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Ada Futbolu dergimiz kısa bir ayrılığın ardından 15. sayısı ile karşınızda. 
Ekibimiz bir sonraki sayının hazırlıkları için Britanya’nın heyecan verici futbol 
öyküleri ve bilgi deryasına dalmışken, size de tabletinizde, bilgisayarınızda 
veya akıllı telefonunuzda okuduğunuz sayfaların keyfini çıkarmak kalıyor.

Yaz ayları boyunda Sesli Dergi Ada Futbolu programında, Lig Radyo 
92,3’de Ada Futbolu’nun tüm sayılarını seslendirdik. Yakında yenilenen 
PremierLigTurkiye.Com sitemizde bu yayınları da paylaşacağız. Böylece 
derginizi dinleme şansı da bulacaksınız.

Sitemizden konu açılmışken, Türkiye’nin en kapsamlı İngiltere ve Ada 
Futbolu sitesinin beta sürümünü yayına aldığımızı müjdeleyelim ve güncel 
haber ve maç yazılarının yanında sizler için Ada Futbolu’nun en kapsamlı 
Türkçe bilgi bankasını da yarattığımızı ekleyelim.

***

Bu sayımızda yepyeni bir yazarımız var. Fernando Pessoa, bundan 
böyle kendine has üslubu ve taptaze yaklaşımları ile bizlerle olacak. İlk 
yazısında bu sezon zor günler yaşayan Jose Mourinho’yu konuk etti. Keyifle 
okuyacağınıza emin olduğumuz bir eser çıktı ortaya.

Heysel’i Elif Magul hatırlattı bu sayıda bizlere. Sunderland’in Kara Kedileri 
geleneği bozmadılar ve yine hoca değiştirerek yollarına devam ediyorlar. 
Dokuz canlarının tükenip tükenmediğini Erdem Özdamar yazdı. Futbolun en 
sıkı milli rekabetlerinden İngiltere – Arjantin kapışmalarını Mert Artun kaleme 
aldı. Kapak konumuzda Mustafa Kösem, futbolda  babalar ve oğullarını 
inceledi.

Sürekli köşelerimizden Armaların Dili’nde Chelsea armasının yıllar içindeki 
dönüşümünü  görebilir, orta yaş civarındakilerin hatırlayacağı Süt Kupası 
ile nostalji yaşayabilir, 11 yaşındaki menajerin macerasını da bu sayımızda 
gülümseyerek okuyabilirsiniz.

Efe Can Ertekin’in kaleminden tek sezonluk golcüleri inceledik. İngiltere 
futbolunun demir leydisine, geleceğin milli takım yıldızına, Samsunspor’un 
Ada macerasına gittik. Ve elbette biraz istatistik, biraz değerlendirme ve son 
puan durumları.

Dopdolu bir sayı oldu yine…

***

Ada Futbolu E-Dergisinin tüm sayılarının artık aynı zamanda issuu.com/
adafutbolu sitesinden de okunabileceğini hatırlatalım. 

Gelecek ay bambaşka bir sayıda yepyeni futbol öykülerinde görüşmek 
üzere…

önsöz

Ada Futbolu 
E-Dergisinin tüm sayıları 
artık aynı zamanda 
issuu.com/adafutbolu 
adresinde...

Edip URAS @edipuras
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Babasının izinde giden ve hatta ondan daha iyi 
olduğunu söyleyebileceğimiz çok az oyuncu 
var desek yanlış söylemiş olmayız. Babasının 
kulübü West Ham United’da futbola başlayan 
ve Chelsea ile büyük başarılara imza atan 
Frank Lampard, bu oyuncuların başında geliyor. 
Lampard, West Ham’da oynadığı 148 maçın 
ardından iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlar ve 
Chelsea’ye transfer olur. Maviler’de 429 maça 
çıkan Lampard, takımın art arda gelen çifte 
kupa zaferlerinde, Şampiyonlar Ligi zaferinde 
başrol oynayarak kulüpte bir efsane haline 
gelmiştir. 13 senenin ardından Amerikan Ligi 
takımlarından New York City’ye transfer olan 
Frank şimdilerde kariyerine MLS’de devam 
etmektedir. Başarılı sayılabilecek bir diğer 
oyuncu ise Lampard ile aile bağları da olan 
Jamie Redknapp. Jamie, küçük yaşta Baba 
Harry’nin başında olduğu Bournemouth’ta 
futbola başlar ve kısa süre sonra en büyük 
idolü Kenny Dalglish’in teklifini kabul edip 
17’sinde babasının kulübünden Liverpool’a 
transfer olur. Fowler, Collymore, Mcmanaman 
gibi oyuncuları barındıran efsane Liverpool 
kadrosunun önemli oyuncularından biri olan 
Jamie, yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden büyük 
patlamayı tam olarak gerçekleştirememiş, 
Liverpool’dan sonra Tottenham ve 
Southampton formalarını giyerek 2005’te 
futbola veda etmiştir.

Arsenal’in efsane oyuncusu Ian Wright’ın 
evlatlık oğlu Shaun Wright-Phillips ise 
Manchester City’de 153 maçta oynadıktan 
sonra Chelsea’de 3 sezon forma giymiş, 
2005-2006 sezonundaki şampiyonlukta tüm 
otoriteler tarafından başarıda en çok pay sahibi 
oyuncu olarak gösterilmiş ve 2008’de tekrar 
Manchester City forması giymiştir. İngiliz 
kanat oyuncusu sonrasında QPR’da oynamış 
ve fazla forma şansı bulamamıştır. 2015’te 

SOYADININ 
HAKKINI VEREN VAR 
VEREMEYEN VAR
Mustafa Kösem
Futbolcuların çocuklarının futbolla ilgilenmesi, babalarını örnek alarak futbol-
cu olmaları sık karşılaştığımız bir durum sayılır. Bu çocukların bazıları babaları 
kadar iyi, hatta babasından bile iyi futbolcu olurken bazıları ise sadece 
soyadlarından dolayı takımlarda yer bulurlar. 

MLS ekiplerinden kardeşinin de formasını 
giydiği New York Red Bulls’a transfer olan 
oyuncu babası kadar olamasa da bir dönem 
isminden çok bahsettirmiştir. Gelelim soyadının 
hakkını veremeyen, babasını örnek alıp başarılı 
olamayan oyunculara…

DARREN FERGUSON

Sir Alex Ferguson’ın oğlu Darren babasının 
takımı Manchester United’da futbola 
başladı. Sadece 18 maçta ilk 11’de başlayan 
Ferguson, oynadığı maçlarda babasını pek 
etkileyemedi ve Wolverhampton’a transfer 
oldu. Burada da tutunamayarak orta sahanın 
ortasında oynadığı 5 sezonda 117 maç sonrası 
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takımlarından Sparta Rotterdam’a transfer olmuştur. Burada sadece 14 
maçta görev alıp bir sezon sonra İngiltere amatör liglerinde mücadele 
eden Galler takımlarından Wrexham’a transfer olur. Wrexham’da 
300’den fazla maça çıkan Darren, vasat bir oyuncu olmaktan öteye 
gidememiş ve babası gibi teknik direktörlüğe adım atmıştır. Teknik 
direktörlük kariyerinde de babasının başarılarının yanından bile 
geçemeyerek hep alt lig takımlarında çalıştı. Son olarak da Şubat 
2015’te League One ekiplerinden Peterborough’dan istifa etmişti. 

