
ADA FUTBOLU  |  1 

MAYIS 2015 SAYI: 13

ALEX NEIL

LOGOLARIN DİLİ

UNITED

KAYIP STADLAR

PAS KAVGASI

BOLASIE

BELLAMY

adazİN

HARRY KANE

YENİ 
MABEtLER

13



2  |  ADAFUTBOLU

İÇERİK

SAYFA 4

SAYFA 8 

SAYFA 26

SAYFA 32

SAYFA 10

SAYFA 14

SAYFA 22

SAYFA 18

SAYFA 20 

SAYFA 29

ADAZİN

YENİ MABEDLER

YÜKSELEN İSKOÇ :
ALEX NEIL

PATTRICK

LOGOLARIN DİLİ

UNITED

HARRY KANE

YENİ KURALLAR

KAYIP STATLAR

BELLAMY

@EDIPURAS

@ELIFMAGUL

@1903ALIKESER

@HERDEMERDEM

@EDIPURAS

@HERDEMERDEM

@PREMLEAGUEOWLI

@MATUREBUFFON

@MATUREBUFFON

@MRTCOLAKOGLU



ADA FUTBOLU  |  3 

ÖNSÖZ

Avrupa’nın dört bir köşesinde olduğu gibi, İngiltere’de de 

sezonun sonuna hızla yaklaşıyoruz. Premier Lig’de şampiyon 

Chelsea’nin tur atmasına sayılı günler var, alt liglerden bir 

üst lige çıkanların sevinçleri, küme düşenlerin hüzünleri 

yansımaya başladı bile. 

Championship ve diğer alt liglerin Wembley Stadı’nda oy-

nanacak playoff yarı final ve final maçları da çok renkli geçe-

cek. Hüzün ve sevinç görüntülerini birbiri ardına izleyeceğiz. 

Futbolun bitmesini hiç istemediğimiz döngüsünün içinde 

yepyeni sezonlara kapılar açılacak, birkaç hafta içinde 

gelecek sezonun kadroları, yepyeni transferleri ve tertemiz 

sayfalar konuşulmaya başlanacak.

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 

kutladık geçtiğimiz ay. Çocuklarımıza gösterdiğimiz futbol 

dünyasının geleceği içinde ise maalesef sadece şiddet ve 

itiş kakış var. Yeşeren ümitler için başka diyarlara bakmak 

zorunda kalıyoruz.

Ada Futbolu’nun 13. sayısı her zaman olduğu gibi dopdolu. 

Yeni mabetlerden, kaybolan stadlara, renkli kişiliklerden, 

tarih sayfalarına kadar yine birçok futbol öyküsünün kapısını 

açabilirsiniz…
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9 YIL SONRA TESLİM 
OLDU

2006 Dünya Kupası’nda 
bilet ve kalacak yer 
vaadi ile 3 kişiyi 900 
pound dolandırdıktan 
sonra kayıplara karışan 
sahtekar biletçi 9 yıl 
sonra adalete teslim 
oldu.

44 yaşındaki Gary Nixon, 
Almanya’daki İsveç – 
İngiltere maçına bilet ve 
otel ayarlama vaadi ile 
kandırdığı Bridgend’den 
iki kurbanının paralarını 

aldıktan sonra ortadan 
kaybolmuştu.

Dundeeli Nixon, 
Bridgend’deki 
mahkemede suçunu 
kabul etti. Savcı, o 
yıllarda Güney Galler’de 
yaşayan sanığın, parayı 
geri ödeyemeyeceğini 
anlayınca adres 
bırakmadan evini terk 
ettiğini öne sürdü.

Tanıklar Nixon’ın bu 
sahte biletçilik macerası 
yüzünden her şeyini 
kaybettiğini ve artık 

ADAZİN
FUTBOL MAGAZİN

@EDIPURAS



ADA FUTBOLU  |  5 

bir işinin olduğunu ve 
özür dileyerek bu parayı 
geri ödemek istediğini 
söylediler.

Sahtekarlığın üçüncü 
kurbanına ulaşamadı.

Mahkeme Nixon’ı 
dolandırdığı kişilere 
590 ve 220 pound olan 
borçlarını ödemeye ve 
80 saat ücret almadan 
kamu hizmeti yapmaya 
mahkum etti.

MANCHESTER DERBİSİ 
REKOR KIRDI

Manchester derbisi rekor 
getirdi. Manchester 
United’ın City’i 4-2 
yendiği karşılaşma 
Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1,3 milyon 
izleyiciye ulaştı ve 
Premier Lig’in okyanus 

gelenlerin dikkatini 
hemen çekiyor.

Manchester United 
menajeri Louis van 
Gaal’ın ve futbolcularının 
sıklıkla uğradığı bu 
mekanda duvarlar 
genelde futbolcuların 
imzaladığı tabaklarla 
dolu. 2006 Dünya 
Kupası’na katılan 
İngiltere Milli Takımı 
oyuncularının birlikte 
imzaladığı bir tabak bile 
var.

Van Gaal’in tabağında 
şöyle yazıyor: “Her ilişki 
zaman ve sabır ister 
ancak sizin yemekleriniz 
daha ilk andan itibaren 
harikaydı.”

Manchester derbisi rekor getirdi. 
Manchester United’ın City’i 4-2 yendiği 

karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri’nde 
1,3 milyon izleyiciye ulaştı ve Premier 

Lig’in okyanus ötesindeki rekorunu 
yeniledi.

ötesindeki rekorunu 
yeniledi.
Bir önceki rekorda da 
bir Manchester derbisi 
vardı ve 2012 Nisan’ında 
oynanan karşılaşmayı 
1 milyon Amerikalı 
izlemişti.

Lig meraklıları maç 
yayınlarını sevinçle 
karşılarken, yayın ve 
yorum kalitesinin 
yüksekliği konusunda 
hemfikirdiler.

NBC’nin Burnley’deki 
Arsenal maçı ile başladığı 
Premier Lig yayınları, Old 
Trafford ve sonrasında 
Anfield’dan yapılan 
canlı yayınlarla devam 
etti. ABD’deki Premier 

WINGS’İN TABAKLARI

Manchester’ın Lincoln 
Meydanı’nda yer 
alan Wings adlı Çin 
Lokantası’nın duvarlarını 
süsleyen tabaklar 
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Restoran sahibi Wing Shing 
Chu’nun mekanının en dikkat 
çeken yönlerinden birisi de 
mükemmel düzenli ve temiz 
olması.

Manchester’a yolu düşenler 
için adresini de verelim: 1 
Lincoln Square, Manchester, 
M2 5LN

ADAM JOHNSON’IN BAŞI 
DERTTE

Sunderland futbolcusu Adam 
Johnson’ın 16 yaş altındaki 
bir çocukla cinsel ilişkiye 
girmekten yargılanacağı 
kesinleşti.

27 yaşındaki oyuncu 2 Mart 
günü tutuklanmış ve kefaletle 
serbest bırakılmıştı. 23 Nisan 
günü kefaletini uzatmak 
için karakola geldiğinde 
resmi suçlama kendisine 
iletildi. Durham Polisi’nin 
verdiği bilgiye göre tutuksuz 
yargılanacak olan Johnson 
20 Mayıs’ta hakim karşısına 
çıkacak.

Kariyerinde 12 kez milli olan 
Sunderland’in kanat oyuncusu 
Johnson, 2 Mart’ta Castle 
Eden’daki malikanesinde 
tutuklanmış, önce kadro dışı 
bırakılmış, daha sonra kefaletle 
serbest bırakılınca takıma geri 
dönmüştü.

Sunderland doğumlu 
Johnson’ın ilk takımı 
Middlesbrough oldu. Daha 
sonra Manchester City’e, 2012 
yılında da 10 milyon pounda 
Sunderland’e transfer oldu.

Kefaleti uzatıldığında 
soruşturma bitene kadar 
futbola geri dönmesine izin 
verilen futbolcunun mahkeme 
tarihine kadar oynayıp 
oynamaması için inisiyatif 
kendisine bırakıldı. Hollandalı 
hocası Advocaat, Johnson’ın 
iyi hissettiği takdirde formayı 
giyebileceğini açıkladı.
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Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile Litvanya karşısında ilk maçına çıktı. Rooney’nin yerine oyuna 
girdikten tam 80 saniye sonra arka direkte attığı kafa ile takımının dördüncü golünü attı. Ülkemizde 
de zaman zaman yere göğe sığdıramadığımız, çok kısa bir süre sonra hayallerimize yetişemediği için 
harcamaktan çekinmediğimiz nice yıldızımız oldu. Premier League Owl bu ay bize yalnız olmadığımızı 
hatırlatıyor.

İngiltere başarısızlığı hak ediyor, çünkü 
başarı konusunda hiç de güvenilir 
değiliz.

Ama belki tüm bunlar kendimize 
oynadığımız bir oyundur.
Eğer tüm diğer ülkelerden daha erken 
ve çok daha gürültülü kutlamalar 
yaparsak, belki dünyanın geri kalanının 
bize güldüğünü duymazdan gelebiliriz.
Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile ilk 
maçına çıktı ve bu sezonunun görkemli 
gidişine uygun olarak daha üçüncü 
dokunuşunda golle buluştu. 

Muhteşem, ne kadar harika bir öykü. 
Kane mütevazı bir oyuncu ve son 
on yıldır milli takımda yer almasına 

HARRY KANE:
YAŞASIN SAÇMALIK

@PREMLEAGUEOWL - ÇEVİRİ : @EDIPURAS
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alıştığımız futbolcu hikayelerinden 
sonra taptaze hava gibi doldurdu 
ciğerlerimizi. Etrafında olup bitenden 
etkilendiğini gösteren hiç işaret 
yok, sadece bu oyunu oynamak için 
gösterdiği samimi bir heves var. 
Neredeyse çocuksu bu masumiyeti, 
doğal olarak birçok insanın iyi dilekleri 
ve desteğini kazanıyor.

Ama gerçekten bunun ötesine 
gitmemiz gerekiyor mu?

Arka direkte attığı kafa ile Litvanya 
ağlarını havalandırdığında, tüm ulus 
neşe ile haykırarak ayağa kalktı. Golden 
sonra Wembley’in korner bayrağı 
yanındaki coşku dolu sevincine ortak 
olmamak için de taş kalpli olmak gerek.
Aferin, Harry.

Sorun şu ki, bu anlardan keyif almamıza 
izin vermiyorlar artık. Böyle bir şey 
olduğunda, sefasını sürmemize izin 
vermeden arkasına aptalca bir son söz 
ekleyiveriyorlar.

Başarılı bir ilk kez milli olma macerası; 
belki bir zamanlar,birkaç resim, övgü 
dolu sözler ve bir sırt sıvazlamadan 
ibaret kalabilirdi. Şimdi, anında 
başlayan bir çılgınlığa dönüşüyor. 12 
saat içinde Harry Kane’in ilk milli golü 
gerçekleşen bir çocukluk rüyasından 
gerçek üstü iyimserlikle bezenmiş bir 
başlangıç noktasına dönüşüverdi.

Etrafınıza bir bakın, medyadaki 
haberleri izleyin. Kane bizim yeni 
kurtarıcımız oluverdi. Gol atıldı, bitti. 
Şimdi tek bilmek istediğimiz, bundan 
sonra ne olacağı. Onu yapabilir mi? 
Bunu başarabilir mi? Bizi X,Y veya Z 
kupasına taşıyacak adam bu olabilir 
mi?

Bu hiç adil değil. Kane spor 
sayfalarındaki yerini hak etti ama sade 
ve saf bir dille. Golü didik didik et, 
onunla konuş, geçirdiği bu muhteşem 
sezon hakkında görüşlerini al ama 
sihirli falcı küreni bu işin dışında tut.
Geçmişte de buna benzer şeyler 

oldu, yine burada ulus olarak tüm 
ağırlığımızla yeşermeye çalışan, çok 
narin bir kariyerin üzerine oturduk.
Bırakın gün onun ne olduğu ile ilgili 
olsun, ne olmasını istediğinizle ilgili 
değil.
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@ELIFMAGUL
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YENİ MABEtLER
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kulüpler arasında bulunmakta.

Liverpool: The Main Stand Projesi
2016/17 sezonunda tamamlanması beklenen The Main Stand 
projesi, Liverpool ve iş ortağı Carillion tarafından Anfield’ın 
genişletilmesi amacıyla başlatıldı. Dünyanın en iyi taraftarlar 
gruplarından birine sahip olan kulübün hedefi, stadın atmosferini 
bozmadan ziyaretçilerine 8.500 ek koltuk sunmak. Böylelikle 
ki yıldan kısa bir sürede Anfield’ın ikapasitesi 54.000 seyirciye 
çıkacak. Bu süreçte stadda, karşılaşmalar oynanabilecek. Çalışma 
tamamlandığında Anfield, Avrupa’nın en geniş mabetlerinden biri 
olup şehrin birçok noktasından görünebilecek.

