadar İstanbul’a giderken 
Bosna’ya da uğramadan edemez. Alek 
Zukic’in evi Saraybosna’ya. Alek’in 10 
yıl sonra geldiği köyünde hem kendi 
hikayesine tanık oluruz hem de savaşın 
vurduğu Bosna’ya. Neyse, onları da 

burada uzun uzadıya anlatmayayım.

Ve 25 Mayıs 2005. İstanbul. Will ve 
Alex Olimpiyat Stadı’na ulaşırlar.

Bileti olmayan Will’in imdadına Kenny 
Daglish yetişir. Will Liverpool-Milan 
finalinde takımla sahaya çıkar. Çıkış 
tünelinde Carragher ve Gerrard ile de 
selamlaşmayı ihmal etmez. Hemen 
hatırlatalım, Daglish, Carra ve Gerrard 
bu filmde kendileri oynamıştır. 

Liverpool ile Milan, 25 Mayıs 2005’te 
İstanbul’da karşı karşıya geldiler. İlk 
yarıyı 3-0 yenik kapatan Liverpool, 
ikinci 45 dakikada geri döndü ve maçı 
3-3’e getirmeyi başardı. 90 dakikası ve 
uzatma devreleri beraberlikle geçen 
maçta Liverpool penaltılar sonrası 
Milan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa’nın 
en büyük kupasının sahibi oldu.

Will, 2012’de £35m’a mal oldu. 
Hemen hemen maliyeti kadar hasılat 
yapan film İngiltere yapımı olmasına 
karşın, yapım aşamasında Türk desteği 
de aldı. Ülkemizde “Babam İçin” 
adıyla gösterime giren film akılda 
kalıcı futbol filmlerinden biri olarak 
dergimize konuk oldu.  
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İNGİLTERE’NİN KAYIP STATLARI
Premier Lig ekipleri stadyumlarını yavaş 
yavaş yenilemeye başladı. Takımlarla 
özdeşleşmiş stadlar, teknolojiye 
karşı verdikleri savaşı teker teker 
kaybediyor. UEFA kriterleri, futbolun 
endüstriyelleşmesi gibi sebeplerle 
takımlar, tarihlerinin gömülü olduğu 
evlerini terk etmek veya değiştirmek 
zorunda kalıyor. İngiltere’de takımların 
bir kısmı bunu başardı, bir kısmı 
projelendirdi, bir kısmı ise inşaatlarının 
bitmesini ya da ilk kazmanın vurulmasını 
bekliyor. 

1904 yılından beri maçlarını oynadığı 
Boleyn Ground’u terk etmeye hazırlanan 
West Ham, seneye maçlarını 54.000 
kapasiteli Olympic Stadium’da oynamaya 
başlayacak. Aynı şekilde Tottenham, 
1899 yılından bu yana kendisine ev 
sahipliği yapan White Hart Lane’in 
yanına yeni bir stadyum inşa ediyor ve 
2017’de eski White Hart Lane futbola 
veda edecek. QPR, Liverpool, Everton 
yeni stad projelerini hayata geçirmeye 
çalışan diğer ekiplerden sadece bir kaçı. 
Premier Lig kulüplerinin bu yenilemeleri 

tabii ki ilk değil. Yıllardır oynadıkları 
stadyumları bırakıp yeni evlerine geçen 
takımları ve bu stadları sizler için inceledik.

Arsenal - Highbury 

1913 - 2006 yılları arasında Arsenal’e ev 
sahipliği yapan, kulüp tarafından “The 
Home of Football” yani Futbolun Yuvası 
olarak anılan Highbury, 93 yıllık ömründe 
Arsenal’in birçok başarısına ev sahipliği 
yaptı. Arsenal, Premier Lig’de kazandığı son 
şampiyonluğu burada yaşadı. Her detayıyla 
Gunners taraftarının en büyük tutkularından 
biri olan Highbury, şehrin içinde kalması ve 
Arsenal’in artık buraya sığmaması nedeniyle 
2006’da aktif futbol kariyerini noktaladı. 

Highbury’nin ev sahipliği yaptığı son maç, 
Arsenal’in 4 - 2 üstünlüğü ile biten Wigan 
maçı oldu. Thierry Henry’nin hat-trick 
yaparak veda ettiği stadyum, binlerce anıyla 
birlikte tarihe gömüldü. Henry’nin son 
golünden sonra çimleri öpmesi, taraftarların 
yarattığı ambians, Arsenal oyuncularının 
gözyaşları arasında son maçına ev sahipliği 
yapan Highbury, Haziran 2006’da futbola 
olan görevini tamamladı ve sessizliğe 
gömüldü. Stadın en önemli parçalarından 
biri olan kale arkası tribününün çatısında 
bulunan saat, Arsenal’in yeni stadı olan 
Emirates’e taşındı.

Highbury, yapılan düzenlemelerle birlikte 
bir site haline getirildi. Tribünleri yıkılarak 
yaşam alanı haline getirilen Highbury, 
gelirleri Arsenal’e giden bir site oldu. Saha 
ise sitenin bahçesi olarak kullanılmaya 
başlandı ancak sahanın bazı bölgeleri 
korundu ve Arsenal taraftarlarının önemli 
bir mekanı haline geldi. Hala bazı önemli 
maçlardan önce sahayı öpmeye, alınan kötü 



1940’ta bir bomba, sahaya düştü ve zemini 
mahvetti. Bunun üzerine bir süre farklı stadlarda 
oynayan Southampton, stadına geri kavuştuktan 
hemen sonra başka bir bomba kale arkası 
tribününe ağır hasar verdi. Yine evinden uzak 
oynayan ve bir sezonunu adeta deplasmanda 
geçiren Southampton için The Dell, bir mabed 
haline gelmiş oldu.

Zaman ilerledikçe stadın kapasitesi yetersiz 
kalmaya başladı. Yer sorunları nedeniyle stadını 
daha fazla büyütemeyen Southampton, St. 
Mary’s Stadyumu inşaatına başladı. İki senede 
biten bu inşaat ile birlikte yeni stadına taşınan 
Southampton, 2001’den beri maçlarını St. 
Marys’ de oynuyor. The Dell ise, çok bloklu 
bir site oldu ve kulübün efsane oyuncularının 
isimleri bu bloklara verilerek The Dell’in anısı az 
da olsa yaşatılmaya çalışıldı.
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İNGİLTERE’NİN KAYIP STATLARI

sonuçlardan sonra gözyaşı dökmeye 
Highbury’ye giden Arsenal taraftarları, 
tarihlerini asla unutmayacak gibi 
görünüyorlar. 