NIGEL CLOUGH

Middlesbrough ve Sunderland formaları ile 274 maçta 251 gol atan ve 
teknik direktörlük kariyerinde de büyük başarılara imza atan, Avrupa 
Kupaları kazanan Brian Clough’un oğlu Nigel Clough. Onun için aynı 
şeyi söyleyemeyiz. Forvet ve orta saha pozisyonlarında oynayan 
Clough, futbola babasının çalıştırdığı Nottingham Forest’de başlamıştır. 
Liverpool ve Manchester City gibi takımlarda oynamış 14 kez İngiltere 
milli takımının formasını giymesine rağmen fakat beklenenin hep 
altında kalarak Burton Albion’da kariyerine son vermiştir. O da tıpkı 

Darren Ferguson gibi babasının izinden giderek teknik direktörlüğe 
başlamıştır. Son olarak geçtiğimiz sezon sonu 1,5 yıldır çalıştığı League 
One ekiplerinden Sheffield United’dan ayrılan Nigel ve şu anda takım 
çalıştırmıyor. 

PAUL DALGLISH

Liverpool denilince akla gelen isimlerin başında Kenny Dalglish vardır. 
Fakat oğlu Paul, kendi yaptıklarıyla değil, sadece babasının yaptıklarıyla 
gurur duyabilir. Baba Dalglish gibi forvet mevkisinde oynayan Paul, 
11 farklı takımda oynadığı kariyerinde 206 maçta sadece 22 gol attı. 
Newcastle, Bury, Norwich, Wigan, Blackpool, Scunthorpe, Linfield, 
Livingston, Hibernian, Houston Dynamo ve Kilmarnock takımlarının 
bazılarında kiralık olarak forma giymiş, bazılarında ise neredeyse 
hiç oynamamıştır. 2008 yılında bıraktığı futbola diğerleri gibi teknik 
direktör olarak devam etmiştir. Şu günlerde Texas’ta Austin Aztex isimli 
Amerika 3. Ligi takımını çalıştırıyor. 
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KASPER SCHMEICHEL

Kendisinden Peter’ın oğlu diye bahsedilen ve 
babası gibi kaleci olan Schmeichel, kariyerine 
2004 yılında Manchester City’de başlamış, 
2009’a kadar sadece 8 kez formasını giydiği 
City tarafından 5 ayrı takıma kiralanmıştır. 
İlk zamanlarda babasından bile iyi olacağı 
düşünülen Kasper, beklentileri boşa çıkarmış 
City’den sonra Notts County ve Leeds 
United’da forma giymiştir. Sonrasında ise 
2011 yılında Leicester City formasını giymeye 
başlayan Schmeichel 4 sezon formasını giydiği 
takımla Premier Lig’e çıkmış ve hala Leicester’ın 
kalesini korumaktadır. Her ne kadar kötü 
kaleci olmasa da babasının gölgesinden 
kurtulamamış, tek başarısı son sayımızda da 
okuduğunuz İngiltere Alt Ligler’de son 10 yılın 
en başarılı kalecisi seçilmekten ibaret olan 
Kasper, Schmeichel soyadına yakışacak büyük 
bir kulüpte (henüz) oynayamamıştır.. 

TOM INCE

Eski İngiliz Milli oyuncu Paul Ince’in oğlu 
Thomas Ince, babasının da oynadığı 
Liverpool kulübünde yetişmiştir. 2010 yılında 
profesyonelliğe geçen Ince, Notts County’de 
kiralık oynadıktan sonra Blackpool’a transfer 
oldu. En parlak dönemini geçirdiği Blackpool’da 
100 maçta forma giyen kanat oyuncusu 
sonrasında Crystal Palace’a kiralanmış ve 
burada forma şansı bulamayıp Hull City’e 
transfer olmuştur. Hull City’de de forma şansı 
bulamayan Ince, Nottingham ve Derby’e 
kiralanmış, Derby County’de 18 maçta attığı 
11 golden sonra 2015’te 5 milyon sterlin 
karşılığında Derby’e transfer olmuştur. Babası 
tarafından çoğu zaman övülen Tom henüz 23 
yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bakalım Tom 
Ince, babasının gölgesinden kurtulabilecek mi?

ALEX BRUCE

Manchester United’ın efsanevi 4 numarası 
Steve Bruce’un oğlu Alex Bruce, Manchester 
United altyapısında yetişip profesyonel 
kariyerine 2004’te Blackburn Rovers’da başladı. 
Oldham Athletic’e kiralanan Bruce 6 maç 
oynadıktan sonra babasının başında olduğu 
Birmingham’a transfer oldu. Babasının sadece 
6 maçta oynattığı Alex, art arda Oldham, 
Sheffield Wednesday ve Tranmere United’da 
kiralık oynadıktan sonra Ipswich Town’a 
transfer oldu. Babası gibi defans oyuncusu olan 
Alex Bruce, Ipswich’te 115 maçta forma giymiş 
ve Leicester, Leeds, Huddersfield takımlarında 
oynadıktan sonra 2012’de Hull City’e transfer 
olmuştur. 30 yaşındaki futbolcu 2012’den beri 
babasının başında olduğu Hull City formasını 
giymektedir. Kötü bir defans oyuncusu olmasa 

da bir efsane olan babasının ardında sönük bir oyuncu olarak 
kaldığını söylememiz yanlış olmaz.
Şimdiye kadar bazı istisnalar dışında İngiltere’de efsane haline 
gelmiş oyuncuların çocuklarının babaları kadar iyi olamadığını, 
bekleneni veremediğini görüyoruz. Arsenal altyapısında 
oynadıktan sonra beğenilmeyen David Beckham’ın oğlu Brooklyn 
için işler hiç de planlanan gibi gitmiyor. Arsenal’den sonra farklı 
bir takıma imza atmayıp mankenlik ajansına imza atan Beckham 
şimdilik babasından farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor. 
Gelecekte soyadının getirdiği yükü kaldırıp kaldırmayacağı 
bilinmeyen diğer oyunculardan bazıları ise Andrew Cole’un oğlu 
Devante Cole, Gustavo Poyet’in bu sezon West Ham’da forma 
şansı bulmaya başlayan oğlu Diego, Rob Lee’nin oğlu Elliot. 
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”Lütfen aldığım para ile ilgili sorular 
sormayın. Ben Avrupa şampiyonuyum ve 
dünyanın en iyi teknik direktörüyüm, özel 
birisiyim. Güzel mavi koltuk, Şampiyonlar 
Ligi Kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben...”. 