Liverpool, koltuk sayısını arttırmanın yanında kulübün prestijine 
de katkıda bulunacak projeler üretiyor: Stadın dış cephesine göze 
çarpan bir Liverpool logosu koymak; Hillsborough faciasında 
hayatını kaybeden taraftarlar için yeni bir anıt yaptırmak ve engelli 
bireylerin stada ulaşımını kolaylaştırıp onlara ayrılan bölümün 
kapasitesini arttırmak. 

Tottenham:  Northumberland Park Projesi
M Anderson Construction inşaat firması ile 50 milyon £’lik anlaşma 
yapan Tottenham, 2018 yılında yeni bir stada sahip olacak. 
Northumberland Park’a yapılacak olan stad, Spurs’ın şimdiki evi 
White Hart Lane’e oldukça yakın. Ayrıca Londra kulübü, Sainsbury’s 
tarafından işletilecek 78 bin metrekarelik mağazaya da sahip olacak 
ve böylece yerel halka istihdam sağlanmış olacak. İhalenin verildiği 
Essex şirketi 56 bin kapasiteli stadın yanında, Enfield’a çalışanların 
konforunu arttıracak antrenman tesisi yapmaktan da sorumlu. 
İnşaat esnasında yapılacak olan karşılaşmaların ise Wembley, 
Stadium: MK veya Upton Park’ta oynanması planlanıyor.

West Ham: Olimpiyat Stadı Yenileme Projesi
1960’lı yılların başarılı takımlarından West Ham United, eski 
günlerine 2012 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan stadda 
dönmeyi bekliyor. Kulüp, Mart 2013’te en iyi teklifi verip stadı satın 
aldı ve şu an yenileme çalışmaları yapıyor.
Dünya futbolunun en büyük mabetlerinden biri olacak olan 
Olimpiyat Stadı’ndaki çalışmalar 2016 yılında tamamlanacak. 
Projenin hedefi, soyunma odalarından stadın akustiğine kadar 
West Ham kültürünü yansıtması; en önemlisi de taraftarlarına ve 
misafirlerine büyük bir kulüp olduklarını karşılaşma başlamadan 
hissettirmesi.

QPR: New Queens Park Projesi
2018 yılına kadar tamamlanması planlanan Old Oak’taki stad 40 
bin kapasiteli olacak. Batı Londra ekibinin sponsorları ile yaşadığı 
sıkıntılardan dolayı ise inşaatın tamamlanmasının 10 yılı bulacağı 
söylentileri var. Projenin bitmesiyle stad çevresinde yeni ulaşım 
olanakları da sağlanmış olacak. Bu yüzden, bölgenin de ekonomik 
olarak kalkınması ve 50 bin kişilikyeni iş olanağı ile 24 bin kişi 
kapasiteli konuta sahip olması bekleniyor.

15 Nisan 1989, başta Liverpoollular olmak üzere tüm futbolseverlerin 
hafızasında trajik bir günü temsil etmektedir. Hillsborough 
faciası, o gün Sheffield Wednesday’in Liverpool’u konuk edeceği 
karşılaşmanın hemen öncesinde yaşanır. Kapı girişlerindeki 
organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirilememesi, 
müsabaka başlamış olmasına rağmen henüz içeriye girememiş 
taraftarların olmasına sebebiyet verir. Böylece misafir ekibin 
destekleyicileri kapılara yüklenmeye başlar ve Lepping Lane 
tribünü, dünya futbol tarihinin en ölümcül kazasına şahit olur. 
Polislerin stad kapılarını kontrolsüzce açmasıyla, taraftarlar aniden 
içeri dolar ve yaşanan izdihamda tamamı Liverpoollu olmak üzere, 
96 kişi hayatını kaybeder; 766 kişi yaralanır.

Facianın ardından, savcı Lord Peter Taylor soruşturmayı üstlenir ve 
bir aylık incelemeden sonra Taylor Raporu’nu yayınlar. Bugünkü 
futbol mabetlerinin temelini oluşturacak olan raporda en büyük 
etken olarak, polis kuvvetlerinin görevlerini doğru şekilde 
yerine getirememesi gösterilir. Daha da önemlisi, yaşanan olayın 
sorumlularını tespit etmenin ötesinde, bu tip kazaların tekrar 
yaşanmaması için alınacak önlemleri belirlemek olur. İkinci rapor ile 
birlikte İngiltere stadlarına, saha ile tribünler arasındaki bariyerlerin 
kaldırılması ve tribünlere herkesin oturabileceği koltukların 
yerleştirilmesi şartı getirilir.

O tarihten itibaren getirilen yaptırımlar ve futbol endüstrisinin 
artan gelirleri, Ada futbolunun uluslararası seviyede en konforlu 
stadlara ev sahipliği yapmasına öncülük eder. Günümüzde stadlar, 
özellikle televizyon yayınlarının etkisiyle daha görünür bir konuma 
yerleşir; futbol müsabakaları daha fazla insan tarafından takip 
edilir ve üst düzey karşılaşmaların oynandığı İngiltere gibi ülkelere 
gerek yurtiçinden gerekse yurt dışından kapı gelirlerini arttıracak 
müşteriler gelir. Bilhassa İngiltere’de, zaten oturmuş bir taraftar 
kültürünün olması artan ilgiye karşılık futbol mabetlerini sponsorlar 
eşliğinde yeniden veya en baştan yapılandırmaya götürür. 
Bugün Premier Lig’den Liverpool, Tottenham, West Ham United, 
Queens Park Rangers, Everton ve Chelsea bu yönde adım atan 
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Everton: Walton Hall Park Projesi
Karşılaşmalarını Goodison Park’ta oynayan Merseyside ekibi, 
şimdiki stadının yakınlarında daha fazla gelir elde edeceği daha 
modern bir stada sahip olmak istiyor. 1892’den beri kulübe ev 
sahipliği yapan Goodison Park’ın yerini 50 bin koltuklu Walton 
Hall Park alacak. 200 milyon £’e mal olacak olan inşaatta bin kişiye 
istihdam sağlanması bekleniyor. Projenin ne zaman tamamlanacağı 
henüz belli değil.

Chelsea: Stamford Bridge Genişletme Projesi
Yeni stad düşüncesiyle yola çıkan Londra kulübü, inşaatın en az 
yedi yıl süreceği gerçeğiyle yüzleşince mevcut mabetleri Stamford 
Bridge’in kapasitesini arttırma yoluna gitti. Özellikle Fair Play’in 
finansal şartlarını yerine getirmek için gelirlerinde artışa ihtiyaç 
duyan Chelsea, koltuk sayısını 60 bine çıkarmayı planlıyor. Proje, 
Fulham Broadway’den Stamford Bridge’e kadar olan alanı kapsıyor. 
Böylece, maç günlerinde yayalar ve bisikletliler için de ulaşım 
kolaylığı sağlanmış olacak. 

Kulüp yaptığı açıklamada, çalışmalar yapılırken çevredeki mülk 
sahiplerine danışılacağını ve gelişmelerden taraftarlarını haberdar 
edileceğini bildirdi.
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YÜKSELEN İSKOÇ
ALEX NEIL

@1903ALIKESER
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Ada Futbolu Dergisi’nin 13. sayısında ilginç ve başarılı olma 
potansiyeli son derece yüksek olan İskoç oyuncu ve teknik adam 
Alex Neil’i inceledik.

Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Alex 
Neil, 1981 yılında Manchester United’ın efsanevi Teknik Direktörü 
Sir Matt Busby’in doğum yeri olan Bellshill’de doğdu.
Futbol kariyerine 1999 yılında sağ bek olarak İskoç ekiplerinden 
eski adıyla Airdrieonians Kulübü’nde başladı. 2000 yılında 4 sezon 
oynayacağı, İngiliz ekip Barnsley Kulübü’ne transfer olur. 2004 
yılında ise Mansfield Kulübü’ne geçer. Bir sezon sonra ülkesinin 
Hamilton Kulübü’ne transfer olup burada 8 sezon boyunca top 
koşturur. Hamilton’da azimli oluşu ve oyunu okuma yeteneğinden 
dolayı şu an İsveç Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Billy 
Reid tarafından orta sahada oynatılır.

Billy Reid’in istifasıyla Nisan 2013’ten itibaren kulübünde bu sefer 
oyuncu-menajer olarak görev yapmaya başlar.

Hamilton’a çoğu zaman 4-1-4-1 formasyonunda iyi organize olmuş 
ve stratejik taktikler üzerine kurulu hızlı futbol oynattı.   

Menajer olarak takımının başında 2014 - 2015 sezonundan itibaren 
toplam 22 maça çıktı ve 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 
maç başına 2,1 puan ortalaması tutturdu.

05.10.2014 tarihinde 74 yıldır yenemediği Celtic’i deplasmanda 
1-0 ‘lık skorla geçerek takımına tarihi bir zafer kazandırdı. Genç 
teknik adam ayrıca Hamilton ile İskoçya Lig Kupası’nda çeyrek final 
oynama başarısı gösterdi. 

Alex Neil Oyuncu-Menajer olarak Norwich’te…
 
Kısa sürede Hamilton ile herkes tarafından saygı duyulan başarılar 
elde eden Alex Neil, 2015’in ilk ayında İngiltere Championships 
ekiplerinden Norwich City ile anlaştı. Norwich tarihinin 10. İskoç 
Teknik Direktörü olan Neil, Mansfield patronu Adam Murray’dan 
sonra İngiltere liglerinin en genç ikinci teknik direktörü oldu. 
Bu transfer sonrası Hamilton stoperi Mikey Devlin’in açıklamaları 
Neil’in önemini vurgular nitelikte.

“Herkes hayal kırıklığına uğradı. O herkes için bir ilham kaynağı 
olmuştur ve herkesin onunla güzel ilişkileri vardı. Herkes onu 
seviyordu. Hayal kırıklığına uğradık ancak onun için heyecanlıyız 
çünkü bunu hak etti. Herkes, daha yüksek bir seviyede çalışma 
fırsatı bulduğu için mutlu. Umarız ne kadar başarılı olabileceğini 
herkese gösterir.

Neil’in, liderin 4 puan gerisinde 3. sırada bıraktığı Hamilton, İskoç 
teknik adamdan sonra oynadığı 11 maçta sadece 3 beraberlik 
alarak hiç kazanamadı.

Norwich kulüp yöneticisi David McNally : “Alex’in Norwich City’nin 
yeni menajeri olmayı kabul etmesinden dolayı mutluyuz ve 
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umuyoruz ki uzun bir süre burada olacak.”

“Kulübü ileri taşımak için ne kadar çalışması gerekiyorsa hırs ve 
tutkuyla çalışacak birine sahip olmak bizim için önemliydi.”
Henüz 33 yaşında olması nedeniyle kafalardaki soru işaretleri 
eşliğinde İngiltere macerasına başlayan İskoç teknik adam yaptığı 
açıklamalarla özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu net bir 
şekilde ortaya koydu.
 
Neil’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Bu büyük bir kulüpte heyecan verici bir meydan okuma ve bunu 
sabırsızlıkla bekliyordum. Norwich, kendi hırslarımla eşleşen harika 
bir altyapı ve büyük bir hırsla ileriyi düşünen bir kulüp.”

“Şimdi amaç mümkün olduğunca çok maç kazanıp Norwich’i üst 
sıralara taşımak.”

Kanaryaları Championship’in 25. haftasında devraldığında takım 
playoff potasının 3 puan gerisinde 7. sıradaydı. Konum olarak 
iyi bir takımın başına geçen genç teknik adamın ilk maçı lider 
Bournemouth deplasmanıydı.
Yeni teknik direktör yönetiminde ilk maçında 1-0 geriye düşüp, 
yaklaşık son yarım saati de 10 kişi oynayan Kanaryalar lideri 
deplasmanda 2-1’lik skorla deviriyordu. Bu zafer Norwich’in Alex 
Neil için verdiği kararın doğru olması demekti.
Norwich’in başında şu ana kadar 15 lig maçına çıkan Alex Neil; 10 
galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak maç başına 2,2 puan 
ortalaması tutturdu.
 
Kanaryaların İskoç savunmacısı Russell Martin genç teknik 
adamdan övgüyle bahsediyor hatta İskoçya Milli Takımı’nın 
gelecekteki teknik direktörü olacağına inanıyor.
Russell Martin : “Alex Neil’i gelecekte İskoçya menajeri olarak 
görebiliyorum. Championship’te güzel şeyler yapıyor ve tecrübesi 
artıyor. Sanırım üst lige çıkacağız ama başaramazsak bile onun 
standardı en üstte kalmaya devam edecek.”
Bu adam da kim?
 