Southampton - The Dell

1898 - 2001 yılları arasında 
Southampton’a hizmet eden stadyum, 
İngiltere’nin unutulmaz yeşil sahaları 
arasında. S’oton için bir ev olan, 
1976’da FA Cup zaferi ile biten sezonda 
Southampton’un inanılmaz maçlar 
çıkarttığı The Dell, Southampton’un St 
Mary’s Stadyumu’na taşınmasıyla birlikte 
yıkıldı ve yerine bir site inşa edildi.

1890’larda maçlarını Antilop Ground’da 
oynayan S’oton, 1896’da arsayı satın alan 
müteahitler tarafından istenmeyince 

stadyumsuz kaldı. County Cricket 
Ground’a taşınan takım, bir yıl boyunca 
ev sahibi olduğu maçlarını burada 
oynadı. 1987 yılında göçebelikten sıkılan 
Southampton Kulübü, yeni bir arsaya 
stadyum yapma kararı aldı. Bir demiryolu 
şirketinin olan ancak kullanılmayan 
arsayı alan yönetim buraya The Dell’i 
inşa etti. Stadın açılışı, 3 Eylül 1898’de 
Brighton United ile oynanan karşılaşma 
ile yapıldı. Southampton, burada 
oynadığı ilk karşılaşmada Brighton’u 4 - 1 
mağlup etti. 

The Dell ile ilgili unutulmaz olan birçok 
olay var ama bunlardan en ilginci II. 
Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarıdır. 
Southampton Blitz adı verilen stadyum, 
Nazilerin İngiltere’yi bombalaması 
sırasında birçok kere hasar gördü. 



@EDIPURAS
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İSKOÇSUZ
KALDIK

1992 yılından beri Premier Lig’de tam 
31 İskoç hoca çalıştı.

İşte alfabetik tam liste ve takımlarının 
başında oldukları maç sayısı:

Aston Villa’da Paul Lambert’ın işine 
son verilmesi aynı zamanda 1992 
yılında kurulan Premier Lig tarihinin 
de bir dönüm noktasını oluşturdu. 
Premier Lig’de 23 yıldır ilk kez İskoç 
hoca kalmadı. 

2011 yılında Premier Lig’deki 20 
takımın 7’sinde İskoç menajerler görev 
yaparken Şubat 2015’e geldiğimizde 
bu sayı artık 0.

İskoçya gibi Sir Matt Busby, Bill Shank-
ly, Jock Stein ve Sir Alex Ferguson’u 

yetiştirmiş bir yer için gelinen nokta iç 
açıcı değil.

2011 yılında Premier Lig takımlarının 
başında Sir Alex Ferguson (Man Utd), 
Paul Lambert (Norwich City), Alex 
McLeish (Aston Villa), David Moyes 
(Everton), Kenny Dalglish (Liverpool) 
ve Steve Kean (Blackburn Rovers) – artı 
Owen Coyle (Bolton Wanderers) vardı. 
Coyle İrlanda Milli Takımı forması 
giymesine rağmen İskoç doğumlu bir 
hoca.
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FENERBAHÇE’NİN 1953 İNGİLTERE 
TURNESİ
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1953 yılında İngiltere turnesine çıkan Sarı Kanaryalar, harika maçlar çıkarmış, 
tamamı gece oynanan 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almasına 
rağmen oynadığı futbol ile tüm İngiliz futbol severlerin beğenisini kazanmış ve 
yurda gururla dönmüştü. 

Manchester United, Avrupa 
Kupalarında; evinde, düşler sahnesi 
Old  Trafford’da 40 yıldır hiç 
yenilmemişti. 30 Ekim 1996’da kendi 
taraftarları da dahil pek kimsenin 
şans vermediği Sarı Lacivertli ekip, 
Türk Futbol tarihinin efsanevi 
galibiyetlerinden birine imza atmış 
ve Elvir Bolic’in unutulmaz golü ile 
İngiltere’den zaferle dönmüştü. 

Fenerbahçe, bir Türk takımının İngiltere 
deplasmanındaki ilk galibiyetine 
1996’dan tam 43 sene önce imza 
atmıştı aslında. 1953 yılında İngiltere 
turnesine çıkan Sarı Kanaryalar, harika 
maçlar çıkarmış, tamamı gece oynanan 
6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 
4 yenilgi almasına rağmen oynadığı 
futbol ile tüm İngiliz futbol severlerin 
beğenisini kazanmış ve yurda gururla 
dönmüştü. Ada Futbolu’nun bu 
sayısında çok eskilerde kalan bu anıları 

@MATUREBUFFON
tarihin tozlu raflarından çıkarıp sizlere 
hatırlatmaya çalışacağız.

1952-53 sezonunda namağlup şampiyon 
olan Fenerbahçe’de futbolculara verilen 
yurt dışı seyahati sözü bu turne ile yerine 
getirilirken teknik direktörlük için anlaşılan 
Mihailovic yetişemeyince Ada’ya masörsüz 
ve hocasız, Rüştü Dağlaroğlu önderliğinde 4 
yönetici, 16 futbolcu toplam 20 kişilik kafile 
ile gitmek zorunda kaldı Sarı Kanarya. 

Fenerbahçe’nin İngiltere kadrosu;

Salahaddin Ünlü, İsmail Candil, Müzdat 
Yetkiner, Nedim Günar, Melih İlgaz, Naci 
Erdem, Basri Dirimlili, Akgün Kaçmaz, 
M. Ali Has, Fikret Kırcan (K), Lefter 
Küçükandonyadis, Feridun Bugeker, Burhan 
Sargın, Niyazi Tamakan, Fâhir Ülgür ve 
Hüsamettin Poyrazoğlu.

Yöneticiler; Rüştü Dağlaroğlu, Hayrullah 



maçta Fenerbahçe defansı görüş mesafesi 
problemleri nedeni ile ilk 10 dakikada 3-0 
geriye düştü, hatalı geri paslardan gelmişti 
bu goller. İlk yarı 3-2 ev sahibi üstünlüğü ile 
biterken ikinci yarısı Fenerbahçe lehine tek 
kale oynanan maçı ev sahibi 4-2 kazanmayı 
başardı. 