Doğum tarihi 26 Ocak 1963, an itibari ile 52 yaşında.
Doğum yeri Setúbal, Portekiz.
Boyu 1,74cm.
Arrigo Sacci’ye göre ise ‘’Olağanüstü’’.
Kendisine göre o bir ‘’İnsan Bilimci’’… 
Top oynadığı yıllarda adı sanı duyulmamış eski bir futbolcu.
Barcelonalılara göre ‘’O sadece bir ‘’Traductor’’ (çevirmen).
Bazı İngilizlere göre,‘’Komplo teorisyeni’’.
Oyuncularına göre ise o bir‘’Fizyolog’’.
Pep Guardiloa ve Maradona’ya göre, ‘’Dünyanın En İyi Teknik 
Direktörü’’.
Roman Abromovic’e göre Chelsea’nin mimarı.
Pek çok kişiye göre ‘’Dünyanın en karizmatik teknik direktörü’’.
Olsen’e göre ise ‘’kişiliği ve kötü futbolu ile sevilmeyen biri’’.
İyilikseverlere göre ‘’Kanserli çocukların babası’’.

MOURINHO

En iyi olmayan ama daha iyisi de bulunamayan bir Portre ‘’Traductor’’
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Vitoria Setubal Kulübü’nün sahibi olan amcasının 
Portekiz’deki malikanesinde yaşamış, hizmetliler ile futbol 
oynamış,özel okula gitmiş, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca 
öğrenmiş ve faşist bir diktatörlük döneminde büyümüş bir 
adam o.

Kamuoyunun yarısına göre ‘’çok sevilen’’, diğer yarısına göre 
ise ‘’en çok nefret edilen’’ kişi.
Kendisine göre o bir ‘’Yüzleştirmeci Lider’’. 
İngilizlerin aksine Portekizlilere göre ise o kesinlikle bir 
komplo teorisyeni değil. Çünkü komplo teorisyenliği aslında 
batıdaki zengin ülkelerin aksine fakir ülkelerde yaşayanların 
ortak eğilimi.Örneğin Irak’taki birçok kişi Saddam Hüseyin’in 
hala yaşadığına ve idamının bir tiyatro olduğuna inanıyor. 
Simon Kuper’e göre Portekiz’de yaşayanlar genellikle komplo 
üretkenliğinin merkezine futbolu alıyorlar. En çok satan 
yayınlar futbol ve spor gazeteleri. Şimdiye dek yetişmiş en 
büyük Portekizli futbolcu Eusebio, İngilizlerin 1966 Dünya 
Kupası’nda Portekiz-İngiltere yarı final maçını Londra’dan 
Liverpool’a taşıyarak Portekiz’in elenmesinin ayarlandığını 
iddia etmişti. Bugün birçok Portekizli hala milli takımlarının 
Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası’ndan elenmesinin 
ayarlanmış olduğunu düşünüyor. Nasıl ki Teksas UFO gören-
lerin merkezi ise Porto da futbolla ilgili komplo teorilerinin 
merkezidir. Tabii İstanbul’dan önce mi sonra mı olduğuna 
ilişkin kararı size bırakmak kaydıyla… 

“Arsenal Premier Lig’in 

fikstürünü kontrol 

ediyor ve Chelsea’ye 

zorlu bir program 

çıkaracak şekilde 

şekillendiriyor.
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Portolulara göre ise o, ‘’27 galibiyet, 5 be-
raberlik ve 2 mağlubiyet ile kulüp tarihinin 
en yüksek puanını toplayarak (tam 86 puan) 
en yakın ve ezeli rakibi Benfica’nın 11 puan 
önünde şampiyon olan, aynı sezonda yerel ligin 
yanı sıra hem Portekiz Kupası’nı hem de UEFA 
Kupası’nı alan, bir sonraki sezon ise utanmadan 
Şampiyonlar Ligi’ni kazanan su katılmamış bir 
‘’Yaşayan Efsane’’.  

Porto’daki başarılarının hemen ardından, 
kendisine göre,”Lütfen aldığım para ile ilgili 
sorular sormayın. Ben Avrupa şampiyonuyum 
ve dünyanın en iyi teknik direktörüyüm, özel 
birisiyim. Güzel mavi koltuk, Şampiyonlar Ligi 
Kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben...”. 
Chelsea’nin orta saha futbolcusu Frank 
Lampard’a göre ‘’çalıştığı en iyi teknik direktör’’.
İnterliler’e göre ilk sezonunda Serie A 
şampiyonluğu, bir sezon sonra hem Serie A’yı, 
hem İtalya Kupası’nı, hem de İnter’e tarihindeki 
ilk Şampiyonlar Ligi’ni kazandıran yegane ve 
unutulmaz ‘’İkon’’.

Avrupa’nın üç büyük ligini şampiyon 
tamamlamasının ardından verdiği beyanata 
göre artık o ‘’Özel biri olarak değil “Tek” olarak 
anılması gereken biri’’…

Yardımcı teknik direktörlük yaptığı takımlar, 
Sporting Lizbon, Porto ve Barcelona. 
Teknik Direktörlük yaptığı kulüpler ise  Benfica, 
Leiria, Porto, Chelse, Inter, Real Madrid ve 
Chelsea.
Başarılana göre ise, 
2003, 2004, 2005, 2010, 2013 senelerinde 

UEFA’ya göre Avrupa’nın,
2004, 2005, 2010, 2012 yıllarında IFFHS’e 
göre dünyanın,
2004, 2005 ve 2010’da World Soccer’a göre 
yılın,
FIFA’ya göre 2010’da Ballon d’Or ödülü ile 
yılın,
2009, 2010’da İtalyanlara göre Serie A’nın,
2005, 2006’da İngilizlere göre Premier Lig’in 
‘’en iyi teknik direktörü’’.
2004 ve 2010’da iki ayrı takım
da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan 3. teknik 
direktör.

Felsefesi, liderliğin önce bilgi temelinde 
oluştuğundan emin olması. Bilginin yerini hiçbir 
şey tutmaz.’’Liderlik yapan birinin sahip olduğu 
en önemli özellik, yol gösterdiğiniz kişilerin 
sizdeki bilgi birikiminin farkına varması. Bu yüz-
den çalıştığınız alanla ilgili birçok şey bilmeli-
siniz. Futbol hakkında çok şey bilirseniz bu 
konuda otomatik olarak iyi bir lider olacağınızı 
söylemiyorum. Futbolla ilgili çok fazla bilginiz 
yoksa liderlik yapamazsınız diyorum. Benim 
için en önemli nokta bu.’’
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O çalıştığı yerde dahiler olmasını isteyen biri. 
‘’Özel yeteneklerle çalışmayı asla dert etmedim. 
Böyle bir sorunum hiç olmadı. İnsanların bunu 
bir sorun olarak görmesini ya da elinde bir tane 
varken ,ik,üç ve hatta dört tane olamayacağını 
söylemesini hiç anlamadım.Ben 11 özel 
yetenek istiyorum! Belki şanslıydım belki 
değildim ama bunu hiç sorun etmedim’’.