Genç yaşta ve tanınmamış olması Neil için dezavantajdı. Ancak 
takım kaptanı Martin’in söylemleri Neil’in potansiyelini ve kişiliğini 
yansıtır nitelikte.
“Birkaç kişinin ‘Bu adam da kim?’ düşüncesi vardı. Bu kişilerden biri 
olmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum ancak onunla olan ilk 
görüşmemizde tüm bu düşüncelerim kayboldu.”
“Acımasız bir şekilde dürüsttü. Tüm maç kayıtlarımızı izlemiş ve nasıl 
oynadığımızı biliyordu. Bizim iyi olduğumuzu ancak beklenilenin 
altında kaldığımızı söyledi. Bazen insanlar bu gibi şeyleri duymak 
istemez ama dürüstlük en iyi politikadır.”
Hedef Premier Lig!
 
Championship’te son 7 haftaya girilirken Norwich, Alex Neil 
önderliğinde lider Bournemouth’un 3 puan gerisinde 70 puanla 
4. sırada bulunuyor. Bu 7 maç içinde en önemli maçı 2 puan 
üzerindeki Middlesbrough ile olacak. 
Gelecek sezon dünyanın en zorlu liginde neler yapabileceğini 
gösterme fırsatı bulacak mı bilinmez ama Ada Futbolu tarafından 
takip edilecek olması kesin.

“Bu büyük bir kulüpte heyecan verici bir meydan oku-

ma ve bunu sabırsızlıkla bekliyordum. Norwich, kendi 

hırslarımla eşleşen harika bir altyapı ve büyük bir 

hırsla ileriyi düşünen bir kulüp.”
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İngiltere Futbol Federasyonu önümüzdeki 
sezondan itibaren geçerli olmak üzere  Home-
Grown (İngiltere’de yetişmiş oyuncu) kuralında 
ve Avrupa Birliği dışından gelen yabancı 
oyunculara çalışma izni veren düzenlemenin 
şartlarında radikal değişikliklere gitti. Planlanan 
tüm bu değişikliklerin bir kısmı 2020 yılına 
kadar kademeli olarak uygulanacak. 

Federasyon başkanı Greg Dyke önderliğindeki 
komisyon uzun zamandır (yaklaşık 2 yıl), 
futbolun içindeki herkesin de fikrini alarak bir 
çalışma yürütüyordu ve geçtiğimiz ay aldıkları 
kararları açıkladılar, biz de sizler için bu 
kararları mercek altına aldık.

Şu anda Premier Lig’de her takım 25 oyuncuyu 
sezon içinde kullanabiliyor, bu 25 kişilik 
listede bu sezona kadar İngiltere’de yetişmiş 8 
oyuncu bulundurma zorunluluğu yeni kurallarla 
12’ye yükseliyor. Kadrodaki sayı 2016-17 
sezonundan itibaren birer birer artacak ve 
8’den 12 ‘ye yükselecek. Bunlardan 2 tanesi 
de kulübün kendi alt yapısından yetişmiş 
olmak zorunda. Burada hedef Harry Kane 
benzeri parlama potansiyeli olan genç İngiliz 
oyuncuların A takımlarda çok daha fazla yer 
bulabilmesi. Büyük takımlar, alt yapılarından 
çıkan İngiliz oyuncuları Championship ve 
League One takımlarına kiraya veriyorlar ve bu 
oyunculardan A takıma dönebilen isimler yok 
denecek kadar az. 

Greg Dyke yaptığı açıklamalarda kulüplerin 
kadrolarında % 33-35 arası değişen İngiliz 
futbolcu sayısını orta vadede % 40’a uzun 
vadede de % 45’e çıkarmayı hedeflediklerini 
açıkladı. 

Bu güne kadar İngiltere doğumlu olmayan 
oyuncular 21 yaşına gelmeden 3 yıl bir İngiliz 
takımının kadrosunda olduğu zaman Home-
Grown statüsünü kazanmış oluyordu, artık bu 
yaş sınırı 18’e çekildi. Yani artık İngiltere’de 
ya da Galler’de bir kulübe 15 yaşında gelip 18 
yaşına kadar bir takımda olan oyuncular bu 
statüyü kazanmış olacak. 

Bu durum HG statüsünü kaybeden oyuncular 
sorunsalını da beraberinde getiriyor. 

 Stoke City’nin sözleşmesini uzatmayı 
düşündüğü Boşnak file bekçisi Asmir Begovic, 
16 yaşında 2003 yılında Portsmouth ile adaya 
adım atmıştı. Yeni kuralla Begovic statüsünü 
kaybedecek. Manchester United’ın Brezilyalı 
ikizlerinden sağ bek Rafael için de aynı durum 
geçerli. Genç oyuncu 18. doğum gününden 6 
ay önce Kırmızı Şeytanlar’a kardeşi Fabio ile 
birlikte transfer olmuştu. Şu anda 2 oyuncu 
da Avrupa Kupaları’nda United’ın alt yapıdan 
yetiştirdiği oyuncu statüsüne de sahip ancak 
yeni kurallar hayata geçtiğinde artık İngiltere’dE

HG statüsünde olamayacaklar.

2000 yılında henüz 16 yaşındayken 
Chelsea’ye transfer olarak dikkatleri 
çeken Alman savunmacı Robert Huth da 
statüsünü kaybedecek isimlerden birisi. 
Chelsea sonrası Stoke City’de forma giyen 
deneyimli oyuncu sezonun ikinci yarısını 
Leicester City’de kiralık olarak geçiriyor. 

United’ın 4-2 kazandığı son Manchester 
derbisinde ilk iki goldeki hataları ile dikkat 
çeken Fransız savunmacı Gael Clichy 
de bu listedeki önemli isimlerden. 18 
yaşında Arsenal’e transfer olan savunmacı 
2006 yılında İngiltere’de yetişmiş oyuncu 
statüsünü kazanmıştı. 

Bu yaz transferin gözde isimlerinden birisi 
olması beklenen bir diğer Fransız Morgan 
Schneiderlin’de de benzer bir durum 
söz konusu. 18 yaşında Southampton’a 
transfer olan orta saha oyuncusu takımının 
yükselişindeki en önemli isimlerden birisi 
ve Arsenal ile Tottenham’ın radarında. 

HG statüsünü kaybedecek diğer önemli 
isimler arasında Sunderland’in İsveçlisi 
Sebastian Larsson, Chelsea’nin asist 
makinası Cesc Fabregas, Tottenham’da 
tutunamayıp yeniden Swansea’ye dönen 
İzlandalı Gylfi Sigurdsson, Arsenal’de 
yetişen ve Barcelona’dan kiralık olarak 
West Ham forması giyen Alex Song, 
Liverpool’un İtalyan forverti Fabio Borini, 
yine Arsenal ile Ada kariyerine başlayan 
Aston Villalı Philippe Senderos’u 
sayabiliriz. 

Kadrosunda az sayıda İngiltere’de 
yetişmiş oyuncu bulunan kulüpleri ise 
ciddi kadro revizyonları bekliyor. Bu 
anlamda en az zorlanacak takımlardan 
birisi Chelsea. Londra’nın Mavilerinin çok 
geniş bir futbolcu ağı var ve daha önceki 
sayılarımızda detaylı yazdığımız gibi pek 
çok oyuncusu Avrupa’nın çeşitli kulüpleri 
ile alt liglerde kiralık olarak forma giyiyor. 

Premier Lig’de bu sezon mücadele 
eden 20 takıma baktığımızda, 15 tanesi 
kadrosunda revizyon yapmak zorunda. 
Kadrosunda 17 tane HG statüsünde 
olmayan oyuncu barındıran son şampiyon 
Manchester City, 2 oyuncusunun da 
statü kaybedeceğini düşünürsek tam 6 
oyuncusunu 25 kişilik kadronun dışında 
bırakmak zorunda kalacak. 

Yine 17 HG statüsünde olmayan oyuncu 
ile mücadele eden Tottenham için ise 4 
oyuncusunu kadrodan çıkartmak yeterli 
olacak. Ezeli rakipleri Arsenal’in ise 14 

Geçtiğimiz günlerde 

İngiltere U21 takımının 

Almanya U21 ile yaptığı 

ve 3-2 kazandığı maçta 

oynattığı oyunculara 

bakacak olursak 

kadrodaki isimlerin A 

takımda yaptıkları maç 

sayısı 389 iken, rakip 

takımın kadrosu için bu 

sayı 987.
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oyuncusu HG statüsüne sahip değil 
ancak kadrodaki oyunculardan Wojciech 
Szczęsny, Francis Coquelin ve Damian 
Martinez hali hazırdaki statülerini 
kaybedecekler ve bu yüzden Arsene 
Wenger de 25 kişilik kadrosunda 4 ismi 
değiştirmek zorunda. 

Bu sezon şampiyonluğu garantilemek 
üzere olan Chelsea’nin ise kadrosundaki 
15 oyuncusu HG statüsüne sahip değil, 
Fabregas’ı da işin içine dahil edersek 
Mourinho durumu 3 yeni oyuncu ile 
kurtarabilir. 

Fransız oyuncuların ağırlıklı olarak 
formasını giydiği Newcastle United için de 
benzer bir durum söz konusu. 15 oyuncu 
statü dışı, kaleci Tim Krul statüsünü 
kaybedecek ve Saksağanlara da 3 yeni 
oyuncu ihtiyacı doğuyor. 

Premier Lig kulüplerinin yeni tasarıya 
verecekleri tepki ilerleyen günlerde 
özellikle sezon bittikten sonra netleşecek. 
Şimdilik bu tasarıya karşı olumsuz 
düşünen isimler Arsene Wenger ve Tony 
Pulis olurken, İngiltere milli takımı eski 
hocaları Glenn Hoddle, Kevin Keegan, 
Sven Goran Eriksson, Graham Taylor ve 
Steve McClaren futbol federasyonuna 
yeni kararlarının hayata geçmesine tam 
destek veriyor. 

Değişen kurallar arasında dikkat çeken 
bir başkası da Avrupa Birliği ülkeleri 
dışındaki ülke vatandaşı olan futbolculara 
verilen çalışma iznini düzenleyen kural. 
Bildiğiniz gibi ülkesinin milli takımının 
son 2 yılındaki maçların % 75’inde forma 
giyen oyuncuya çalışma izni çıkıyordu, bu 
yeterliliğe sahip olmayan oyuncular için 
ise ilerde yıldız olabilecek oyuncu diye 
yeniden başvuru yapılıyor ve çalışma 
izni alınıyordu. Son olarak Arsenal, 
İspanya’nın Villareal Kulübü’nden 
Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista’nın 
çalışma iznini bu şekilde çıkartmıştı. 

Greg Dyke ve ekibinin yeni tasarısına 
göre ise işler bir hayli değişiyor. Artık FIFA 
sıralamasına bakılacak ve sıralaması 
yüksek ülke vatandaşlarına çok daha 
kolay bir şekilde çalışma izni çıkabilecek. 
Yani ilerleyen yıllarda Premier Lig’de 
Alman ya da Hollanda pasaportu 
taşımayan bir Türk oyuncu görme 
şansımız yok denecek kadar az. 

Eğer çalışma izni için başvurulan oyuncu 
21 yaşından büyükse son 2, küçük ise 
son 1 yıl içindeki milli maçlara bakılacak. 

FIFA sıralamasında 

1-10 arasındaki ülkeler için baraj % 30

11-20 arasındaki ülkeler için baraj % 45

21-30 arasındaki ülkeler için baraj % 60

ve

31-50 arasındaki ülkeler için baraj % 75 olarak 
yeniden düzenlendi ve Premier Lig kulüpleri 
bu tasarıyı kabul etti. 

Yeni sistem geçerli olsaydı son 5 yılda 
verilen çalışma izinlerinden % 33’ü 
verilmeyecekti. Önümüzdeki 5 sezonda 
bu yeni sistem ile Premier Lig’de Avrupa 
Birliği vatandaşı olmayan oyuncu sayısında 
yaklaşık 42 futbolculuk bir azalma bekleniyor. 
FIFA sıralamasında ilk 70 dışındaki ülke 
vatandaşlarının Premier Lig’de forma giyme 
şansları da oldukça azalmış oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı 
analizlerde, çalışma izni alan AB vatandaşı 
olmayan oyuncuların % 55’inin ortalamanın 
altında dakika aldığını hesaplamış ve bu 
oyuncuların % 58’i ikinci sezonlarından 
kadroda kendilerine yer buldukları ortaya 
çıkmış. Yeni kural ile amaç çok daha iyi 
oyuncuların Premier Lig’de çalışma izni 
almaları. 