23 Ekim’de İngiltere’den ayrılan kafile, 2 gün 
Cenevre’de konakladıktan sonra 25 Ekim’de 
tam 22 gün sonra vatana amacına ulaşmış 
olmanın mutluluğu ile döndü. 

Fenerbahçe yönetimi takıma verdiği sözü 
tutmuş, futbolcular hayatları boyunca 
unutmayacakları bir tecrübe yaşamışlardı. 
İngiltere’de oynadığı futbolla iz bırakan 
Fenerbahçe teknik direktörsüz ve doktorsuz 
olmasına, 6 maçının da 6 farklı şehirde ve hiç 
alışmadıkları gece maçı olarak oynanmasına, 
futbolcuların domuz eti şüphesi ile pek 
beslenememesine ve güçsüz kalmasına 
ve yaşanılan talihsiz sakatlıklara rağmen 
tüm İngiliz basınının 
övgüsünü almayı 
başarmış, futbolun ana 
vatanındaki turnesinden 
tüm hedeflerine ulaşarak 
dönmüştü…

(Kaynaklar; Milliyet 
Gazetesi, Fenerbahçe 
Tarihi – Rüştü 
Dağlaroğlu)

Maçtan sonra düzenlenen kokteylde 
konuşan Luton Town Başkanı Mr. Jeyes, 
Fenerbahçe’nin futbolunu övmekle 
kalmamış, maçı şansla kazandıklarını 
belirterek ofsayttan attıkları goller ve 
kazandıkları penaltı için de özür dilemişti. 

Kıbrıslı Türkler’in kendileri için düzenlediği 
Fenerbahçe Gecesi’ne katılan sarı 
lacivertli kafile, organizasyonda büyük 
sevgi ve vatan hasreti ile karşılanmış ve o 
günlerde yavaş yavaş Kıbrıs’taki Rumlarla 
problem yaşamaya başlayan yavru vatanın 
evlatlarına da moral olmuştu.

3. maçta rakip Bristol City, yine 4-3 önde 
olan Fenerbahçe hücum etmeye devam 
edip maçı 7-4 kaybeden taraf… 

Londra’daki Türk Büyükelçiliği’nin ısrarı ile 
tertiplenen QPR maçı kıran kırana geçti. 
Bristol deplasmanından dönen kafilede, 
kötü hava şartları nedeni ile Müjdat ve 
Fikret hasta, Basri de omzundan sakattı. 
Bu 3 oyuncudan yoksun olarak maça çıkan 
Fenerbahçe kıran kırana geçen maçta son 
dakikalarda kalecisinin yaptığı bir hata ile 
galibiyeti kaçıran ekip olmuş ve 90 dakika 
3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. 

Bu sert maçta sakatlanan Selahaddin, 
kafasına aldığı tekme darbesi sonucu 
hastanelik olmuş ve günü 7 dikişle 
kurtarmıştı. Fenerbahçe bu şekilde sakatlar 
verip de futbolculardan bir kaçı Londra’da 
kafası sarılı, koltuk değnekli dolaşınca 
başlarına ilginç bir de olay gelir;

Kafası sarılı Selahaddin, kolu askıda 
Basri ve koltuk değnekli Akgün yürürken 
bir otelin lobisinde çay içmeye karar 
verirler. Üçlü hiç alışmadıkları şekilde çok 
iyi karşılanır, izzet-i ikramda bulunulur 
ve hesabı ödetmezler Fenerbahçe 
futbolcularına. Kafeden çıkarken bu 
durumu soran idarecilerden birisinin aldığı 
cevap “Efendim biz Kore gazilerine aynı 
iltifatı gösteririz…”

5. maç öncesi haftalık yayınlanan Sport 
News dergisi Türk takımına özel bir yer 
ayırır ve takımımız ile ilgili şu satırlara yer 
verir;

Fenerbahçe’nin Türkiye’nin Arsenal’i 
olduğu söylenmiş ve yazılmıştı fakat bu 
doğru değil. Bize göre Fenerbahçe, daha 
çok “her şey gol için” prensibine sadık 
oyunu ile Türkiye’nin Sheffield United’ıdır. 
Fakat Sheffield United’ın bile İngiltere 
liginin sıkı maçlarında Fenerbahçe’nin 
yaptığı gibi 2 bekini devamlı suretle 
ileri fırlatıp forvet hattını destekleyecek 
kudreti kendilerinde bulabileceklerini pek 
zannetmiyoruz…

Swindon şehrinin takımı Swindon Town ile 
oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kaybeder 
19 Ekim günü.  21 Ekim’deki Manchester 
City maçına takım trenle gitti ve efsane 
Alman kaleci Trautmann’ın da formasını 
giydiği şehrin mavi takımı ile son maça 
çıktı Kanaryalar. Sisli bir havada oynanan 

Güvenir, Sedat Bayur ve Ethem Şahinoğlu. 

Ekim ayındaki turneye giderken Fenerbahçe 
idarecilerinin şu açıklamaları Milliyet 
Gazetesi’nin sayfalarını süslemişti; “Hiçbir 
iddiamız yok. Futbolun ana vatanına bir 
şeyler öğrenmek için gidiyoruz. Gayemiz 
İngiliz seyircisine Türk futbolunun güzel 
bir numunesini gösterebilmektir. Böylece 
memleketimiz için en iyi propaganda 
yapacağımıza kaniiz. Bu arada bir beraberlik 
ya da galibiyet kazanabilirsek bu bizim karımız 
olacaktır.”

20 günlük turne boyunca Londra’da Bayswater 
Road’da Embassy Hotel’de kaldı sarı lacivertli 
kafile. Büyükelçiliğin ricası ile 5 değil 6 maç 
yaptı. Tribünlere 149 bin seyirci çekti ve 27 gol 
yedi, 14 gol attı. 

Açılış maçında 6 Ekim’de Hull City ile 
oynamadan Londra’da Arsenal – QPR maçını 
izleyen Fenerbahçeli futbolcular, Hull şehrine 
trenle gitti ve gece maçında Boothferry Park’ta 
kaplanlarla karşılaştı, maçın hemen başında 
Lefter’in golü ile öne geçen Kanarya ilk yarıyı 
önde bitirdi. Devre arası teknik direktör 
olmadığı için taktik yerine yöneticilerin moral 
konuşmaları vardı.