O bugün dünya çapındaki yetenekler ile çok 
özel sonuçlar almayı bilen, kendi başarısının 
farkında olan ve bunu dile getirmekten 
çekinmeyen biri. Yüz milyonlarca Euro’luk 
bütçeleri yöneten futbolun CEO gücündeki 
en iyi menajerlerinden biri. Bununla birlikte 
bana göre o, tüm bunların çok öncesinde, 

Bu noktada sormamız gereken asıl soru sanırım şu, onun bu denli 
başarılı olmasını sağlayan metodoloji nedir? Farklı olan formülü ne? 
Bazılarına göre 100 puan ve 121 golle rekor kırarak şampiyonluğa 
ulaşmasına karşın Barcelona’ya karşı başarısız olduğu Real dönemini 
saymazsak, onu ve takımlarını sürekli kazanmaya ulaştıran sırlar 
nerede gizli?

Mike Carson’a göre de birçok formülü var;
İlişkilerdeki dengesizliği yönetebilmesi.  Bill Conely durumu genel 
olarak şöyle açıklıyor ‘’Siz dahiyle yaşamak zorundasınız, dahi sizinle 
değil’’.

Sorunlu dâhiler ve yıldızlarla başa çıkabilme sanatı. Bu akımın 
ünlü ve merhum örneği ressam Van Gogh veya yakınlarda canına 
kıyan şarkıcı Amy Winehouse onunla karşılaşsaydı sonları böyle 
olmayabilirdi.

mütevazı kadrosu ile Portekiz’den çıkıp 
yerel tüm kupalarla birlikte arka arkaya hem 
UEFA Kupasını hem de Şampiyonlar Ligi’ni 
kazanan fenomen bir lider. İşte bu zıt kaynaklı 
ekiplerle ulaştığı üstün başarıları da onu farklı 
kılan unsurlardan belki de en önemlisi. Hele 
hele tarihimizdeki örnekleri de hatırlayacak 
olursak… Dehasının pırıltısı ve gerçek ispatı. 

Yeteneği sahiplenmesi. Gerçek manada girişimci bir 
lider olması.

Oyuncularıyla sakatlıklarını bir doktor gibi 
konuşabilecek derinlikte fizyoloji bilmesi. Bu sayede 
onların itibarını, saygısını ve takdirini kazanması.
İleri görüş yeteneği ile öngörülerde bulunması ve 
sonunda hep haklı çıkmasıyla ekibinin, bir anlamda 
çalışanlarının itibarını kazanması. ’’Çocuklar maçın son 
15 dakikasına beraberlikle girersek rakip risk alacak 
ve biz kazanacağız. Bu dediğim olursa oyuncular sizin 
en iyi olduğunuzu söyleyecek’’ diyerek hep bir adım 
önde olduğunu hissettirmekten korkmaması. Bunu 
başarmak için kendini ve takımını çok iyi tanıması.
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Ekibi ve oyuncuları ile arkadaşlık kurması. Bunu 
sağlarken samimiyetten çekinmemesi. Aynı 
zamanda ‘’yüzleştirmeci liderlik’’ metodu ile ger-
çekleri söylemekten asla vazgeçmemesi.‘’Onlarla 
arkadaş olmalısınız ama vereceğiniz cevabın 
her zaman bekledikleri ya da duymak istedikleri 
cevap olmayacağını da anlamak zorundalar. 
Bunu anlamalılar ama yine de arkadaş olmanız 
gerektiğini düşünüyorum. Bundan korkan insanları 
da anlamıyorum.’’ Takımın motivasyonunu bu 
metod ile sürekli ayakta tutuyor. 

Beklentileri kucaklamaktan vazgeçmemesi, 
kasıtlı olarak süreklilik yaratması, oyuncularının 
sadece içeride değil dışarıda da başarılı 
olmasını sağlaması. Böylece yeteneğin asla 
reddedemeyeceği bir merkez odaklanma zemini 
oluşturması. ‘’Chelsea’ye geldiğimde doğru zaman-
da oradaydım. Porto kaynaklı Avrupa Şampiyonu 
unvanı ile gelmiştim. Ama İngiliz kültürü hep 
daha fazlasını talep eder. Burada başarılı olmanı 
bekler, orada değil. Burası futbolun anavatanı! 
Tamam, (kendime göre) Şampiyonlar Ligi’ni 
kazandın, tamam bize göre (Chelsea) bu ülkenin 
en iyisiyiz, bununla istediğin kadar övünebilirsin 
ama buraya gel ve bunu burada tekrar yap. En iyisi 
olduğumuzu kanıtlayacağız.’’

‘’O dönem ilk geldiğimde Frank Lampard’a şöyle 
demiştim, Dünyanın en iyi oyuncularından birisin 
ama hiç kimse bunu bilmiyor! Bir sezon sonra 
Ballon d’OR Ödülü için finale kalmıştı ve bence 
Avrupa Şampiyonu olmadığı için kazanamadı’’.
Başka bir beyanından… ‘’ İngiltere’ye geldiğimde 
İngitere’deki insanlar Terry, Lampard ya da 
diğerlerinin iyi olduğunu düşünüyorlardı ama 
yurt dışında hiçbir etkileri yoktu çünkü hiçbir 
şey kazanmamışlardı. Herkes için doğru zamandı 
ve o dönem bu tarz zihniyete ihtiyacım vardı. 
Oyuncuların artık potansiyellerini gerçeğe 
dönüştürmeleri gerekiyordu ve ben buna 
“yüzleştirmeci liderlik” diyorum. Sadece içimizdeki 
ile değil, dışarıyla da yüzleşme. En iyi olduğumuzu 
söylüyoruz ama bunu dışarıda da kazanarak 
ispatlayacağız. Kusursuz bir şeydi. 2004-2005 
sezonu hem benim hem de takım için tam bir 
motivasyon patlamasıydı.’’

Yetenekli oyuncularını kendi düzenine göre 
birleştirmeye odaklanarak onlara zorlayıcı ama 
gerçekçi bir hedef koyması. ’’ Inter’e geldiğimde 
yaşlı ve uzun süredir başarıya ulaşamamış bir 
takım vardı. Onlara en iyi takım olmadığımızı ve bu 
nedene Şampiyonlar Ligi’nden korkmaya başlarsak 
ya da sadece Şampiyonlar Ligi’ne odaklanırsak 
kazanamayacağımızı söyledim. Bu yüzden oyun-
cularla tek bir konuda çalıştım: ilerleme! Takımın 
ilerlemesi ve daima önüne bakmasını sağladık.’’



15ADA FUTBOLU 15

Görevinin ikinci sezonunda Inter Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’i 2-0 yendi ve 
Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Aynı sezon ayrıca İtalya ligi ve kupasını da kazandı, böylece 
Inter aynı sezonda 3 kupayı da müzesine götüren ilk İtalyan takımı oldu. O yine başarının 
altına imzasını atmıştı…

Sözde değil özde liderlik yaratmayı amaçlaması. “Oyuncularımın bana o benim patronum 
demek zorunda olduğu için saygı duymasını ve söylediklerimi yapmasını istemem, 
bunları tamamen hissederek, bana güvenerek ve inanarak yaşamalarını ve ondan sonra 
söylemelerini tercih ederim. Bu türden empatiyi istiyorum. Stanford Bridge’e geldiğimde 
41 yaşındaydım, oyuncularımla yaş farkım çok yoktu ve onların seviyesine inebildiğimi 
düşünüyorum. Onları ne kadar iyi anlarsanız o kadar iyi liderlik edersiniz’’.