Değişen tüm bu kurallar ile İngiliz futbolunu 
özellikle milli takımı daha yüksek bir seviyeye 
çıkartmayı hedefliyor İngiltere Futbol 
Federasyonu. Bakalım bu yeni kurallar uzun 
vadede Ada Futbolu’na neler getirecek…

YENİ KURALLAR

@MATUREBUFFON
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İlk kurulduğunda Royal Arsenal (Kraliyet 
Cephaneliği) olarak bilinen Arsenal Kulübü 
kuruluşundan 2 yıl sonra, 1888 yılında ilk 
armasına kavuştu. (2)

Arma çoğunlukla Woolwich bölgesinin 
amblemi(1) üzerinden tasarlanmıştı. 
1913’de Kuzey Londra’ya Higbury’ e 
gelmeden Arsenal’in ilk yuvası burasıydı. 

Maçlarını Plumstead Common, Sportsman 
Ground, Manor Ground, Invicta Ground ve 
yeniden Manor Ground’da oynadılar.
İlk arma üç sütundan oluşuyordu. İlk bakışta 
baca gibi gözükseler de aslında bunlar 
toptu. Woolwich bölgesi ile özdeşleşmiş 
askeri gelenek bu topları özellikle önemli 
kılıyor. 

Bugün hala varlıklarını sürdüren Kraliyet 
Cephaneliği,  Kraliyet Topçu Birliği ve 

Askeri Hastaneler bölgenin ordu ile 
özdeşleşmesine yol açmıştı. 

Kraliyet Ordusu ile aradaki bağ 89 yıl önce 
kesilmiş olsa bile, Arsenal’de topçu teması 
bugün kullanılan armaya kadar süregeldi. 

İlk zamanlarda arma bugün olduğu gibi 
önemli değildi. Formalar düz beyazdı ve FA 
Kupası Finali gibi çok önemli karşılaşmalar 
dışında logo ancak kulüp yazışmalarında ve 
maç program kitapçıklarında kullanılırdı. 

Arsenal 1913’de Higbury ‘ye taşınırken 
Woolwich’ deki topçu ve cephane temalarını 
kullanmak konusunda kararsızlık vardı.

Kısa sürede kulüp sadece Arsenal olarak 
anılmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı ülkede 
futbolu 4 yıl boyunca kesintiye uğrattı. 
1919/20 sezonunda futbol geri döndüğünde 

armadan eser yoktu.

1922/23 sezonunun ilk maçında Arsenal 
Burnley ile karşılaştığında maç program 
kitapçığında yeni bir arma göze çarpıyordu. 
(3)

Armada yer alan top doğuya yönlendirilmişti 
ve artık dikey değildi. Bu arma üç sezon 
sonra bu kez batıya yönlendirilmiş tek bir 
top ve altında Topçular ibaresi olan yeni bir 
tasarım ile değiştirildi. (4)

Armadaki top Woolwich ‘ deki Kraliyet 
Cephaneliğinin kuzey kapısını süsleyen topa 
dikkat çekici şekilde benziyordu. 17 sezon 
boyunca maç program kitapçıklarında yer 
alan bu tasarım günümüz armasında da fark 
edilebilir.

Victoria Concordia arması 1949/50 sezonu 
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Victoria Concordia Crescent  kullanılmaya başlamadan bir kaç sezon önceden Arsenal yönetiminin aklının bir köşesine kelimenin tam an-
lamıyla yazılmıştır. 1947/48 sezonunun son maçının kitapçığında ‘Nişancı’ olarak da tanınan editör Harry Homer şöyle yazar:
“Geçirdiğimiz bu görkemli sezonu, Tom White Aker, Joe Mercer ve Arsenal’e emeği geçenleri anlatacak bir söz arıyorum. Sonuçta Latince’ de 
bunu buldum. ‘Victoria Concordia Crescit’. Yani: ‘Zafer uyumdan doğar’.

Bu yazıdan iki sezon sonra Arsenal, Nişancının Latince mottosunu taşıyan yepyeni arması ile ortaya çıkar. Tom Whittaker yönetimin bu 
mottoyu benimsediğini ve artık resmen kulübe mal edildiğini açıklar. 
Arsenal artık gotik stili harflerle yazılmıştır ve batıya dönük top Islington bölgesinin armasından alınmıştır. 
Bundan sonraki 53 yıl boyunca logo değişmeden korundu. (7). 2001/02 sezonunun başında ticari nedenlerden dolayı ‘temizlenmiş’ hali ile 
(8) devam etti.

Kulübün 2002 yılında armasını bir kez daha değiştirmeye karar vermesinin ise iki ana nedeni vardı. (9) 
- VCC arması yıllar içinde farklı öğeler eklenerek oluşturulduğundan kulübün bu logo için patent almasının olanaksızlaşmış olması.
- Kulübün amacı her zaman geleceğe ve gelişime odaklanmış olması.
Emirates Stadı’na taşınmak üzere olan ve gerek yurtiçi gerekse Avrupa’da kupalar peşinde koşan takım için yepyeni bir armanın tasarlan-
ması gerektiğine karar verildi.  

125. YIL ARMASI
Arsenal’in 2011/12 sezonunda giydiği özel 125. Yıl formasında o yıla özel bir arma yer aldı. (10). Bu arma Arsenal’in ilk günleri ile bugününü 
birleştirmeyi amaçlıyordu.
125. yıl armasındaki sol tarafında 15 defne yaprağı, kulübü kurmak için arkasında defne yaprağı şekli olan 6 pence veren 15 kurucu ortağı 
simgeler. Defne yaprakları aynı zamanda kuvvetin sembolüdür.
Sağdaki 15 meşe yaprağı ise bu kurucu ortakların ilk toplandıkları Pub olan Royal Oak (Meşe) anısını yaşatır. 1886 ve 2011 yılları arasındaki 
‘İleri’ sözcüğü ise askeri mottoların ilki olarak ön plana çıkar.                                                                                                         KAYNAK: ARSENAL.COM
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Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Craig Bellamy İngiliz basınına, 
antrenörlük planlarından, Jose Mourinho ve Sir Alex Ferguson ile 
yaşadıklarından ve bir Premier Lig kulübünün yaptığı tekliften 
bahsetti, biz de sizler için derledik…

35 yaşındaki eski futbolcu/yeni futbol adamı, kariyeri boyunca 
Norwich, Coventry, Newcastle, Celtic, Blackburn, Liverpool, West 
Ham, Manchester City ve Cardiff formalarını giydi. 4 yıl forma 
giydiği Newcastle’dan 2005’te ayrıldıktan sonraki takımlarında 
bir türlü uyum sağlayamadı ve neredeyse iki senede bir takım 
değiştirdi. Bunda çıkardığı olaylar, yaptığı açıklamaların da etkisi 
vardı. 18 yıllık kariyerinde 600’den fazla maça çıkan Galli futbolcu 
200’e yakın gol attı.

Bellamy’nin son maçı Premier Lig’de Chelsea’ye karşı olmuştu. 
2-1 yenildikleri karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan çıkarken 
Mourinho’nun sarılıp “sen şampiyonsun” diyerek kendisini muttu 
ettiğini anlattı Galli yıldız .

Futbolu bırakalı 10 ay olan Bellamy şu sıralarda geçmişinden çok 
farklı bir hayat yaşıyor. Afrika’da, Sierra Leone’de kurduğu futbol 
akademisiyle ilgileniyor, golf sporunda kendisini geliştiriyor ve 
sahibi olduğu inşaat firmasıyla yeni apartmanlar inşa ediyor. Tabii 
bu kadarla sınırlı değil Craig’in yaşamı, futbolun merkezinden 
kopamadı ve geleceğe yönelik güzel planları var. Cardiff’te haftanın 
üç günü ücret almadan akademide antrenörlük yapıyor. Pro Lisans 
almak için Patrick Vieira, Gary Monk ve Tim Sherwood ile birlikte 
kurslara gidiyor. Galler U17 takımı ile birlikte maçlara gidiyor ve 
orada da aktif görev alıyor.

İlerleyen yıllarda teknik adamlık da yapmak da istiyor fakat bunun 
uzun bir yol olduğunu ve yeterli çaba göstermiş olması gerektiğini 
düşünüyor. 2013 Christmas’da Malky Mackay’ın ardından 
Cardiff’ten gelen menajerlik teklifini reddeden Bellamy’ye yakın 
zamanda Tony Pulis’ten West Brom’da antrenörlük yapma teklifi 
geldi. Bellamy’den Pulis hakkında;

“Tony’yi seviyorum, çok yetenekli biri.  Yeterli şans verilmiyor ama 
olağanüstü bir menajer. Oyun görüşlerimiz biraz farklı ama bu 
sorun değil. Bundan daha önemli olan ikimizin de anlayışındaki 
benzerlikler. Ondan birçok şey öğrenebilirdim ancak yeterli 
zamanım olmadığı için bu teklifi reddettim. Biraz daha çalışmam 
gerekiyor ve ileride belki kadroya dahil olabilirim.”

Cardiff City’den gelen teknik direktörlük teklifi hakkında;
“Cardiff’teki işim biraz daha farklıydı. Malky ve ben çok yakındık. 
Bunu ona yapamazdım. Tamam bu benim için bir fırsattı ama… Ben 
hem Cardiff’e hem de Malky’ye sadığım. O gittiğinde üzülmüştüm. 
Bu fırsat benim için iyi miydi diye sorarsınız, değildi. Kumara gerek 
yok. Menajerlerin yarısı bu işe giriyor, sonra kovuluyor ve bir daha 
geri dönemiyor. Cardiff’te bu riski alamazdım.  

Galler kulübünde neden ücret almadan çalıştığını da açıklayan 
Bellamy, kulübün yeterince zengin olmadığını ve onları sıkıntıya 
sokmak istemediğini belirtirken bu deneyimin şimdiye kadar 
yaptığı en iyi şeylerden biri olduğunun da altını çiziyor. 

Daha önce teknik adamlık deneyiminin sıfır olduğunuve bu yüzden 
farklı bir takımda çaışmaktan korktuğunu da açıklayan Bellamy, 
Cardiff’te olgunlaştığını ve buradan ayrılmama sebeplerinden 
birinin de bu olduğunu belirtti.

“35 yaşındayım, birçok şey öğreniyorum. 20 yıl daha bu sektörde 
bulunacağımı düşünürsek, 40 yaşıma geldiğimde son süratle 
menajerliğe başlamak istiyorum.”

Galli yıldızın ağır ve temkinli davranmasının sebeplerinden birisi 
de Kenny Dalglish’in futbola devam ederken başladığı Liverpool 
menajerlik kariyeri. Bu deneyimin Dalglish’e şanssızlık getirdiğini 
düşünüyor ve bu örneği unutmayacağını söylüyor Bellamy…

HIZLI VE HIRÇIN

BELLAMY

@MRTCOLAKOGLU
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“17 yaşında iken A takımında oynamak istiyordum. Neden mi? 
Çünkü Ryan Giggs bunu başarmıştı. Sözleşmeler umurumda 
değildi. Ben sadece Giggs’in yaptığını yapmak istiyordum. Bunu 
yapmak zorundaydım. Bu benim için bir görev olmuştu. Şimdilerde 
futbolcuları hazırlarken onlara da bu hissiyatı aşılıyorum. Bu onlar 
için zor olacak ama çocuklar bunu kanıksayacak.“

HIZLI VE HIRÇIN

BELLAMY
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Liverpool taraftarı olan ve iki kez bu kulübün formasını giyen 
Bellamy, bir dönem ezeli rakipleri Manchester United’da da forma 
giyme şansını yakalamış;

2002 yılında Sir Alex Ferguson Bellamy’nin menajeri ile görüşmüş 
ve “Seni Newcastle’dan alabilir miyim?” demiş. Bellamy ise, 
“Dürüstçe söylüyorum dizimde sorun var. Yeni ameliyat oldum. 
Manchester’a gelirsem forma giymem imkansız olur. Sonrasında 
düşündüm sadece gidip sözleşme imzalayayım diye ama bunu 
yapamazdım”sözleri ile bu 

Liverpool taraftarı olan ve iki kez bu kulübün formasını giyen 
Bellamy, bir dönem ezeli rakipleri Manchester United’da da forma 
giyme şansını yakalamış;

2002 yılında Sir Alex Ferguson Bellamy’nin menajeri ile görüşmüş 
ve “Seni Newcastle’dan alabilir miyim?” demiş. Bellamy ise, 
“Dürüstçe söylüyorum dizimde sorun var. Yeni ameliyat oldum. 
Manchester’a gelirsem forma giymem imkansız olur. Sonrasında 
düşündüm sadece gidip sözleşme imzalayayım diye ama bunu 
yapamazdım”sözleri ile bu transferin neden hayata geçmediğini 
özetliyor…

Ara transfer döneminde gelen futbola dön teklifi;
Birkaç hafta önce Bellamy’nin telefonu çalmış ve arayan Premier Lig 
hocalarından bir tanesi ona beklemediği bir teklif yapmış. Sezon 
sonuna kadar forma giymesini istemiş. Emekliliğinin keyfini süren 
Bellamy ise “Bunu yapamam, en fazla 10 dakika oynayabilirim” 
diyerek teklifi reddetmiş.  Teklifin hangi kulüpten geldiğini 
açıklamayan Bellamy, sadece arayan teknik direktörün olukça ciddi 
olduğunu açıkladı.