Rüştü Dağlaroğlu, bu konuşmayı Fenerbahçe 
Tarihi isimli kitabında şu satırlarla aktarmış;

Çocuklar, unutmayın ki bu maçın sonucunu 
merak ve heyecanla bekleyen milyonlarca Türk 
var. Yurda zafer müjdelemek en mutlu görev!... 
İngiltere adalarında galip gelen ilk Türk Kulübü 
olacağız. Bu, hepimiz ve Fenerbahçemiz için, 
İnşallah, ebedi bir şeref olacaktır.. Bugün için 
doğmuşsunuz gibi. sonuna kadar mücadele 
edin, kazanacaksınız!

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren 
Fenerbahçe, Kasım ayında aramızdan ayrılan 
efsanevi oyuncusu Küçük Fikret (Fikret 
Kırcan)’ın golü ile 77. dakikada farkı ikiye 
çıkardı. Hull City 83. dakikada Murray ile bir gol 
buldu ve maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe tarihi 
bir başarıya imza attı…

O günkü galibiyetin mimarı Fenerbahçe 
kadrosu; 

SALAHADDİN – NEDİM, MÜZDAT – NACİ, BASRÎ, 
M. ALİ – FİKRET (K), LEFTER, FERİDUN, BURHAN, 
NİYAZİ…

Ve yine Rüştü Dağlaroğlu’nun kitabından maçı 
anlatan İngiliz spikerin  Fenerbahçe ile ilgili 
söyledikleri… 

Fenerbahçe takımı, bugünkü oyunu ile 
İngiltere’deki bütün maçları kazanabilir ve 1. 
Ligimizde oynayabilecek güçtedir.

Bu galibiyetten sonra İngiliz basınında, 
Fenerbahçe’nin gollerindeki ve oyunundaki 
teknik kapasiteyi, hızlı ve göze hoş gelen 
futbolu öven yazılar kaleme alındı. Hull City 
maçından 24 saat ve 1.000 km.’lik yolculuk 
sonrası ikinci maçta rakip Luton Town oldu. 
Maçın sonuna 4-3 önde giren Fenerbahçe, 
İngiliz hakemlerin yanlı kararları ile maçı 7-4 
kaybetti. 
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LES FERDINAND
Ada futbolunun simgelerinden Les 
Ferdinand geçtiğimiz haftalarda 
Queen’s Park Rangers’ın futbol 
direktörlüğüne getirildi. Bir dönem 
Beşiktaş forması da giyen efsane 
futbolcu QPR’daki hedeflerinden, 
Tottenham döneminden ve Tim 
Sherwood ile olan ilişkisinden bahsetti 
İngiliz basınına, biz de sizler için 
derledik.

Geçtiğimiz sezon Tottenham’da 
Tim Sherwood ile beraber çalışan 
Ferdinand’ın yeni görevindeki ilk hedefi, 
efsane isim Stan Bowles’ın ruhunu 
geri getirmek ve takımı kümede tutup 
Premier Lig’de kalıcı olmasını sağlamak.

“Stan Bowles ve Rodney Marsh 
döneminde futbol eğlenceliydi, ben 
geldiğimde Terry Venables yeni gitmişti 

ve tribünler tamamen dolu oluyordu” 
diyerek özetliyor QPR formasını giydiği 
ve özlediği günleri…

Futbol hayatına İngiltere’nin amatör 
Southall Kulübü’nde başlayan Les, 
zamanla milli takıma kadar yükseldi. 
1987-1995 yılları arasındaki QPR 
kariyerinde 163 maça çıkıp 80 gol 
atma başarısı gösterdi. 1988-1989 
sezonunda kiralandığı Beşiktaş’ta çıktığı 
24 maçta 14 gollük bir performans 
sergileyerek Siyah-Beyazlı taraftarın 
sevgilisi haline geldi ve camianın 
unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Ferdinand küçükken QPR taraftarı 
olmasa da ilk kez canlı olarak Londra 
ekibini izlediği için yerlerinin 
ayrı olduğunu düşünüyor. Lise 
dönemindeyken her gün Loftus Road’ın 

önünden geçtiği için zamanla içindeki 
Queen’s Park Rangers aşkı alevleniyor 
kalbi onlar için atmaya başlıyor.

QPR için bu sezon Premier Lig’de işler 
yolunda gitmiyor, düşme hattındalar ve 
ligin bitmesine artık sadece 10 hafta 
kaldı. 

@mrtcolakoglu
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Ferdinand ilk yılda işlerinin zor olduğunu belirtiyor 
ama Harry Redknapp sonrası işleri zor olsa da ligde 
kalacaklarına inanıyor ve geleceğe dair sağlam planlarının 
olduğundan bahsediyor. 

QPR’a £30.000 gibi bugünkü bonservislere kıyasla oldukça 
düşük bir fiyata gelen Les’in transferde yüksek hedefleri 
yok. Alt ligler ve amatör takımlardaki genç futbolcuları 
ucuza getirmeyi planlıyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde 
genç futbolculara verecekleri sağlam eğitimle hem 
İngiliz futbolunun gelişimine katkıda bulunmak, hem de 
Finansal Fair Play cezalarından kaçınmak istiyor. Kısaca 
Les Ferdinand, kendisinin de QPR’da yıldızlaştığı gibi 
takımında kendi yıldızlarını yaratmanın ve parlatmanın 
peşinde. 

Queen’s Park Rangers bu sezon transfere yaklaşık 50 
milyon Euro harcarken, sattıkları oyunculardan 26 milyon 
Euro kazandı. Önceki sezonlarda da yüksek bütçeli 
transfer yapan Londra ekibi bir türlü istediği başarıyı elde 
edememişti.

Les Ferdinand, İngiliz futbolcu ve antrenörlerin 
sıradanlaştırıldığını ve onlara yeterli fırsatın verilmediğini 
düşünüyor. QPR’da onlara yeterli fırsatlar vereceklerinden 
bahsederken, genç futbolcuların büyük kulüplerde 
ekstra özellikleri olmadığı sürece hemen forma şansı 
bulamayacaklarını, bu yüzden kendilerinin onlar için 
cazibe merkezi olacağından bahsediyor. 

QPR’da yönetimsel kaos ve istikrarsızlık dönemi sona erdi 
ve Ferdinand, başkan Tony Fernandes ile birlikte kulübe 
kimlik kazandırmak istiyor. 