Takıma odaklanması- Lider spor ışıklarını bireylerin üzerinden alır, takımın üstüne yansıtır. 
“Dahi ve yıldızlara şunu hissettiriyorum, tamam sen çok özelsin, ama takım senden daha 
önemli ve aslında takım olmadan sen bir hiçsin”.
Tüm bunları yaparken alçak gönüllükle yapması, oyuncularından bir üst sınıfta seyahat 
etmemesi, uçak yolculuklarında business class yerine onlarla ekonomi sınıfında ‘’takım 
olabilmesi’’. 

Bu kadar ‘’yönetsel’’ becerinin yanı sıra, komplo teorisyenliği örneklerine de yer 
vermeden geçemeyeceğim;
‘’Arsenal Premier Lig’in fikstürünü kontrol ediyor ve Chelsea’ye zorlu bir program 
çıkaracak şekilde şekillendiriyor.’’
‘’Michael Essien’in, Liverpool oyuncusu Didi  Hamann’a karşı ayağını diz boyu kaldırdığını 
yüz defa yayınladı çünkü Chelsea’den nefret ediyor ve Essien’in ceza almasını istiyor. 
Aslına bakılırsa İngiltere’de herkes Chelsea’den nefret ediyor. Kaybettiğimiz zaman bütün 
ülkede tatil ilan edilecek’’.

‘’Gizli bir el Chelsea’yi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde güçlü takımların bulunduğu bir 
gruba yerleştirdi ve bir sürü sarı kart görmeye zorladı.’’
‘’İngiliz basınında Frank Lampard’la ilgili bir şeyler dönüyor ‘’.

Kısacası Simon Kuper’in de dediği gibi ‘’İngiliz gazeteleri onun komplo teorilerini 
kesinlikle seviyor. İki başarılı takımı anlatmaktansa onun sözlerini manşet yapıyorlar. 
Basın futbolcularla sohbete güvenmediği için İngiltere’de teknik direktörler kulüplerin 
sesi ve yüzü oluyorlar. Onun Armani marka kaşmir montu, Chelsea’nin de facto zirvesi 
haline geliyor. Onu başarılı olduğu kadar zararlı olarak tanımlayanlar da var‘’.

2011 yılında Camp Nou’da oynanan Barcelona - Real Madrid derbisini Katalanlar 3-2 
kazanmıştı. O maçta kendine hakim olamayan ‘’Traductor’’ çıkan olaylar sırasında 
parmağını rakip Hoca **Tito Vilanova’nın gözüne sokmuştu. 
Seversiniz ya da sevmeyebilirsiniz ama bana göre her halükarda onun dünyanın gelmiş 
geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden biri olduğunu kabul etmelisiniz.

Yazımın finalinde ne demek istediğimi yine onun ağzından aktarmalıyım, sanırım bu en 
doğrusu olacak…

‘’Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden daha iyi bir teknik direktör de 
yok’’.

“En iyi olmayan ama daha iyisi de bulunamayn” mı yoksa sadece “Traductor”olarak 
anılması gereken bir portre mi? Karar sizin…
Onun tam adı, José Mário dos Santos Mourinho Félix.

O…
Jose Mourinho…

**Not: Kanser tedavisi gören Tito Vilanova Nisan 2014’te hayata veda etti. Anısı önünde 
saygıyla eğiliyorum…
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HEYSEL
FACİASI Elif Magul
29 Mayıs 1985...
Brüksel’de bulunan Heysel Stadı’nda Juventus ve Liverpool arasında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Final’i oynanacak. 
Maça 1 saat var.

Karşılaşmayı Z bloğundan izleyecek olan İtalyan gazeteci Simone Stenti, o an yaşadıklarını hiç unutmuyor.

“Tel örgülere tırmanan bir holigan gördüm. Bir polis elinde copla o adamı durdurmaya çalıştı ama adam polisin elinden copu 
aldı ve polise vurdu. O an kaçmamız gerektiğini anladık. Gökyüzünden taş, şişe, sopa ve moloz yağıyordu”. 
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Sonrasında UEFA kupaları tarihinin en karanlık gecesine dönüşecek olan olaya yaklaşık 60 
bin taraftar şahitlik ediyor. İtalyan nüfusunun yoğun olduğu şehirde, bir kale arkası olduğu 
gibi Juventus taraftarına veriliyor. Diğer kale arkasının üçte ikilik kısmı Liverpool taraftarına, 
kalan kısım yani Z bloğu Belçikalı tarafsız seyircilere ayrılıyor. Böyle olunca söz konusu 
bloğa her iki takımın taraftarı da bilet bulabiliyor ve facianın son adımı atılmış oluyor.

Stenti ve binlerce İtalyan seyircinin yaşadığı şok, stad duvarlarından atlayıp kaçmaya 
çalışmaya, bir anlık karmaşaya ve izdihama davetiye çıkartıyor. Taraftarların ağırlığına 
dayanamayan bir duvarın çökmesiyle 39 insan hayatını kaybediyor. 600’den fazlası 
yaralanıyor.

Liverpool taraftarının bakış açısıyla ‘sadece bir kavga’ olarak başlayan olayın cinayete 
dönüşmesi sosyolojik veya psikolojik her açıdan insan davranışını inceleyen bilim dallarıyla 
derinlere inecek bir araştırma konusu olabilir. Ancak burada yaşananların faturası holiganlık 
adı altında kesilecek kadar basit değil.

O dönem Avrupa’nın en iyi iki takımı olarak gösterilen Juventus ve Liverpool, olaydan beş 
ay önce Avrupa Süper Kupası’nda karşılaşıyorlar ve mücadele 2-0 İtalyanlar’ın üstünlüğü 
ile sonuçlanıyor. Gerginliğin fazla tehlikeli gözükmeyen ama patlamaya hazır tarafını her 
zaman olduğu gibi yine rekabet algısı oluşturuyor.

İkinci adım UEFA tarafından atılıyor. Mücadeleye ev sahipliği yapmak isteyen Barcelona’nın 
Camp Nou ve Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadı reddedilerek cüruf briketi gibi 
dayanıksız bir yapı malzemesi kullanılmış Heysel Stadı’nın seçilmesi en ağır cezayı aslında 
kimin hak ettiğine bir işaret. Juventus başkanı Giampiero Boniperti ve Liverpool CEO’su 
Peter Robinson’un itirazları sonuç vermiyor. Üç yıl hapse çarptırılan 14 Liverpool taraftarı 
bu ihmalin yanında temsili kalıyor.