Son söz;
“Futbol bana her şeyi verdi. Hayatımdaki disiplini, büyürken 
oluşan karakterimi… Bunlar hep futboldan oldu. 16 yaşımdan beri 
herhangi bir madde kullanmıyorum bunun için teşekkür ederim 
futbol.”

Bellamy’nin kariyerinin satır başları;

• 15 Mart 1997’de Norwich City forması ile ilk resmi maçına 
uzatma dakikalarında çıktı…
• 12 Ağustos 1997’de kariyerinde ilk kez 11’de Lig Kupası 
maçında Barnet’e karşı forma giydi. 
• 1 Kasım 1997’de ilk resmi golünü Bury filelerine gönderdi. 
• 7 Şubat 1998’de Manchester City maçının 23. dakikasında 
hırçın Galli ilk kırmızı kartı ile tanıştı.
• 22 Ağustos 1998’de kariyerinde ilk hattrick 4-2 kazan-
dıkları QPR maçı. 
• 16 Ağustos 2000’de £6 milyona Coventry City’ye kulüp 
transfer rekoru kırarak geldi. 
• Kötü geçen sezonun ardından Temmuz 2001’de onu 
geçen sezon da çok isteyen Bobby Robson’ın Newcastle’ına £6.5 
milyona transfer oldu. 
• Ayağının tozu ile St.James’ Park’taki ilk maçında Inter 
Toto Kupası’nda Lokeren’e gol atarak Saksağanlar kariyerine harika 
başladı. 
• 28 Ağustos 2001’de Premier Lig’deki ilk golü de Ty-
ne-Wear derbisinde Sunderland’e karşı geldi. 

• 18 Aralık 2001’de Newcastle forması ile ilk kırmızı kart bir Arsenal 
maçında. 
• Shearer ile iyi bir ikili oluşturan Craig Bellamy, Newcastle Uni-
ted’daki ilk sezonunu 14 golle tamamladı ve yılın genç oyuncusu ödülünü 
aldı. 
• Bir sonraki sezon şampiyonlar Ligi’ndeki Inter maçında gördüğü 
kırmızı kart sonucu 3 maç ceza aldı. 
• Mart 2004’de Şimdilerde Newcastle’ın geçici teknik direktörlüğünü 
yapan John Carver’a (o zamanlar takımda yardımcı antrenördü) bir tartış-
mada sandalye fırlattı.  O sezon UEFA Kupası maçında Real Mallorca deplas-
manına gitmek istemeyen Bellamy krizi, Sir Bobby Robson’ın duruma müda-
halesi ile çözüldü. 
• Robson’ın ayrılmasından sonra göreve gelen Greame Souness ile 
bir türlü anlaşamayan Bellamy’nin Newcastle kariyeri 128 maç ve 42 gol ile 
sona erdi. 
• Ocak 2005’te İskoç Celtic’e kiralandı. Sezon sonunda Dundee Uni-
ted’ı 1-0 yendikleri maçta İskoçya Kupası zaferi yaşadı. 
• 8 Temmuz 2005’de Celtic’de kalmak isteyen Bellamy £5m karşılığın-
da Blackburn Rovers’a transfer oldu. Sezonu tüm turnuvalarda 546 maçta 
170 gol ile kapattı.
• 20 Haziran 2006’da £6m’a Liverpool’a transfer oldu. 
• Şubat 2007’de Portekiz kampında takım arkadaşı Riise ile kavga 
edince iki oyuncu da 2 haftalık maaş cezası aldı. Bellamy, Benitez’den özür 
diledi ve golf kulübünde yaşanan kavganın ardından çıktığı Camp Nou de-
plasmanında Barcelona’ya attığı golün sevincini de golf sopası ile vuruş ha-
reketi yaparak yaşadı. 
• 10 Temmuz 2007’de yeniden transfer, bu kez £7.5m ile West Ham 
kariyeri başladı. 
• Şubat 2008’de sakatlığı nedeni ile sezonu kapattı ve Londra ekibin-
deki ilk sezonu sadece 9 maç ve 4 gol ile sonlandı. 
• 19 Ocak 2009’da Manchester City’nin yoğun ısrarı sonucu West 
Ham kariyeri 26 maçta 9 gol ile bitti ve bu kez de £14m’luk bir bonservis ile 
Manchester kulübünün yolunu tuttu Bellamy. Bu transfer ile onun için öde-
nen toplam bonservis tutarı £47 milyona yükseldi. 
• 28 Ocak 2009’da Mark Hughes’un “kısa süre içinde onu neden al-
dığımı anlayacaksınız” açıklamasına nazire yaparcasına ilk maçında 2-1’lik 
Newcastle galibiyetinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 
• Manchester City’de gösterdiği performans ve attığı kritik gollerle 
taraftarın sevgilisi olan Bellamy, Mark Hughes’un ayrılıp Mancini’nin gelmesi 
ile forma giyememeye başladı ve ayrılık sinyalleri verdi.
• 17 Ağustos 2010’da doğduğu topraklara Cardiff City’ye kiralandı, 
kaptanlığa getirildi ve Championship’teki ilk maçında Doncaster Rovers’a 35 
metreden attığı frikik golü ile yeni kariyerine merhaba dedi.  Sezonu 35 maç 
ve 11 gol ile bitirdi, Cardiff, Premier Lig’e yükselme şansını playoff’da kaybe-
tti. 
• 31 Ağustos 2011’de bedelsiz olarak Liverpool’a 2. kez transfer oldu 
ve 39 (Kırklareli) numaralı formayı sırtına geçirdi.
• 6 Ocak 2012’de İngiltere kariyerinin 150. golünü  Anfield’daki Old-
ham maçında kaydetti. 
• 26 Şubat 2012’de eski takımı Cardiff City’ye karşı Lig Kupası zaferi 
yaşadı. İkinci Liverpool seferi 33 maçta 9 gol ile bitti.
• 10 Ağustos 2012’de Cardiff City’ye döndü. Takımının o sezon 
1962’den sonra ilk kez en yüksek lige çıkmasında pay sahibi oldu. 
• 1 Şubat 2014’de Cardiff forması ile Norwich City’ye attığı gol ile 7 
farklı takım forması ile Premier Lig’de gol atan ilk futbolcu oldu. Sezon sonu-
na kadar başka gol atamadı. 
• 22 Mayıs 2014’de kramponlarını astı. 
• Kulüp takımlarında 546 maçta 17 gol atan Bellamy kariyerinde Ga-
ller milli takımı ile de 78 maçta 19 gole imza attı. Büyük Britanya forması ile 
2012 Londra Olimpiyatlarında forma giydi ve 5 maçta 1 gol kaydetti. 
• Cardiff City forması ile 2013’de Championship şampiyonluğunun 
yanı sıra Celtic forması ile İskoçya Kupası, Liverpool forması ile de Lig Kupası 
ve Community Shield zaferi yaşayan Bellamy 2007’de ülkesi Galler’de yılın 
futbolcusu ödülünün de sahibi olmuştu. 
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Paddy daha sonra soruşturmada aklansa da FA o maçta sahada yer alan bazı 
meslektaşlarının canını acıtmaktan geri durmadı. Şike skandalı sonrası patlak 
veren I. Dünya Savaşı’nda da takımından ayrılmayan İrlandalı, savaş sonrası 
1919’da İskoçya’nın en eski dördüncü kulübü olan Dumberton’da ve şimdilerde 
İngiltere’de profesyonel liglerin dışında kalan Ashington’da birer sezon oynayıp 
aktif futbolculuğuna son verdi.

Patrick O’Connell’ın yükselen kariyeri bir anda düşüşe geçti. Skandallar, savaşlar, 
olaylar, cezalar derken Britanya’nın en büyük liginden en küçük ligine kadar indi 
basamakları. 

Futbola veda ettiği yerde tek sezon yürüttüğü yardımcı antrenörlük görevinin 
ardından eşinin ve çocuklarının izinden gitti, onların yanına, İspanya’ya. Bu karar 
kendi kariyerini de baştan aşağı değiştirirken, La Liga tarihini de değiştirecek adım 
olacaktı.

Henüz resmi liglerin kurulmadığı yıllarda 1923’de Racing Santander ile menajerlik 
kariyerine başlayan O’Connell, kulübe bölgesel liglerde 5 şampiyonluk kazandırdı. 
Ofsaytın futbol kurallar kitabına dahil olduğu yıllarda oyuncularına ofsayt tuzağı 
taktikleri öğreterek nam saldı.

1931’de ise kariyerinin dönüm noktasına adım attı ve Real Betis’in başına geçti. 
İspanya’da ikinci kümede mücadele eden Endülüs kulübünü önce La Liga’ya çıkardı, 
sonra da La Liga’nın zirvesine. 

“Buradaki her şeyi değiştirdi.” diyor Betis direktörü Julio Jimenez. “Son derece 
profesyonel çalışıyordu. Taktikleri, fikirleri dahiyaneydi. Dahası son derece 
karizmatik ve ılımlı biriydi. Oyuncularıyla da arası çok iyiydi. Buradaki herkes çok 
sevdi onu.”

Jimenez bu sözlerinde oldukça haklı görünüyor. Paddy de bu kenti ikinci evi olarak 
görüyordu. Sevilla kenti ve insanları için çok da hoş şeyler söylemiş: Burayı çok 
seviyorum, bu insanları çok seviyorum. Burada insanlar her gün sanki yeryüzündeki 
son günleriymiş gibi yaşıyor. 

Real Betis’i ilk sezonunda La Liga’ya çıkaran Paddy için işler hiç de o kadar kolay 
değildi,  baş etmesi gereken bir Real Madrid vardı önünde. Jimenez’e göre Betis’te 
yaptıkları hiç de basit işler değildi. Diğer kulüplerdeki gibi ne yıldızları vardı, ne de 
yıldız alabilecek paraları. 
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İBERYA’YA ADINI YAZDIRAN İRLANDALI

La Liga’da şampiyonluk yarışı son yıllarda 
başkent ile Katalunya arasında geçiyor. Bu 
yarışa zaman zaman Valencia da ortak olsa da 
bundan tam 80 yıl önce İspanya’nın en büyüğü 
Endülüs’ten çıktı. 

Real Betis’i tarihinin ilk ve tek lig 
şampiyonluğuna taşıyan ise bir İrlandalı, Patrick 
O’Connell.

Bu sayımızda İber yarımadasına gideceğiz 
ve ülkenin tarihine adını yazdıran bir yabancıyı 
tanıyacağız.

Patrick Joseph O’Connell, kısaca Paddy, 
1887’de İrlanda’da, Dublin’de doğdu. Meşin 
topu mahalle aralarında da kovaladı yeşil 
sahalarda da. Ülkesi ve oynadığı takımlarda 
görevini başarıyla yapan bu defans oyuncusu, 
hocalık kariyerinde de hiç de yabana 
atılmayacak işlerin üstesinden geldi. 

Önce kısaca İrlandalımızın futbolculuk 
yaşamına bir göz atalım. Paddy futbol topunun 
peşinden koşmaya küçük yaşlarda başladı. 
Milliyetçi bir aileden gelen O’Connell takvim 
yılı 1909’u gösterdiğinde Belfast Celtic ile ilk 
kez profesyonel futbolculuk kariyerine başladı. 
Kariyeri daha sonra Sheffield Wednesday’de, 
yani şimdinin Premier Lig’inde devam etti. 
Başarılı bir savunmacı olarak buraya gelse de 
fazla oynama şansı bulamadan Hull City’nin 
yolunu tuttu. 

1914’te ise Ada’da kariyerinin zirvesine çıktı ve 
Manchester United’a imzayı attı. Koluna United 
kaptanlık bandını takan İrlanda doğumlu 
ilk oyuncu olarak adını Old Trafford tarihine 
yazdırmayı bildi. Ancak Paddy için işler hep 
böyle yolunda gitmedi. Kırmızı Şeytanlar ile 
küme düşme tehlikesi atlatan oyuncunun adı 
maç tezgahlama skandalına karıştı. Liverpool’la 
oynanan ve 2-0 kazanılan maçta penaltı kaçıran 
İrlandalı, bu maçın daha önce kararlaştırıldığı 
gibi bitmesine olanak sağladığı için FA 
tarafından kısa süreli men cezası aldı. 
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Şampiyonluğu kazandıkları 1934-35 sezonunda son haftaya Real Madrid’in 1 puan önünde 
lider giren Betis’in rakibi Patrick O’Connell’ın eski takımı Racing’di. Real Madrid’in maçtan 
önce Racing Kulübü’ne para teklif ettiğini yine Jimenez’in anlatılarından öğreniyoruz. 