“Uzun vadeli olarak geleceğe bakıyoruz ve bunun işe 
yarayacağından eminiz. Benim işim sadece oyuncu 
transfer etmek değil, kulübü geliştirmek için her anlamda 
çalışmaktır.

Tüm kalbimle genç oyuncuların as takıma yürüyüşünü 
sağlamak için çalışıyorum. Tüm takım 21 yaşındaki 
çocuklardan oluşacak demiyorum. Deneyimli antrenörlere 
ihtiyacımız vardı ve geldiğimde Ray Wilkins ve Nigel 
Spackman severek yardım ediyordu.“

Ferdinand Tottenham’dayken Harry Kane, Andros 
Townsend, Ryan Mason ve Nabil Bentaleb gibi gençlerin 
gelişiminde koçluk yapmıştı. QPR’ı Spurs gibi güçlü 
yapmayı arzuluyor ve Harry Redknapp ayrıldığında Tim 
Sherwood’u önermişti.

“Benim görevim kulübü ilerletecek kişileri göreve 
getirmek” diyen Ferdinand; “Biz Tottenham’da iyi işler 
yapmıştık ve onun neler yapabileceğini biliyorum. Yakın 
arkadaşız ama birini sırf arkadaşım olduğu için kulübe 
getiremem. O çok iyi bir menajer ama biz konuşma fırsatı 
bulduğumuzda o çoktan Aston Villa ile görüşmüştü.” 

Ferdinand ailesi için QPR’ın anlamı çok farklı… Les’in 
küçük kuzeni Anton, 2011-2013 yılları arasında bu formayı 
giymişti ve sonrasında Türkiye macerası başlamıştı. 
Anton’un abisi Manchester United’ın simgelerinden Rio 
Ferdinand ise bu sezon başında QPR’a transfer oldu ve 
sezon sonu futbola veda edecek. Ailenin en büyük futbol 
adamı bakalım kulübü nerelere getirecek, bu sezon 
ligde kalabilirlerse çok büyük ve olumlu bir adım atmış 
olacaklar…
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KİMLER 
DÜŞECEK?
PREMIER LİG 

DEĞERLENDİRME @EDIPURAS
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Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve 
Premier Lig’de şampiyonluk yarışı 
neredeyse sonuçlanmış durumda. 
İlk 4 sıra için de adaylar gitgide 
azalıyor. Manchester United’ın 
deplasmanda Liverpool’u yen-
mesi ile City ve Arsenal ile birlikte 
Şampiyonlar Ligi sıraları iyice 
belirginleşti.

Oysa düşme hattında hala tehlik-
ede olan takım sayısı oldukça fazla. 

Son 8 haftaya girilirken, düşme 
hattındaki takımlar biraz daha 
netleşti. Alan Pardew, Crystal 
Palace’ı, Tony Pulis ise WBA’ı 
toparladı ve 8 maç kala 33 puan 
onları düşme hattının 11 ve 8 puan 
üzerine çıkardı. Her iki takımın 
da sürpriz olmazsa bu savaşın 
biraz uzağında kaldığını söylemek 
mümkün.

Everton felaket geçen sezonu Avru-
pa Ligi’nde Dinamo Kiev’den fark 
yiyerek yeni bir yokuşa sürüklendi. 
Ligde son iki hafta aldıkları 3-0’lık 
Newcastle ve 2-1’lik QPR galibi-
yetleri onları düşme potasının 9 
puan uzağında tuttu. Newcastle’ın 
da Pardew ayrıldıktan sonra 
zorlandığını söyleyebiliriz ancak 
düşme potası hala uzakta.

Geride kalan takımlar ise Champi-
onship ateşinin sıcaklığını hissetm-
eye devam ediyorlar.

Hull City (15. Sırada 28 Puan)

Kasım ayından itibaren kötü 
sonuçlar almaya başlayan Hull 
City’de, Ocak ayı sonunda Mike 
Phelan ve Dame N’Doye takıma 
katıldı. Phelan, ayrılan yardımcı 
menajer Steve Agnew’un yer-
ine geldi. N’Doye ise Lokomotiv 
Moskova’dan gol yollarındaki 
sorunu çözmesi için transfer edildi. 
Her ikisi de takıma olumlu katkıda 
bulundular. N’Doye ilk 3 maçında 3 
gol attı.

Ancak Stoke City deplasmanında 
oyuncular dinlendirilince Hull 
City’nin gerçek yüzü geri geldi ve 
Stoke City’e 1-0 yenildiler. Sunder-
land ve Leicester maçları berabere 
tamamlandı. Hull City’nin son 6 
maçında sadece 1 kez yenilmiş 

olması sonuçların pozitif yanı 
olarak alınabilir. Ancak kaçan 2 
galibiyet onları şu anda çok daha 
rahat bir konuma getirebilirdi. 
Zorlu bir fikstür var ve tek fa-
vori oldukları maç Burnley gibi 
gözüküyor. Chelsea karşısında 
aldıkları 3-2’lik yenilgi de 
durumlarını kolaylaştırmadı.

SWANSEA (D)

SOUTHAMPTON (D)

LIVERPOOL

CRYSTAL PALACE (D)

ARSENAL

BURNLEY

TOTTENHAM (D)

MAN UTD

Aston Villa (16. Sırada 28 Puan)

Aston Villa’nın durumu Lambert’ın 
son günlerinde çok ümitsiz 
gözüküyordu. Hull City karşısında 
alınan yenilgi bardağı taşıran 
son damla oldu ve Tim Sherwood 
görevi devraldı.

Arka arkaya alınan yenilgiler ilk 
maçlarda beklenen ‘yeni hoca’ 
sendromunu yaratmadı belki 
ancak son 3 maçta Villa bambaşka 
bir kimliğe bürünmüş gözüküyor. 
Birçok kişi Aston Villa kadrosu-
nun düşmek için ‘fazla güçlü’ 
olduğunu düşünüyor, Benteke ve 
Agbonlahor’un 2’şer golü ile gelen 
son galibiyet ümitleri iyice arttırdı. 

Buna karşılık Wembley’de 
oynayacakları yarı final maçının 
önce ve sonrasında gelecek olan 
Tottenham ve Manchester United 
deplasmanları onları zorlayıcı ola-
bilir. Villa Park’ta son dakikalarda 
yedikleri golle Swansea maçından 
da elleri boş ayrıldılar.