Yaşları 11-58 arasında değişen 39 kişinin hayatını kaybetmesinin maçın oynanmasına engel 
olmaması ayrı bir skandal. Ölü bedenlerin hemen dışarı taşınıp dev takım bayraklarıyla 
sarılması ve maçtan önce genç futbolculara bir hazırlık karşılaşması oynatılması, değil 30 yıl 
öncesinin hiçbir dönemin aklına sığacak nitelikte değil.
Hazırlık maçının ikinci devresinde bir karmaşa daha yaşanınca genç oyuncular sahadan 
alınıyor. Liverpoollu futbolcular Mark Lawrenson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish maça 
çıkmak istemiyorlar. Juventus – Liverpool karşılaşması boş tribünlere oynanıyor. Maç, 
Avrupa’da üst üste iki sefer yılın futbolcusu seçilmiş Platini’nin golüyle 1-0 Juventus lehine 
sonuçlanıyor.

Skorun yaşananların yanında hiçbir önemi olmadığı mücadelenin ertesinde İngiliz takımları 
beş yıl, Liverpool kulübü beş + üç yıl süresince Avrupa kupalarından men ediliyor. 
Merseyside ekibinin cezası daha sonra altı seneye düşürülüyor.
Günümüze baktığımızda1989 Hillsborough Stadyumu faciasının Liverpool ve dünya 
kulüpleri tarafından hassas bir şekilde anıldığını görüyoruz. Fakat İtalyanlar’ın beklediği 
sadece 96’nın değil 39’un da hak ettiği Rispetto’yu (saygıyı) görmesi.

İki takım 2005 Şampiyonlar 
Ligi Çeyrek Final maçında 
karşı karşıya geldiklerinde 
KOP tribünü İtalyanca 
“Dostluk” anlamına gelen 
“Amicizia” pankartı açmıştı.  
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90’ların ikinci yarısında UEFA yepyeni bir 
organizasyonu futbola soktu: Intertoto Kupası. 
Aslında kazanılan bir kupa yok işin ucunda. 
Kendi liglerinde şampiyon olamayan ve UEFA 
Kupası’na gidemeyen takımların katıldığı bir 
turnuva. Kazanan takımlar yoluna o sezon 
UEFA Kupası’ndan devam ediyor. Bir nevi 
Avrupa bileti.

Intertoto Kupası demek sezonu planlanan 
takvimden yaklaşık 1 ay erken açmak demek 
olduğu için pek çok takımın yanaşmadığı bir 
uygulama oldu. Zaten ömrü de uzun olmadı ve 
UEFA 2006’da bu işten vazgeçti. 

Intertoto Kupası o zamanlar Avrupa 
sahnesinde pek fazla yer almayan Türkiye 
gibi ülkeler için bir nevi “reklamın iyisi kötüsü 
olmaz” sahnesiydi. Ligi ilk 4 sıranın altında 
bitirenler için değişik bir heyecandı. 

Zaman içinde biz de o heyecanı kaybettik 
haliyle. Temmuz ayında oynanan maçlar, 
sakatlıklar, masraflar derken takımlar 
Intertoto’ya katılma hakkını bir sonraki takıma 
devretmeye başladı. Hatta bu “lütfen siz 
buyurun”lar öyle bir hal aldı ki liglerinde küme 
düşmekten son anda kurtulanlar bir anda 
kendilerini Avrupa’da buldular. Intertoto Kupası 
kupasını Ada Futbolu sayfalarına taşıyan olay 
için ise 1998’e gidiyoruz. 

Samsunspor’un Intertoto macerasına. 

1997-98 sezonunda ligi beşinci bitiren 
Samsunspor bir önceki sezon olduğu gibi 
yine kendisini Avrupa’da buldu, Intertoto 
Kupası’nda. O zamanki eleme turlarında ilk 
turu pas geçen Karadeniz temsilcimiz, ikinci 
turda Danimarka’nın Lyngby takımını kupanın 
dışına itti ve bir sonraki turda İngiliz Crystal 
Palace ile eşleşti.

Crystal Palace 1997-98 sezonunda küme 
düşmesine rağmen, biraz yukarıda belirttiğimiz 
hikayedeki gibi kimse Intertoto’ya gitmek 
istemeyince, biraz da mecburiyetten kendisini 
kupada buldu. İngiltere’nin ülke puanı 
sayesinde, o zamanlar bile işe yarıyormuş, 
kupaya direkt üçüncü turdan seribaşı olarak 
başladı.
Palace için bu eşleşme bir yandan heyecan 
bir yandan da rahatlık barındırıyordu. Yeni 
sezonda takımı çalıştıracak olan Terry Venables, 
eşleşmeden dolayı oldukça memnundu. 
Heyecan ise Selhurst Park’ın ilk kez bir Avrupa 
kupası maçına ev sahipliği yapacak olmasından 
dolayıydı. İlk ve son…

Eşleşme Samsun’da büyük heyecanla 
karşılandı. Sonuçta bir İngiliz takımı geliyordu. 
Geçmişte Türkiye ile İngiltere arasındaki maçlar 
da düşünülünce hele…

O eşleşmeden sonra İngiliz takımları ile çok karşılaştık. Eleme usulü maçlarda 
hiçbir takım Samsunspor’un yaptığını yapamadı. Bir İngiliz takımını her iki maçta 
da yenerek eleyen ilk ve tek Türk takımı olma unvanını koruyan Samsunspor’un 
hikayesi…@herdemerdem
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18 Temmuz 1998 – İlk Maç

Selhurst Park’ın çimlerine çıkan Samsunspor; 
Kevin Miller, Sasa Jurcic, Attilio Lombardo, 
Matt Jansen gibi oyuncuların kadrosunda yer 
aldığı Crystal Palace karşısında hiç de favori 
olarak görünmüyordu. Öyle ki Palace’ın yeni 
menajeri Terry Venables yaz tatilini yarıda 
bırakıp takımının başına gelmiyordu bile.

Kevin Miller, Sasa Jurcic, Attilio Lombardo, 
Matt Jansen gibi oyuncuların kadrosunda yer 
aldığı Crystal Palace karşısında hiç de favori 
olarak görünmüyordu. Öyle ki Palace’ın yeni 
menajeri Terry Venables yaz tatilini yarıda 
bırakıp takımının başına gelmiyordu bile.

İngiltere’deki ilk maçla ilgili anlatılan bir “efsane” ya da 
anı var. Aslında pek çok anıdan sadece biri. Rivayet 
odur ki Samsunspor takımı sahaya çıktığı zaman Palacelı 
oyuncu takımın teknik kadrosundan birine sert bir top 
atar ve yere düşürür. Sonrasında da dalga geçer. Bu 
olayın Samsunspor’u çok daha hırslandırdığı anlatılır.

Samsunspor kaptanı, Ercan’ın maçtan sonraki 
forma değiştirme teklifine ise hiç oralı bile olmaz. 
“Change” diye soranlara “hayır” diyen kaptanın, takım 
arkadaşlarına “bizi yenemeyen takıma formamı vermem” 
dediği de bir diğer şehir efsanesi.