Saha dışında gelişen onca şeye karşın, saha içinde Franco’nun takımıyla girdiği yarışta son 
hafta Racing’i 5-0 yenen Real Betis tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğu kazandı.

Gelen şampiyonlukla beraber hayatı değişen İrlandalı menajer, tatil için gittiği ülkesinde 
kariyeri için bir başka önemli kararın arifesine geldi. İspanya’da artık iyiden iyiye alevlenen 
olaylar iç savaşı tetiklerken, Patrick O’Connell kendisine gelen teklifleri değerlendirme 
kararı verdi. Franco’nun takımının önünde La Liga kazanan bir hoca olarak, İspanya’daki 
karışık ortamdan da kaçmak için yolunu Katalunya’ya çevirdi ve Barcelona’ya imzayı attı.

Barça ile ilk yılında Katalunya şampiyonu olan, Kral Kupası’nda ise finale yürüyen Paddy, 
ikincilikle yetindi. Ancak asıl büyük sınavı sonraki yıllarda verdi. La Liga’nın savaş nedeniyle 
askıya alınması üzerine ülkedeki Cumhuriyetçiler kendi bölgesel liglerini kurdular. Bu 
sayede futbol oynamaya ve izlemeye devam etmeyi amaçlasalar da işler hiç de istedikleri 
gibi gitmedi. İnsanlar maçlara gelmez, maliyetler karşılanmaz oldu. Savaş ortamında futbol, 
lükse kaçtı.

Barcelona başkanı Josep Sunyol’un bir suikaste kurban gitmesi Katalunya’yı ve de 
kulübü büyük bir yasa boğarken, aynı zamanda Barça’yı da ekonomik darboğaza itti. Bu 
olaylar yaşanırken ülkesinde olan ve apar topar İspanya’ya gelen Patrick O’Connell için 
iki çare vardı; ya oyuncuları elden çıkarıp ekonomiyi düzeltecekler ve savaşın bitmesini 
bekleyeceklerdi ya da mevcut halde devam edeceklerdi.

İrlandalı’ya “Barcelona’yı kurtaran adam” yakıştırması da bu zamanlarda yapıldı. Krizin 
kapıya dayandığı bu yıllarda La Liga’dan çekilme kararı alan Barcelona için bir çıkış kapısı 
açtı. 1937’de Katalan asıllı Meksikalı iş adamı ve eski basketbolcu Manuel Soriano’nun 
teklifiyle kulüp yönetiminin kapısına dayandı.

Soriano, Barça’ya yüklü miktarda garanti nakit para ve konaklama karşılığında bir turne 
teklifi sundu. Meksika’da istedikleri zaman dahilinde maç oynama önerisine evet diyen 
Paddy, Barcelona’ya yaptığı baskılar sonucu izini kaptı ve kulübü bu denizaşırı turneye 
çıkardı.

Pek çok kulübün satıldığı, el değiştirdiği bu dönemde İspanya’da Barcelona bu akıllıca 
hamle ile kendini kurtarmayı başardı. İlk önce 15 günde oynanması planlanan turne 
yaklaşık 3 ay sürdü. Meksika’da seyirci karşısına çıkan ve 6 maç oynayan Barcelona cebine 
koyduğu paralarla kuzeye de bir tura çıktı. Yine O’Connell’ın kurduğu bağlantılarla ABD’ye 
giden Barcelona New York’ta 1937 Eylül’ünde 4 maç yaptı.

Her iki turnede kendisini ekonomik düzlüğe çıkaracak kadar para kazanan kulüp, 
kadrosundaki oyunculara Birleşik Devletler’den gelen tekliflere de “evet” deyince İspanya’ya 
sadece teknik heyet ve birkaç oyuncuyla geri döndüler. 

Barcelona’yı kurtaran adam Patrick O’Connell geri döndüğünde yeniden Endülüs’e gitti. 
Eski takımı Real Betis’le iki sezon çalıştıktan sonra Sevilla’ya imza atan Paddy burada da lig 
ikinciliği kazanarak 1948’de her şeyin başladığı yere, Racing’e geri döndü. 

Patrick Joseph “Paddy” O’Connell, 1949’da emekli oldu. 

Emekliliğinden sonra Londra’ya dönen O’Connell, bunca şöhrete rağmen 1969’da, 71 
yaşında oldukça sade ve hatta fakir bir hayat yaşarken gözlerini bir daha açmamak üzere 
kapadı.

FC Barcelona 1899’da kuruldu. Bugüne kadar 22 La Liga şampiyonluğu kazandı. İlk 
şampiyonluğunu 1929’da kazanan Barça, ikinci kez zirveye çıkmak için 1944’ü bekledi. 
Barcelona’nın müzesinde 26 da Copa del Rey var. Bu 26 kupadan 18’i 1940’lardan sonra 
kazanıldı. Genel kanı; bu kupa ve şampiyonlukların, Paddy’nin yurtdışına gitme fikrinin, 
daha doğrusu kulübü ayakta tutmasının bir eseri olduğu yönünde.

O’Connell Racing’deyken La Liga’nın kurulmasına öncülük etti. Şimdilerde Profesyonel 
Futbolcular Birliği’nin kurulmasına ön ayak olanlardan biri de olan İrlandalı, ofsayt tuzağı 
taktiğinin de en iyi uygulayıcılarındandı.

1954’te Sevilla ile Real Betis O’Connell yararına ve geliri kendisine verilmek üzere özel bir 
maç yaptılar. 

Real Betis’e tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğu kazandıran İrlandalı’nın heykeli Betis’in evi 
Benito Villamarin’in dışında dururken, Barcelona Müzesi’nde de bir büstü vardır.

Unutmadan, olur da yolunuz bir gün Katalunya’ya düşerse “Paddy” denilen Irish Pub’lara 
uğramayı ihmal etmeyin. 
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KAYIP
STADLAR - 2
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Geçen sayımızda sizlere bir zamanlar İngiltere futbolunun 

kalbinin attığı ancak şimdilerde tarihin tozlu sayfaları 

arasında yer alan stadlardan bahsetmiştik; Highbury ve The 

Dell. Bu sayımızda tarih olmuş 2 yeni stadımız daha var. 

Efsaneye kötü veda

Oxford United’ın tarihinin en önemli zamanlarını geçirdiği 

stadyum olan The Manor Ground. 1876’da inşa edilen 

ve zamanının en görkemli stadlarından biri olan 9.500 

kapasiteli bir stadyum olarak 1925’ten itibaren United’a ev 

sahipliği yapmaya başladı. İki adet koltuklu ve bir ayakta 

tribünü olan tarihi stad zaman geçtikçe Oxford’a küçük 

gelmeye başladı.

1990’larda kulüp tamamen koltuklu, büyük bir stad yapma 

kararı aldı ve Manor Ground’da yenileme çalışmaları 

başladı. Ancak maddi yetersizlikler baş gösterdi ve 

çalışmalar 1997’de durduruldu. 2001’e kadar bu stadyumda 

maçlarını oynayan Oxford United, Manor Ground’da 

oynadığı son sezonda tarihinin en kötü sonuçlarından birini 

yaşadı ve 27 puanla 3. lige düştü. 76 yıllık stadlarına kötü 

bir sonuçla veda eden Oxford, 12 bin 500 seyirci kapasiteli 

Kassam Stadyumu’na taşındı.

29 Şubat 1964’teki PNE FA Cup 6. Tur maçında 22 bin 

750 kişi ile kulüp tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı Manor 

Ground, yıkım sonrası özel bir hastaneye dönüştürüldü ve 

günümüzde sağlık sektörüne hizmet veriyor. 

KAYIP
STADLAR - 2
@KUBILAYGUCKIRAN
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119 yıllık tarih; Victoria Ground

Kulübüne hizmet ettikten sonra tarihe gömülen bir diğer 

stadyum ise The Victoria Ground. 1878’de açılan futbol 

tesisi, açıldığından beri Stoke City’ye hizmet vermekteydi. 

İngiltere’nin en köklü ekiplerinden biri olan Stoke City, tam 

119 yıl boyunca maçlarını The Victoria Ground’da oynadı.

Daha teknolojik bir stadyum isteyen Stoke City, hala ev 

sahibi olarak kullandığı Britannia Stadium’a taşınmak 

için harekete geçti. Açılmasından itibaren Stoke City’den 

başka bir takıma hizmet etmeyen Victoria Ground’un, ev 

sahipliği yaptığı son maç ise Stoke City ile West Bromwich 

Albion arasında oynanan ve 2 - 1 ev sahibinin üstünlüğü ile 

tamamlanan Premier Lig maçı oldu.

Son maçta 22 bin 500 taraftar ağırlayan Victoria Ground’un 

seyirci rekoru, 1937’de Stoke ile Arsenal arasında oynanan 

maçta 51 bin 380 ile oldukça yüksek bir rakam. Yıkılmadan 

önce, hizmet veren en yaşlı stadyum olarak tarihe adını 

kazıyan Victoria Ground 1997’de kepenk indirdi, şimdilerde 

boş bir arazi olarak yeni sahiplerini bekliyor. Kesin olan bir 

şey var ki,  Victoria da tarihin tozlu sayfalarında unutulan 

diğer stadyumlar gibi site veya alışveriş merkezine 

dönüşecek ve Stoke City taraftarları bir süre o bölgeye 

uğramayacak.
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FİLM: 
UNITED

@HERDEMERDEM
90’ların sonu, 2000’lerin başı. Sir Alex Ferguson’ın 
Manchester United’ı, başka bir deyişle “92 sınıfı” 
Ada’da ve Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam 
ediyordu.

Tıpkı 50’lerdeki gibi. Vatandaşı Matt Busby’nin 
önderliğinde kırmızı şeytanlar durdurulması güç bir 
takım olmuşlardı. Ancak bu destansı hikayenin sonu 
futbol dünyasının en büyük trajedisi oldu.

Uzun bir aradan sonra yeniden beyaz perdedeyiz. 
İçinde futbol topu olan filmlere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. Bu sayımızda Manchester United’ın 
altı jenerasyonuna, Busby’nin Bebekleri’ne konuk 
olacağız. Konuk olurken de bir trajediyi yeniden 
yaşayacağız. Hazırsanız 50’lere gidiyoruz…

50’ler United’ın Busby ile futbola damga vurduğu 
dönem. Matthew Busby 1945’te başına geçtiği 
United’ı durdurulması zor bir takıma dönüştürürken, 
Ada futboluna da önemli isimleri kazandırdı. 14 yıl 
boyunca sürdürdüğü görevinde 5 defa lig şampiyonu 
oldu. Beş şampiyonluğundan biri, 1956-57 sezonu. 
United, sezonu Duncan Edwards’lı, Bobby Charlton’lı, 
Billy Whelan’lı, Eddie Colman’lı kadrosuyla şampiyon 
tamamlayarak bir sonraki sezon adını Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası’na yazdırdı. 

Şu anda okumakta olduğunuz United filmi de 
bu zamanları anlatıyor. Rezerv takım oyuncusu 
Bobby’nin gözünden. Bobby, yani geleceğin Sir 
Charlton’ı United rezerv takımından A takıma 
yükselmek isteyen oyuncularından sadece biri. 
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Film Bobby’nin bu gayretlerini 
anlatırken dönemin United’ı 
hakkında da bize bazı ipuçları 
veriyor. Old Trafford’dan, o 
zamanki seyirci kitlesinden 
de ipuçları alıyoruz. Old 
Trafford o zamanlar United 
taraftarlarının tek ortak 
noktası ve Bobby bu takıma 
girmek istiyorsa o taraftarlar 
için çok daha fazlasını vermek 
zorunda. 

Bobby’nin bekleyişi uzun 
sürmez ve 1956’da ilk kez 
United A takımına çıkar. 
Charlton’ın ilk maçından 
sonra hızla 1958’e yol 
alıyoruz. 

United’ın Avrupa’daki rakibi 
Yugoslav Kızılyıldız. Ada’dan 
demir perdenin arkasına 
bir deplasman. İlk maçı 2-1 
kazanan Manchester üst 
üste ikinci defa yarı final için 
gidiyor deplasmana. 5 şubat 
1958’de.