MAN UTD (D)

QPR

TOTTENHAM (D)

MAN CITY (D)

EVERTON

WEST HAM

SOUTHAMPTON (D)

BURNLEY

Sunderland (17. Sırada 26 Puan)

Aston Villa karşısında alınan 4-0’lık 
yenilginin ardından menajer Gus 
Poyet kovuldu ve yerine sezon 
sonuna kadar Dick Advocaat geldi. 
Zenit, PSV, Hollanda ve Rusya milli 
takımlarını çalıştıran tecrübeli 
hoca bu kısa zamanda ne yapacak? 
Üstelik Premier Lig’de ilk kez takım 
çalıştıracak olması ve zamanın 
kısıtlı olması handikapları iken.

Takma adı ‘Küçük General’ olan 
hocanın gelmesi, geçen sezon 
Felix Magath’ın Fulham’a gelmesi 
ile karşılaştırılabilir. Magath’ın 
CV’si Fulham’ı kurtarmaya 
yetmemişti. Kadro dışı bırakılan 
Adam Johnson’ın takıma dönmesi 
ve Ocak ayında gelen ve henüz 
etkili olamayan Defoe gibi isimler 
Hollandalı’nın en büyük kozları.

İlk maçında bitime 2 dakika 
kala yedikleri golle West Ham 
deplasmanından çok yaklaştıkları 
puanı alamadan ayrılmak zorunda 
kaldılar. Elbette sezonun en önemli 
maçı sıradaki Tyne & Wear derbisi.

NEWCASTLE

CRYSTAL PALACE

ARSENAL (D)

STOKE (D)

SOUTHAMPTON

EVERTON (D)

LEICESTER

CHELSEA (D)

Burnley (18. Sırada 25 Puan)

Burnley, Premier Lig’den düşmesi 
en muhtemel takım oldu sezon 



SONUÇ

Sezon başında Premier Lig’e yük-
selen 3 takım, Leicester, QPR ve 
Burnley şu anda düşme potasında. 
Leicester ve QPR için ümitler 
tükendi gibi. 18. sırada yer almam-
ak için savaşan 4 takım kalıyor.

Villa gol atmaya başladı ve FA 
Kupası kafalarını karıştırmazsa 
kurtulurlar gibi gözüküyor.

Sunderland ise Newcastle derbisini 
alırsa kazanacağı moralle sezon 
sonuna güçlü performanslar ortaya 
koyabilir.

Hull City’de Diame ve Chester’ın 
takıma dönmesi, Ocak sonundan 
beri oynanan nispeten iyi futbolla 
sonuçlara dönüşebilir.

Burnley bu sezon çok mücadele 
etti ve düşmelerine üzülecek bir-
çok futbol taraftarı var. Son güne 
kadar devam edecek mücadelede 
iş Villa Park’taki maça kadar gide-
bilir ve büyük ihtimalle QPR ve 
Leicester City ile birlikte düşecek 
son takım olur.

Bu olursa, 1997/98 sezonundan 
beri ilk kez çıkan 3 takım aynı 
sezon düşmüş olacak.

başından beri. Son 9 maça girerken 
ise bu potadan kurtulmasına en fa-
zla ihtimal verilen takım durumun-
dalar. Manchester City karşısında 
kazandıkları muhteşem zafer Sean 
Dyche’ın ekibini yeniden ateşlemiş 
durumda.

Danny Ings’in takıma dönmesi, 
sürekli mücadele eden, her zaman 
iştahlı ve vazgeçmeyen bir karak-
tere sahip bordo mavili takımı 
ümitlendiren etkenler. 

TOTTENHAM

ARSENAL

EVERTON (D)

LEICESTER

WEST HAM (D)

HULL (D)

STOKE

ASTON VILLA (D)

 QPR (19. Sırada 22 Puan)

Tony Fernandes, Harry Redknapp 
gittikten sonra en iyi hocayı 
getireceğini söyledi ancak işler 
istediği gibi gitmedi ve Rangers’ın 
kümede kalma savaşının generali 
Chris Ramsey kaldı. Premier Lig’de 
ilk deplasman galibiyetini alan 
QPR, Sunderland karşısında önemli 
bir maçı kazandı ve yenildikleri 
maçlarda dahi göze çarpan bir 
futbol oynamaya başladılar.

Ancak geçen hafta sonu Crys-
tal Palace karşısında alınan 
3-0’lık yenilgi ve oynanan oyun 
Ramsey’nin çabuk unutmak 
isteyeceği cinstendi. Hemen 
ardından gelen 2-1’lik Everton 
yenilgisi de milli maç arası önc-
esi moralleri dip noktaya taşımış 
durumda.

Sezonun golcüsü ve takımın 
kahramanı Charlie Austin son 
9 maçta takımın neredeyse tek 
ümidi. Kaptan Joey Barton’ın bir 
kez daha kendine hakim olama-
yarak Hull deplasmanında gördüğü 
komik kırmızı kart gibi saçmalıklar 
olmazsa küçük de olsa şansları 
devam ediyor.
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WEST BROM (D)

ASTON VILLA (D)

CHELSEA

WEST HAM

LIVERPOOL (D)

MAN CITY (D)

NEWCASTLE

LEICESTER (D)

Leicester (20. Sırada 19 Puan)

Leicester’ın Premier Lig’de kalması 
artık mucize olur. Tilkiler Hull 
City karşısında mutlak galibiyet 
parolası ile maça çıkmış, rakip 10 
kişi kalmasına rağmen çok önemli 
3 puanı alamamıştı. Leicester City 
düşme potasının üstüne 7 puan 
uzakta. Tottenham deplasmanında 
2 gol geriden gelmelerine karşılık 
maçtan 4-3 yenilgi ile ayrılmaktan 
kurtulamadılar.

Championship’ten geldikten sonra 
takımı çok da güçlendirmeyen 
yönetimin ve hocanın bu konuda 
sorumluluk alması gerekiyor. 
Sezon boyunca başarılı bir per-
formans gösteren Cambiasso’nun 
34 yaşında yapabileceği de bu 
kadar. Rekor transfer Kramaric 
arada sırada ortaya çıkabildi. Nigel 
Pearson’ın 5-4-1 formasyonu 
zaman zaman işe yarasa da geri 
düştükleri maçları kazanmak ko-
nusunda kendilerine hiç yardımcı 
olmadı.