İşin şakası bir yana, Samsunsporlu oyuncuların 
çoğunluğu bu tarihi maçta giydikleri formaları hatıra 
olarak değiştirmeye yanaşmadılar.

İngiltere’deki maçtan 1 hafta sonra Samsun’da rövanş 
günü. 25 Temmuz’dayız.

Zaten kupaya isteksiz katılan Crystal Palace için bir 
turistik geziden öteye gitmedi rövanş maçı. Kendi 
evlerindeki ilk maçı kaybeden takım, tarihindeki ilk 
yurtdışı deplasmanı için Samsun’a geldiğinde umudu 
yok denecek kadar azdı. Sayıları 100’ü dahi bulmayan 
taraftar da takımlarını bu deplasmanda yalnız bırakmadı. 

Rövanş maçı, temsilcimizin beklediğinden de kolay 
geçti. Umutsuz rakibi karşısında daha maçın başında 
öne geçen Samsunspor’un turu vermesi için 3 gol 
yemesi gerekecekti. İngiltere’de penaltı kaçıran “kral” 
bu maça attığı gollerle damga vurdu. Türk futbolunun 
yetiştirdiği en büyük golcülerden Tanju Çolak’ın veliahtı 
olarak gösterilen Serkan Aykut, rövanş maçında takımın 
gollerini atarak maçın skorunu tayin eden isim oldu. 

Zaten turu atlamasına kesin gözüyle bakılan 
Samsunspor, Samsun 19 Mayıs Stadı’ndaki maçı da ilk 
maçta olduğu gibi 2-0 kazanarak bir İngiliz takımını her 
iki maçta da yenerek eleme başarısı gösteren ilk takım 
oldu. Aradan geçen yıllar içinde de bu başarıyı bir daha 
gösteren olmadı ve Samsunspor bu ünvanı halen tek 
başına taşımakta. 

Samsunspor’un teknik direktörü Mehmet Ali Çınar 
ve kulüp başkanı İsmail Uyanık maç sonrası basına 
verdikleri demeçlerde başarıdan dolayı takımlarına 
sonsuz teşekkürlerini sunup UEFA Kupası’na katılmayı 
hak ettiklerini söylediler. 

 

Ummadık taş baş yarar ya, öyle oldu. Uğur 
Dağdelen maç başlayalı 15 dakika dahi 
olmamışken ilk golü ağlara yolladığında 
İngilizler neye uğradıklarını şaşırmışlardı. 
Asıl şoku da bıyıkları daha yeni yeni terleyen 
Tümer Metin’in ikinci yarının başlarında, skoru 
belirleyen golünü yiyince yaşadılar. Serkan’ın 
bir de penaltı kaçırdığı bu maça Türkiye’den ve 
Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen bin kadar 
Samsunspor taraftarı da tarihin canlı tanıkları 
olarak hayatlarını sürdürüyor.

Samsunspor tarih yazdı. Yani bir kısmını. 
Selhurst Park’taki ilk Avrupa maçında 
kazanarak, gol dahi yemeden Türkiye’ye dönen 
kırmızı beyazlılar turun da favorisi konumuna 
geldiler.
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Avrupa’da yoluna devam eden Samsunspor’un UEFA 
için önündeki rakibi bu defa daha güçlüydü, Werder 
Bremen. Samsunspor bir sonraki turda Alman ekibine diş 
geçiremeyerek, her iki maçı da 3-0 kaybetti ve macera 
Intertoto yarı finalinde son buldu. 

O maçı tribünden izleyenler belki şimdi hayatta değiller, 
belki o zaman çocuklardı, şimdi hayal meyal hatırlayanlar, 
futbolu o maçla sevenler. Şifreli kanalda yayınlanan 
o maçları izlemek için kahvehanelere gidenler. Gaze-
telerden okuyanlar. 

O maçı yaşayanlar, sahada olanlar. 

Daha o zaman gençti ikisi de. Tümer Metin ve İlhan 
Mansız. Samsun’daki başarıları onlara Beşiktaş’ın yolunu 
açtı, kulübün 100 yaşında kazandığı şampiyonlukta 
büyük rol oynadılar. Tümer’in yolu daha sonra Kadıköy’e, 
bir şampiyonluk daha yaşayacağı Fenerbahçe’ye de 
düştü.

Kral Serkan Aykut belki de çok benzetildiği Tanju’nun 
adının ağırlığını taşıyamadı. 2000 yılında Galatasaray’a 
katıldı ancak bekleneni bir türlü veremedi. Türkiye li-
glerinin en çok gol atan 7’nci oyuncusu olarak evine geri 
dönmek zorunda kaldı.

Asistleriyle dikkat çeken Celil Sağır, Serkan’la birlikte gel-
di İstanbul’a, Fenerbahçe’ye. Sakatlıklar peşini bırakmadı 
ve kariyerinde düşüşler yaşayarak futbola veda etti.

Erman Güraçar da Samsunspor’un o efsane kadrosunda 
yer alan isimlerden. Yaşadıkları benzer şeyler. Beşiktaş 
ve Trabzonspor formaları giydi. Futbolu sessiz sedasız 
bıraktı.

1989’da Samsunspor’un yaşadığı kazadan sağ kurtulmayı 
başaran isimlerden kaptan Ercan Koloğlu takımını hiç 
bırakmadı ve futbolu da burada bıraktı. 

Cenk İşler o yıllarda gelecek vadeden bir forvetti. 
Olmadı. Dikiş tutturamadığı Türkiye liglerinde pek çok 
takımda oynadıktan sonra emekli oldu.

O eşleşmeden sonra İngiliz takımları ile çok karşılaştık. 
Eleme usulü maçlarda hiçbir takım Samsunspor’un 
yaptığını yapamadı. Bir İngiliz takımını her iki maçta da 
yenerek eleyen ilk ve tek Türk takımı olma ünvanını 
koruyan Samsunspor’a ve bunu başaran kadroya bir kez 
daha teşekkürlerimizi sunuyoruz…
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15adafutbolu



MARINA GRANOVSKAIA
“Çetin ceviz, adil, güzel ve işini harika yapan bir kadın…”

Mert Artun

Karren 
Brady’yi 

konu alan yazımız 
sektörün öncüsü ve 
diğer dergilere ilham 

kaynağı olmuştu, bakalım 
Marina Granovskaia’da 

durum nasıl 
olacak?
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Ada Futbolu’nun 3. sayının kapağında şu günlerde 
Jose Mourinho’nun hışmına uğraması ile gündeme 
gelen Eva Carneiro vardı. Erkek egemen bir dünyada 
başarılı olabilmiş, kendini kabul ettirmiş, önemli rol 
üstlenen başarılı bir kadın, Chelsea Kulübü’nün takım 
doktoru. 

Ada Futbolu Sayı 12’de ise yine futbol dünyasına 
damga vurmuş bir kadın gördük. West Ham’ın Başkan 
Yardımcısı ve Olimpiyat Stadı’na geçiş sürecinin 
kahramanı bir first lady, Karren Brady. 