Olaylar Busby ile FA 
başkanı Hardaker arasındaki 
uzlaşmazlıkla başlıyor. 
Busby’nin maç erteleme talebi 
kabul görmeyince United zor 
bir uçak yolculuğuna mecbur 
kalıyor.

Busby’nin başkan ile girdiği 
diyaloglar futbolun yönetici 
ve oyuncu kafasını da değişik 
bir gözle önümüze seriyor. 
Busby futbolun güzel tarafıyla 
ilgilenen bir Mahmut Hoca 
imajı verirken, Hardaker okul 
müdürü gibi işin finansal ve 
karizmatik kısmıyla daha çok 
ilgileniyor. 

United Belgrad’dan 
istediğini alır, 3-3’lük skor 
Britanyalılar’ın adını son 4’e, 
AC Milan’ın karşısına yazar. 

United kafilesi maçtan bir 
gün sonra, 6 şubat günü 
Belgrad’dan kendisini 
Manchester’a götürecek 
uçağa binmek zorundadır. 7 
Şubat’ta İngiltere’de olması 
ve 8’inde lig maçına çıkması 
gereken takım zor kış şartları 
altında yolculuğa başlar. 

Busby’nin maç erteleme taleplerinin 
geri çevrilmesi, geç kalınması halinde 
United’ın puanlarının silinme tehdidi 
Busby’nin Bebekleri’ni o uçağa 
binmeye mecbur bırakır. 

Belgrad’dan kalkan uçak Münih’te 
yakıt ikmali için durduğunda 
tarih 6 Şubat 1958’di. Busby’nin 
Bebekleri’nin uçağı birkaç kalkış 
denemesinin ardından Münih Hava 
Alanı’ndaki mola süresini uzattığında 
İngiliz kafilesi garip bir şeyler 
olduğunun farkındaydı. 

Öyle ki son kalkış denemesinde 
uçaktaki yerlerini dahi değiştirmek 
isteyenler oldu. Gerçek bir öyküden 
yola çıkılan filmde elbette ki hikaye 
anlatılırken olayın tanıklarına da 
ulaşılmış. Filmdeki ve kazadaki en 
çarpıcı anlardan biri de kalkış anında 
yerini değiştirmek isteyen ancak 
bunu başaramayan Bobby Charlton’ın 
hayatta kalması. 

Bobby yerini değiştiremedi, United’ı 
Manchester’a götürecek uçak 
kalkıştan birkaç dakika sonra infilak 
etti. 

Futbol tarihinin bu en dramatik 
hikayesini konu alan film, 2011 
yılında BBC tarafından yapıldı. David 
Tennant, Jack O’Donnell, Sam Claffin 
gibi isimlerin başrolleri paylaştığı 
film, imdb’de 10 üzerinden 7,4 ile 
değer gördü. 

Manchester United’ı Belgrad’dan 
Manchester’a taşıyan uçak Münih’te 
yakıt ikmali yaptıktan sonra bir 
daha havalanamadı. 38 yolcu ve 6 
mürettebatın olduğu uçaktan 21 kişi 
sağ kurtuldu. United oyuncuları Geoff 
Bent, Roger Bryne, Eddie Colman, 
Mark Jones, David Pegg, Tommy 
Taylor ve Billy Whelan kaza anında, 
Duncan Edwards ise hastanede 
yaşamlarını yitirdi. 

Ülkenin ve Avrupa’nın pek çok 
yerinden kulübe taziye mesajları ve 
bağışlar geldi. United federasyonun 
ligden çekilme teklifine aldırış 
etmeden genç oyuncular, destek 
verenler, takviyeler ve Bobby 
Charlton’la lige ve Avrupa’ya devam 
kararı aldı. 

United o sezon FA Cup’ta finale 
yürürken ligi 8’inci tamamladı. AC 
Milan’a ise 2-1 kazandıkları maçın 
rövanşında 4-0 yenilerek Avrupa’ya 
havlu attılar. 
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PAS KAVGASI

L
ee Bowyer ile 

hala görüşüyoruz, 

arkadaşlığımız devam 

ediyor ancak ben hala 

onu pataklamak istiyorum. 

Futbolda artık teknik direktörlerin 
öncelikli hedefi topa sahip olmak, 
daha çok pas yapmak, başarılı pas 
sayısını arttırmak ve bu şekilde oyuna 
hükmetmek. Dünya futbolunda başarılı 
takımların pas sayıları giderek artıyor. 
Bu sayımızda size yakın geçmişten 
iki tane olayı detayları ve fotoğrafları 
ile hatırlatacağız, ikisinin de nedeni 
takım arkadaşına pas vermemek. Halı 
sahada top oynarken arkadaşlarımızla 
sık sık pas kavgası yaparız ancak 
binlerce seyircinin önündeki profesyonel 
futbolcular da zaman zaman kontrolü 
kaybedebiliyor.

2 Nisan 2005’te Newcastle United’ın 
evinde Aston Villa’ya 3 – 0 yenildiği 

maçta Saksağanların oyuncularından 
Lee Bowyer ve Kieron Dyer kırmızı 
kart görmüştü, kartların sebebi ise 
sahanın ortasında maçı bırakıp yumruk 
yumruğa kavga etmeleri. 

Kırmızı kart sonrası koridorlarda ve 
soyunma odasında da devam eden 
gergin ortam, maçın bitiş düdüğü 
ile kaptan Shearer ve teknik direktör 
Souness’ın ç ok sert konuşmaları, 
maçtan sonra 2 oyuncunun özür 
dilemek için düzenlediği basın toplantısı 
o günden geriye kalan satır başları. 

Kieron Dyer o günkü olayı şöyle 
özetliyor;

- 3-0 gerideydik, Bowyer maçın 
içinde yanıma yaklaştı ve topu istedi, ben 
başka bir arkadaşıma pas verdim. 

- Topu bana versene bakışlarına 
karşılık Bowyer’a; “topu zaten takım 
arkadaşıma attım, top hala bizde” diye 
cevap verdim. 

- 5 dakika sonra aynı olay 
yeniden yaşandı ve ben topu yine başka 
arkadaşıma verdim, Lee Bowyer bu 
kez bana hiç pas vermiyorsun deyince 
küfürleşmeye başladık…

- Bowyer iyice sinirlenmişti, 
bana doğru gelmeye başladı, yakama 
yapışacağını ya da beni iteceğini 
düşündüm.

@MATUREBUFFON
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- Bana yumruk yağdırmaya başladığında hiç acımıyor ki, daha fazla ağırlık 
çalışmalı diye düşünürken bir yandan da 50.000 kişinin önünde bunu yaşadığımıza 
inanamıyordum.

- O zamanlar takım arkadaşınla kavga etmenin cezası olduğunu bilmiyordum, 
hakem kırmızı kartı gösterdiğinde şok oldum. 

- İlk ben atılmıştım ve tünelde rövanş için Lee Bowyer’ı bekledim. Takımın 
2 masörü gelip bizi omuzlarımızdan tuttu ve soyunma odasına indirdi. Soyunma 
odasında oturduğumuzda aklımda sadece Bowyer’a saldırmak vardı, daha sonra 
maçın son düdüğünü duyduk.  Boumsong geldi soyunma odasına ve “dövüşmek 
istiyorsanız hemen burada dövüşün” dedi. Aklımda hala Bowyer’dan intikam 
almak vardı. Daha sonra Souness içeri girdi ve tüm siniri ile “dövüşmek istiyorsanız 
buradayım ikinizi de döveceğim” diyerek hışımla bize bağırdı. Yaptığımızın ne kadar 
rezil ve bencil bir hareket olduğunu anlattı. 3 maç ceza alacaktık ve FA Cup yarı final 
maçını kaçıracaktık. 

- Lee Bowyer ile hala görüşüyoruz, arkadaşlığımız devam ediyor ancak ben 
hala onu pataklamak istiyorum. 

Olayın içinde iki oyuncuyu ayırmaya çalışan Nicky Butt, Alan Shearer ve Gareth 
Barry’yi görüyoruz. 

İkinci olay ise Blackburn Rovers kaynaklı. Premier Lig’in eski şampiyonlarından Rovers, 
1995 yılında Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir Rusya deplasmanında Spartak Moskova 
önünde sahada mücadele ederken iki oyuncusu,  David Batty ve Graeme Le Saux 
yine birbirlerine pas vermeme kaynaklı bir yumruklaşma yaşamış, şu sıralarda Aston 
Villa’nın teknik direktörlüğünü yapan Tim Sherwood hemen iki oyuncunun arasına 
girerek durumu yatıştırmış ve kahramanlarımız sadece sarı kart ile yırtmıştı. Blackburn 
maçı 3-0 kaybetmiş ve o sezon gruptan çıkamayarak elenmişti. 

Yıllar sonra Le Saux bu olayı otobiyografisinde anlatmış ve Batty’nin kendisine hışımla 
geldiğini ve ona yumruk atmasa yumruk yiyeceğini düşündüğü için arkadaşına 
vurduğunu ve sol elinde ciddi bir hasar oluştuğunu açıklamıştı. Boksör olmadığını 
ve yumruğunu tam sıkamadığını söyleyen Fransız oyuncunun sol elinde arkadaşına 
savurduğu yumruk sebebiyle kırık oluşmuş.

- 3-0 gerideydik, Bowyer maçın 
içinde yanıma yaklaştı ve topu istedi, ben 
başka bir arkadaşıma pas verdim. 

- Topu bana versene bakışlarına 
karşılık Bowyer’a; “topu zaten takım 
arkadaşıma attım, top hala bizde” diye 
cevap verdim. 

- 5 dakika sonra aynı olay 
yeniden yaşandı ve ben topu yine başka 
arkadaşıma verdim, Lee Bowyer bu 
kez bana hiç pas vermiyorsun deyince 
küfürleşmeye başladık…

- Bowyer iyice sinirlenmişti, 
bana doğru gelmeye başladı, yakama 
yapışacağını ya da beni iteceğini 
düşündüm.
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@EDIPURAS

P R O F İ L :
B O L A S I E



ADA FUTBOLU  |  37 

Sanki tüm çalıştıklarımız Sunderland maçında bir araya geldi ve özellikle 
onun hücum oyuncularına uyguladığı yöntemlerin karşılığını almak beni 
harika hissettiriyor.”

Bolasie’nin adı sezonun sonu yaklaşırken özellikle Liverpool ile anılmaya 
başladı bile. Brendan Rodgers’ın 10 milyon poundluk bir teklif yapmaya 
hazırlandığı haberleri üzerine Pardew basın toplantısında bu rakama 
gülüp geçecekleri sinyali verdi. 11. sıraya taşıdığı ve ilk 10’da bitirmeyi 
hedeflediği sezonda takımının yıldızlarından birini vermeyi düşünmeye 
başlamak için bile bunun en az iki katını masada görmeleri gerektiğini 
ima etti.

Peki kim bu Yannick? Nereden gelir ve nereye gider?

Fransa’nın Lyon kentinde doğan Yannick, 7 aylıkken İngiltere’ye taşınan 
o zaman Zaireli, yeni adı ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden anne 
babası ile Londra’ya geldi.

Karabükspor, Rizespor ve Akhisarspor’dan tanıdığımız Lomana 
Lua Lua’nın kuzeni olan Yannick, futbol hayatına 16 yaşında 
Rushden&Diamonds takımının alt yapısında başladı. Malta Premier 
Lig’ine transfer olan Bolasie 19 yaşında kadar Floriana ekibinde top 
koşturdu.

2008 yılında döndüğü İngiltere’de Plymouth Argyle ile 2 yıllık sözleşme 
imzalayan Kongolu genç adam, İngiltere’deki ilk resmi golünü kiralık 
olarak gittiği Barnet forması ile kaydetti.

2009/10 sezonunda kanattaki hızı ile Championship’in dikkat çeken 
oyuncularından biri oldu ancak Argyle’ın küme düşmesine engel 
olamadı. League One’da geçirdiği sezonun ardından 2011 Haziran 
ayında Bristol City’e transfer oldu. 

City forması ile 23 maça çıkan Bolasie, o sezon taraftarların oyları ile 
‘Yılın Genç Oyuncusu’ ödülüne sahip oldu. Londra’ya dönmek ve orada 
yaşamak istiyordu. 2012’nin Ağustos ayında Crystal Palace’dan gelen 
teklif tam aradığı şeydi.

Championship’te mücadele eden Palace, 2012/13 sezonu playoff 
finalinde Wembley’de Watford karşısına çıktığında Yannick Bolasie 
kulübedeki yedeklerden biriydi. O maçta hiç forma giyemedi belki ama 
Palace 1-0 kazandığı maçın ardından Premier Lig’in yolunu tutmayı 
başardı.

2013/14 sezonunda ilk kez Anfield’da Liverpool karşısında forma giyen 
Bolasie, ilk golünü 2014 Eylül ayında deplasmanda Everton’ı 3-2 
yendikleri maçta kaydetti.