WEST HAM

WEST BROM (D)

SWANSEA

BURNLEY (D)

CHELSEA

NEWCASTLE

SOUTHAMPTON

SUNDERLAND

QPR (D)
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Yalnızca Premier Lig’den takım 
desteklemek Ada Futbolu hayranlarına 
yetmez! Championship’te de takımınızı 
seçin, bağınızı kurun, Cumartesi 17.00 
İngiltere futbol seansına heyecan dolu 
bambaşka bir pencereden katılın ve 
yaz geldiğinde tarihi 2014-15 sezo-
nundan bihaber kalmış olmayın. 

Lig denilen maratonun en büyük 
sıkıntılarından biri takımlar arasındaki 
puan farkları sebebiyle heyecanın 
azalmasıdır. Öyle bir şeydir ki bu, 
dünyanın en iyi ligi diye tabir edilen 
liglerde henüz sezon ortasında 2 
takım şampiyonluğa oynar hale gelir, 
maçların birçoğu henüz oluşturamadan 
atmosferini yitirir. Peki en iyi lig 
gerçekten en iyi takımların olduğu 

CHAMPIONSHIP
ÇILDIRMIŞ OLMALI

lig midir, yoksa gücü birbirine yakın 
takımların olduğu ve heyecanın lig 
geneline yayılabildiği, maratonun 
ilk haftasından son haftasına kadar 
atmosferinin kaybolmadığı lig midir? 
İkincisi aklınıza yattıysa ve böyle bir lig 
nerede var diyorsanız... Aradığınız lig 
çok yakınınızda; İngiltere Champion-
ship 36. hafta itibariyle aradığınız lig!

Önceki sezonlar için bunu söylemek 
mümkün olmayabilir ama bu se-
zon Championship’te Premier Lig’e 
yükselmek için kıyasıya bir yarış 
mevcut. Bu yarışı geçtiğimiz sayıda 
sizlere hatırlatmıştık ancak bu kadar 
kızışacağını öngörememiştik. 46 hafta 
süren Championship 2014-15 sezonu-
nun 36. haftasını Bournemouth zirvede 
kapadı ve puanı 66. Bournemouth’u 
yakından takip eden ise Steve 
McClaren’ın hocalığını yaptığı Derby 
County ve puanı 66. İlk iki sıranın Pre-

mier Lig biletini direkt kaptığı bu ligde 
3. sırada Watford bulunuyor ve puanı 
66. Yepyeni bir hoca ile Premier Lig’e 
geri dönme planları yapan Middles-
boro ise 4. sırada ve puanı 66...

66 Ama Yetmez

İlk 4 sırada 66 puana sahip olan 4 
takımın son 10 haftalık viraja girilirken 
yarattığı heyecan yetmezmiş gibi bu 
takımları çok yakından takip eden 
takımlar mevcut; sezona şampiyonluk 
parolası ile başlayan Norwich son 
haftalarda yükselişe geçerek puanını 
65’e yükseltirken, lige bu sezon 
yükselen tecrübesiz Brentford 62 
puan ile playoff potasının son sırasına 
tutunmuş durumda. Ancak o kadar ra-
hat değil keza Ipswich son 5 maçından 
1’ini kazanmasına rağmen 61 puan 
ile Brentford’un hemen arkasında yer 
alıyor. Bir başka deyişle; ligin zirvesi 

Bu futbol severlere bir uyarıdır!
@berkkaly10cu



ile 46. hafta sonunda boynu bükük bir 
şekilde sezonu kapatacak olan 7. takım 
arasında yalnızca 5 puan söz konusu.

3 Bilete 7 Aday, Konsere Kim Gidecek?

Sezon boyunca yakından takip 
ettiğimiz bu takımlar arasında şu 
3’ü Premier Lig’in yolun tutar de-
mek çok güç. Kim tutamaz diye 
düşünüldüğünde birkaç cevaba 
ulaşmak mümkün olabilir; Brentford 
ve Ipswich’in kadro kalitesi diğer 5 
takıma göre biraz daha zayıf. Ancak 
buraya kadar gelen takım ve oyuncu-
lara sizin gücünüz yetmez demek pek 
de gerçekci olamayacak. 31 yaşındaki 
Daryl Murphy’nin (Ipswich, kariyerinde 
ilk defa 20 golden fazla atıyor) 22 gol 
ile gol krallığında zirvede yer aldığını 
hatırlatalım. Görünen o ki, Eddie 
Howe’ın Bournemouth’u kadar, 12.300 
kişilik stadıyla ve kariyerinde ilk defa 
hocalık yapan Mark Warburton ile 
Brentford’un da şansı var. 

Düşme hattı için benzer bir heyecan-
dan bahsetmek mümkün olmasa da 
(Wigan, Millwall ve Blackpool’un siz bu 
yazıyı okurken lige tutunma şansları 
ortadan kalkmış olabilir) futbolu seven, 
özellikle Ada Futbolu’nu sevenler için 
2015 baharında kaçırılmaması gereken 
harika futbol senaryoları mevcut. Bu 
senaryoların tamamı Championship’te 
futbolseverleri bekliyor. Belki ül-
kemizde Championship maçlarını 
izleme imkanı edinmek kolay değil 
ancak futbolseverler bir maçı izlemek 
istediğinde bir şekilde o maçı izli-
yor. Yalnızca Premier Lig’den takım 
desteklemek Ada Futbolu hayranlarına 
yetmez! Championship’te de takımınızı 
seçin, bağınızı kurun, Cumartesi 17.00 
İngiltere futbol seansına heyecan dolu 
bambaşka bir pencereden katılın ve 
yaz geldiğinde tarihi 2014-15 sezo-
nundan bihaber kalmış olmayın. Bu 
futbolseverlere bir uyarıdır. 
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TNS. The New Saints. Galler Premier 
Ligi’nde mücadele eden, Galler’in 
Powys bölgesinin Llansantffraid 
şehrini ve İngiltere’nin Shropshire 
bölgesinin Ostwestry şehrini temsil 
eden futbol takımı. 

Ada Futbolu dergisi bu kez Galler’e 
gidiyor. Avrupa liglerinin tek yenilgisiz 
takımı, The New Saints’e konuk 
oluyoruz.