Milli Takımlar arasında doğduğu yer olan Fransa, büyüdüğü yer olan 
İngiltere ve ailesinin geldiği Kongo Cumhuriyeti arasında sonuncuyu 
seçen Yannick, 2015 Afrika Uluslar Kupası’nda 3. olan takımın bir 
parçasıydı ve ilk grup maçında Zambia karşısında atılan beraberlik 
golünde de onun imzası var.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun en önemli özelliği hızı ve topla birlikte 
çabuk yön değiştirmesi. Özellikle bazı maçlarda, karşısındaki beki 
doğduğuna pişman edebiliyor. Wilfried Zaha ile kanatları paylaştıklarını 
düşündüğünüzde Palace’ın nasıl bir potansiyele sahip olduğunu da fark 
edebilirsiniz. 

Saha dışında da ilginç bir karakter Yannick. Londra’da 2000’li yıllarda 
çıkan rap, hiphop ve UK garage stili bir müzik dalı olan grime ile 
ilgileniyor. @yannickbolasietwitter hesabını takip edenler onun maç 
sonlarında yaptığı rap sololarını izleyebilirler.

Twitter’daki mekanını ‘sizin yarı sahada’ olarak tanımlayan Kongolu’nun 
sahada ve saha dışındaki yaratıcılığı, onu Premier Lig’de dikkatle 
izlenmesi gereken oyuncularda biri yapıyor.

Crystal Palace Ocak ayında Alan Pardew ile anlaştığı zaman 
düşme hattındaydı. Pardew’un sihirli değneği sadece takımı düşme 
hattından kurtarmadı, takımın içindeki potansiyel yıldızların da pırıl 
pırıl parlamasına neden oldu.

Bunlardan biri de Fransız doğumlu Kongolu Yannick Bolasie. 
Sunderland deplasmanında 11 dakika içinde 3 gol atarak Premier 
Lig’de sadece kendisinin değil Crystal Palace’ın da ilk hattrick’ini 
yapan Bolasie Mayıs 1989 doğumlu ve kanattaki hızı ve yaratıcı 
futbolu ile Palace’ın maçlarında dikkat çeken oyunculardan biri 
oldu her zaman. Kendisinin de açıkladığı gibi, yeni menajerinin 
antrenmanlarda yaptırdığı özel idmanlar sayesinde ancak şimdi 
kariyerinin en üst seviyesine doğru hızla çıkıyor.

“Hocamın benden istediği işte bu. Son birkaç haftadır üzerimde 
çalışıyor ve benden gol yollarında daha çok varlık göstermemi istiyor. 
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4 Mart’ta oynanan Londra derbisinde Chelsea, West Ham 
United’ı  Upton Park’ta Eden Hazard’ın golü ile 1-0 mağlup 
etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha döndü. 
Bu maçın anlamı sadece 3 puan değil, istatistik olarak da 
önemli bir dönüm noktası oldu Portekizli teknik adam 
Jose Mourinho’nun kariyerinde. Deneyimli hoca bu skorla 
Chelsea’nin başında Premier Lig’de yüzüncü kez bir maçı 
gol yemeden tamamladı ve bunu en az maç sonunda 
başaran hoca olarak bu kategoride zirveye oturdu. 

Mourinho zirveye çıkarken, Premier Lig’de ezeli rekabet 
içinde yarıştığı Rafael Benitez ve Sir Alex Ferguson’u geri-
de bıraktı. İşte gol yemeden 100 maça en hızlı ulaşan ho-
caların listesi

@MATUREBUFFON
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İSTATİSTİK - BEYAZ SAYFA
West Ham galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam “Bazı maçlar vardır kazanmak için kalitenize ihtiyacınız 

olur, bazı maçlarda şansa ihtiyacınız vardır, bazı maçlarda ise rakibin oyununu çözmeniz gerekir, biz de Terry, Zouma ve Cahill 
ile bunu yaptık ve dikine oynadık, kalecimiz Courtois da harika işler çıkarttı” diyerek özetledi kazandıkları 3 puanı. 

Premier Lig’de 100’ün üzerinde maçta gol yemeden sahadan ayrılmayı başaran teknik direktörlerin gol yemedikleri maç yüzdeleri şu 
şekilde sıralanıyor. 

Premier Lig tarihinin en başarılı hocası Alex Fergu-
son’dan 29 maç önce gol yemeden 100 maç barajını 
geçen Mourinho, Premier Lig’deki teknik direktörler 
arasında da açık ara önde.

Listede 4 tane Chelsea menajeri yer alması da ilginç 
bir diğer özellik. Galatasaray’ın eski teknik direktörü 
Mancini ise şimdilik, ilk senesine ligi şampiyon ta-
mamlamayı başaran Şilili Pellegrini’nin önünde bu 
istatistikte. 

Premier Lig’de takımı en az gol yiyen teknik direk-
törler listesinde de Jose Mourinho açık ara zirvede. 

Jose Mourinho, Chelsea’nin başına geçtiği ilk sezonunda kaleci Peter Cech’i transfer 
etmiş ve 2004-05 sezonunda takımı sadece 15 gol yiyerek Premier Lig rekorunu 
kırarak ulaşmıştı şampiyonluğa, zirveden inmedikleri ikinci sezonda da sadece 22 
gol yediler 38 maçta. 

Bu istatistikler hazırlanırken 4 Mart 2015 tarihine kadar olan maçlar değerlendir-
meye alındı. Yazımız yayına hazırlandığı şu günlerde ise Chelsea 22 gol yiyen Sou-
thampton’ın ardından 26 gol ile en az gol yiyen ikinci takım konumunda. 



40  |  ADAFUTBOLU

İngiltere’de Premier Lig 2014/15 sezonu şampi-
yonu uzun zamandır belli gibi. Son dönemeçte 
Manchester United ve Arsenal maçlarından 
da istediğini alan Chelsea, siz bu satırları 
okuduğunuzda büyük ihtimalle resmen şampiy-
onluğunu ilan etmiş olacak.

Premier Lig’de ayın olayı kuşkusuz çoktandır 
düştü gözüyle bakılan Leicester City’nin ölüler 
diyarından dönüşü oldu. Tilkiler üst üste 4 lig 
maçını kazanınca bir anda düşme hattının üzer-
ine çıktılar. Onların bu atağı fikstürleri zorlu diğer 
takımların da işini zorlaştırdı. Küme düşecek 
takımlar büyük ihtimalle son haftaya kadar belli 
olmayacak. Leicester City’nin bu çıkışı ise uzun 
süre hatırlanacak ve gelecek sezonlarda başka 
takımlara da ilham kaynağı olacak şüphesiz.

Bahar mevsimi aynı zamanda ödül mevsimi. 
Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) Yılın Oyun-
cusu Ödülü’ne geçen yılın en iyi genç oyuncusu 
seçilen Eden Hazard layık görüldü. Hazard 13 gol 
ve 8 asist ile Chelsea’nin başarısında büyük rol 
oynadı.

Bu sayımızda milli takım başarısı üzerine bir yazı 
da okuduğunuz Tottenhamlı Harry Kane yılın 
en iyi genç oyuncusu seçildi. Kane sezonda tüm 
maçlarda Tottenham forması ile 30 gole ulaştı.

PFA’nın yılın en iyi 11’ini seçtiğini de ekleyelim. 
Kadroda sezonun rahat şampiyonu Chelsea’den 
6 kişi var: Cahill, Terry, Ivanovic, Hazard, Matic ve 
Costa. Menajer Mourinho’nun bu konudaki yoru-
mu ise şöyle oldu: ‘Ya Fabregas nerede?’

PREMIER LİG 
DEĞERLENDİRME @EDIPURAS
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CHAMPIONSHIP DEĞERLENDİRME 

EŞEKARILARI VE KİRAZLAR ELELE
İngiltere’nin 2. Ligi olan Championship’te 2014-15 sezonunun 
45 haftası sona ermiş durumda. Siz bu yazıyı okuduğunuzda ise 
muhtemelen normal sezon sona ermiş, birkaç takım ise kanlı 
bir playoff macerasında son kozlarını oynuyor olacak. Önceki 
sayılarımızda siz değerli okuyucularımızı uyarmış, unutulmaz bir 
sezon yaşanmakta olduğunu, takip edenin pişmanlık dışında bütün 
duyguları yaşayacağını hatırlatmıştık. Tam olarak da böyle oldu; 
liderlik sezon boyunca defalarca el değiştirdi, playoff yarışı bir an için 
bile durmadı, 8-0 biten maç da oldu 4-4 biten maç da... Peki sezon 
sonunda neler oldu:

- Watford matematiksel olarak Premier Lig’e yükselmeyi garantileyen 
ilk takım oldu. Takım son olarak 2005-06 sezonunda Premier Lig’e 
yükselmiş ancak takip eden sezonda küme düşmüştü. Watford sezon 
boyunca 4 farklı teknik direktör ile maçlara çıktı. Önce Beppe Sannino 
istifa etti.  Ardından Oscar Garcia 1 ayı bile doldurmadan istifa 

eden diğer hoca oldu. Yerine gelen Billy McKinlay ise 15 günü bile 
dolduramadı. Son olarak Yugoslavya Milli Takımı’nın eski orta sahası, 
Chelsea geçmişi olan Slavisa Jokanovic takımın başına geldi ve onunla 
beraber Premier Lig bileti...

- Bournemouth 2008 yılında batmak üzereyken kendisini 100.000 
poundluk çek ile başkan Jeff Mostyn kurtarmıştı. Ekonomik sıkıntılar 
sebebiyle sonraki sezona League Two’da -17 puan ile başlayan takım 
7 yıl içerisinde Premier Lig’e kadar yükselmeyi başardı. Aslında bu yazı 
yazıldığı sırada takım matematiksel olarak yükselmiş değil, üstelik son 
hafta oynayacakları rakip Charlton son derece iddialı ancak  takipçisi 
Boro ile arasındaki 19 averaj Bournemouth’un Premier Lig sarhoşluğu 
yaşamasına yetiyor. 
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CHAMPIONSHIP DEĞERLENDİRME 

- 34 ve 45. haftalar arasında çıktığı 12 maçtan yalnızca 2 galibiyet alan 
(her ikisi de küme düşen takımlara karşı) ve bu inanılmaz çöküşe kadar 
şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Derby ve Steve McClaren 
kocaman bir hayalkırıklığı yaşadı. Şayet takım Playofftan Premier Lig 
bileti alamazsa sezon sonunda hüsran daha da büyüyecek. 
- Boro son virajı alamadı ve playoffa kalan bir başka takım oldu. Maç 
başına 1 (bir) golden az yiyen tek takım olma başarını gösteren Aitor 
Karanka’nın öğrencileri ellerindeki fırsatı 39. haftada Bournemouth’a 
41. haftada ise Watford’a yenilerek tepti. 

WIGAN ATHLETIC OLMAK: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKILAN YOLDA KÜME 
DÜŞMEK

- Değil parası, oyuncusu dahi olmadan sezona başlayan Blackpool hep 
direndi ama gücü yetecek gibi değildi, yetemedi. Uzun bir süre geri 
dönülmeyecek olan Championship’ten geriye yenilen 100’e yakın gol 
ve 4 unutulmaz (veya unutulur) galibiyet kaldı.
- Geçtiğimiz sezon playoffta Premier Lig’in kapısından dönen Wigan 
önce Uwe Rösler ile yollarını ayırdı. Ardından Malky Mackay takımın 
başına geldi ancak o da takımı canlanıramadı. Baskı altında sürekli 
ezilen Wigan son olarak eski kaptanı Gary Caldwell yönetiminde 
League One’ın yolunu tutmuş oldu. Eski oyuncusu Kevin Kilbane’in 
BBC Sport’a söylediği gibi belki de Wigan için sezon bir “PR Disaster” 
(Halkla İlişkiler Felaketi) idi. 
- Millwall bir başka küme düşen takım oldu. Millwall’un başarısızlığı 
arkasında zayıf olmalarından başkaca bir hikaye bulmak epey güç.

SON BİLET
Büyük bir sürpriz olmaz ise playoffa kalan takımlar Middlesboro, 
Norwich, Ipswich ve Derby olmuş olacak. Bu 4 takım arasında kadro 
olarak Ipswich bir adım geride gözükse de herşeyin mümkün olacağı 
bir playoff izleyeceğiz. 8-9 ve 15-16 Mayıs tarihlerinde yarı finaller 
ve ardından 25 Mayısta ise Wembley’de dev bir final ile Premier Lig’e 
son bileti 4 takımdan biri alacak. Şüphesiz böyle renkli bir sezonun 
playoffu da rengarenk olacaktır. 

@EDIPURAS
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