Önce kulübü kısaca tanıyarak 
başlayalım. Kulübün kuruluşu 
1959’a dayanıyor. Llansantffraid F.C. 
adıyla kurulan kulüp 1000 nüfuslu 
Llansantffraid şehrini Galler Amatör 
Ligi’nde temsil etmeye başladı. Bu 
klasman aynı zamanda Galler’in 
dördüncü alt ligi olarak kabul görüyor. 

1990’a geldiğimizde Llansantffraid 
F.C., Merkez Lig’e yükselmeyi başardı. 
İngiltere Premier Lig’e kıyasla 
Championship, Spor Toto Süper Lig’e 
de kıyasla PTT 1.Lig’de üç yıl mücadele 
eden takım 1992-93’te Galler Premier 
Ligi’ne yükselmeye hak kazandı.

1996’da takım Galler Kupası’nı 
kazanarak ilk defa Avrupa sahnesine 
çıkarken, bir de sponsorluk anlaşması 
imzaladı. Total Network Solutions 
firmasıyla imzalanan anlaşma kulübün 
de adını değiştirdi ve Llansantffraid 
F.C. 1997’den itibaren sadece The 
Total Network Solutions adıyla liglerde 
mücadele etti. Böylece kulüp Ada 
tarihinde sponsor adıyla liglere katılan 
ilk kulüp oldu.

THE NEW 
SAINTS

YENİLMEZ ARMADA
@herdemerdem
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2006’da TNS, British Network’e 
satılınca anlaşma da otomatikman 
sona ermiş oldu. Galliler yeni isim 
arayışlarına giriştiler ve çareyi eskide 
buldular. Eski Llansantffraid takımının 
lakabı “The Saints”i aldılar, yanına 
Ostwestry bölgesinin “Saint Osvald”ını 
koydular ve ortaya The New Saints 
çıktı. Böylece kulübün bilinen eski 
TNS’sini de korumuş oldular. 

Kulübün yeni armasında da 
Llansantffraid’i temsilen bir ejderha 
ve Ostwestry’yi temsil eden bir 
aslan çizildi. Kulüp halen bu armayı 
kullanıyor.

TNS maçlarını Oswestry’de, Park 
Hall’da oynuyor. İki bin kişilik bu küçük 
stad her maç nerdeyse tamamen 
doluyor. Kulüp “kendi takımınızı 
destekleyin” sloganıyla bölge halkını 
her maç tribünlere çekmeyi kendine 
hedef edinmiş. 

Bu konuda da başarılı olduklarını 
söylemek mümkün. TNS Galler 
Premier Ligi’nde mücadele ederken 
alt yaş grupları da bağlı oldukları 
akademilerde ve liglerde meşin 
yuvarlağı başarıyla koşturuyorlar. 

New Saints Kulübü’nde en düşük yaş 
grubu 7. Kulüp akademisinde 7’den 
19’a kadar değişik yaş grupları var. 
Bununla beraber TNS’in Kadınlar 
Ligi’nde oynayan bir de kadın futbol 
takımı ve o takımın alt yaş grupları var. 

The New Saints yeşil sahalarda olduğu 
kadar salonlarda da aktif. Kulübün 
bir de futsal takımı var ve 2011’de 
müzeye şampiyonluk kupası getirmeyi 
başarmışlar. 

Bu sayede hem altyapıdan oyuncu 
kazanan, hem de ekonomik olarak 
kendine gelir sağlayan TNS’in A 
takımında pek çok genç isim var. 
Takımın en yaşlı oyuncusu 32 
yaşındaki Phil Baker. Liverpool 

doğumlu oyuncu 10 yıldır bu kulüpte 
forma giyiyor. 30 yaşının üzerindeki bir 
başka isim de forvet oyuncusu Michael 
Wilde. 31 yaşındaki Wilde 2 yıldır Galli 
ekipte.

Takımın tek yabancı oyuncusu Adrian 
Cieslewicz, Polonyalı, 24 yaşında. 
Forvet oyuncusu takıma bu sezon 
katıldı.

Gelelim kulübün tarihine. TNS 1993’te 
yükseldiği Galler Premier Ligi’nde 8 
şampiyonluk yaşarken 5 defa da lig 
ikincisi oldu. Dört defa Galler Kupası, 
altı defa da Galler Lig Kupası kazandı.

Takım bu sezon ise çok farklı bir 
heyecanın içinde. The New Saints, 
Galler Premier Ligi’nde yenilgisiz 
ilerleyişini sürdürürken, aynı zamanda 
Avrupa liglerinin yenilgisiz tek takımı 
unvanını taşıyor. 

Galler’de lig 12 takımlı ve şampiyonluk 
grubu ve düşme grubu olarak 6’lı iki 
ayrı lig halinde yarış sürüyor. TNS, 
26 haftası geride kalan ligde 20 
galibiyet, 6 da beraberlik alarak açık 
ara önde. Bu yazı kaleme alındığında 
Galler’de ligin bitmesine 7 hafta vardı. 
Puan cetvelinde TNS 66 puanla lider. 
Şampiyonluğunu resmen garantilemesi 
için tek bir galibiyete ihtiyacı var.

TNS’in Avrupa maceralarına da bir 
göz atalım. Avrupa’daki en büyük 
başarı 2010-11’de. Şampiyonlar 
Ligi 2’nci eleme turunda İrlandalı 
Bohemians’ı eleyen TNS, bir sonraki 
turda Anderlecht ile karşılaşıp eleniyor. 
Tahmin edeceğiniz üzere herhangi 
bir Türk takımıyla henüz karşı karşıya 
gelmediler şimdiye kadar. 

 



PUAN DURUMLARI
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EKİBİMİZ

Edip Uras - @edipuras
Mert Artun - @maturebuffon
Erdem Özdamar - @herdemerdem
Berk Kalyoncu - @berkkaly10cu
Alper Çokyüksel – @tek1forvet 
Omay Saltık - @omaysaltik
Elif Magul - @elifmagul
Murat Çolakoğlu - @mrtcolakoglu
Ali Keser 
Mustafa Kösem

KONUK YAZARLAR
Kubilay Güçkıran - @kubilayguckiran
Celal Umut Eren - @celalumuteren
Emre Toprak

EDİTOR 
hanzade özerten URuL

dİjİtal tasarım ve uygulama
Emre urul - @emreurul

mobil uygulama
multımob - www.multımob.com.tr
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