Bu kez 9 sayı beklemedik ve size yine gizemli, geçmişi 
ile ilgili pek detay bilinmeyen hatta Wikipedia’da bile 
bulamayacağınız çok güçlü bir kadından bahsedeceğiz. 
Google’da fotoğraf sayısı bile bir elin parmaklarını 
geçmeyen, Chelsea’de Abramovich’in gizli kahramanı 
ve gelecekteki CEO’su olarak lanse edilen Marina 
Granovskaia.

Üniversiteyi bitirdiği yıllardan beri Roman Abramov-
ich ile beraber çalışan Marina, Chelsea’nin satın 
alınmasından sonra Londra’ya yerleşir ve Rus milyard-
erin kulübü yönetme sürecinde, perde arkasındaki 
önemli figürlerden birisi olarak Ada Futbolu’na adım 
atar. İlk görevi yönetim kurulu ve patron arasında 
köprü olmak, iletişimi güçlendirmek olur. 
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Transfer mevzularında ilk sahne alışı ise 2011’deki Fernando 
Torres transferi ile başlar. Burada kurduğu ilişkiler sonucu, 
Di Matteo’nun ardından Benitez’in geçici hoca olarak 
takımın başına gelişinde ve sezon sonu UEFA Avrupa Ligi’nin 
kazanılmasında da rol oynamış olur. 

Chelsea’nin resmi web sitesi Granovskaia’yı kısaca tanıtırken 
onun hem Rus hem de Kanadalı olduğu, üniversiteyi 
bitirdiği 1997’den itibaren Abramovich’in sahibi olduğu 
Sibneft petrol şirketinde çalışmaya başladığı, kulübün satın 
alınmasından sonra danışmanlığını yaptığı Rus iş adamı ile 
birlikte İngiltere’ye taşınarak çalışmaya devam ettiği bilgileri 
yer alıyor. Temmuz 2013’den itibaren Chelsea’nin yönetim 
kurulunda da aktif olarak görev yapan Marina’nın ilk icraatı 
Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu Real Madrid’den 
transfer edip yeniden Chelsea’ye kazandırmak oldu. 

Dünya futbolundaki en güçlü kadın, gerçek Special One (Özel 
Biri) sıfat tamlamaları ile betimlenen Granovskaia özellikle 
Hollanda’nın Vitesse Kulübü’nün sahibi Abramovich’in yakın 
arkadaşı Alexander Chigrinsky ile kurduğu iyi ilişkiler sonucu 
pilot takım olan Vitesse’de kiralık oyuncuların pişmesi projesi 
ile ön plana çıktı. 

Geçtiğimiz sezon boyunca sizlere Chelsea’nin yaklaşık 30 
tane oyuncuyu diğer Avrupa kulüplerine kiraladığını, çok ciddi 
bir genç oyuncu havuzuna sahip olduğunu ve kullanamadığı 
bir oyuncu olduğu zaman büyük karla elinden çıkardığını 
anlatmıştık. Chelsea artık büyük transferler yapsa da sattığı 
oyuncular ile kendi kendini çeviren mali yapıya sahip bir kulüp 
haline geliyor. Bu sistemin mimarı olarak da Maria Granovskaia 
ön planda. 

39 yaşındaki Rus iş kadınının ön plana çıktığı diğer bir önemli 
olay da kaptan John Terry’nin bu yaz biten sözleşmesinde 
iyileştirme istediğinde “ya bu paraya oynarsın ya da si…. olup  
gidersin” diyerek olayı kulübün istediği bütçeler dahilinde 
çözmesi oldu. 

Tüm bu tatlı sert mizacı ve başarılı bir yönetici olması nedeni 
ile geçmişi ile ilgili her şey merak konusu. Ancak tam bir sis 
perdesinin içinde kayboluyor bu araştırmalar. Bilinen ender 
detaylardan birisi Marina’nın çekici ikili Tatu ve Rus pop star 
Yulia Volkova’nın da yetiştiği School 1113 isimli dans ve müzik 
akademisinde de eğitim aldığı…

Güncel bilgiler ise Londra’nın meşhur yöresi Piccadily’deki 
Japon restaurantı Sumosan’a çok sık takıldığı ve tam bir sushi 
sever olduğu yönünde. Stamford Bridge’deki locasında ise Liam 
Neeson ve Cheryl Cole ile komşuluk yaparak maç izlediği de bir 
diğer küçük detay. 

Sumosan’ın baş aşçısı Bubker Belkhit, geçen sene doğum 
gününü özel konukları ile restoranda kutlayan Marina için “Çok 
profesyonel, ne istediğini çok iyi bilen harika bir insan. En ufak 
detaydan en büyüğüne kadar herşeyle ilgileniyor” sözlerini sarf 
etmişti…

Grananovskaia’nın önemli başarılarından birisi de kulüpteki 
maaş dengesini en iyi seviyede tutması. Geçtiğimiz sezon Man-
chester United’dan haftalık maaşı olan £265.000’i tam olarak 
alan Kolombiyalı Falcao bu yaz Chelsea’ye gelebilmek için 
maaşında önemli ölçüde kesintiyi kabul etti. Takımın süper starı 
Eden Hazard’ın haftalık £200.000’lik maaşını tavan belirleyen 
Marina’nın kimseye iltimas yapmayacağı kesin. 

Marina Granovskaia’nın transferlerde söz sahibi olmaya 
başlamasından beri son 2 yılda Chelsea, David Luiz’in £50 
milyona PSG’e satılması ile birlikte toplam £127.7 milyonluk 
oyuncu satışı yapıp, transfere £123.3 milyon harcayarak dip 
toplamda artıda.

Chelsea çalışanlarından birisinin gözünden Marina; “Çetin ceviz, 
adil, güzel ve işini harika yapan bir kadın…”

Çok fazla dikkat çekmeyen, dışarıda işi ve Chelsea hakkında hiç 
konuşmayan geçmişi de pek bilinmeyen bu gizemli ama başarılı 
Demir Lady’nin icraatlarını takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya 
devam edeceğiz. Şimdi onu zorlu bir yeni stad projesi bekliyor…
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Premier Lig’de geçtiğimiz sezona 
damga vuran isimlerden biri, 

şüphesiz ki Tottenham Hotspur’un 
İngiliz golcüsü Harry Kane. 21 

yaşındaki santrfor, geçen sezonun 
en büyük sürprizlerinden birine 

imza attı ve 3. tercih olarak 
başladığı sezonu ilk 11 oyuncusu 

olarak bitirdi. Kane, Premier Lig’de 
forma giydiği 34 maçta kaydettiği 
21 golle, gol krallığı sıralamasında 

26 gollü Agüero’nun ardından 
ikinci sırada yer aldı.

 
Kane’in harika bir sezon 

geçirdiği hakkında hiç kimsenin 
bir kuşkusu yok. Ancak merak 
edilen konu, Harry Kane’in bu 

başarılı performansını yeni 
başlayan sezona da yansıtıp 

yansıtamayacağı. Zira, Premier 
Lig tarihinde oldukça fazla sayıda 

tutunamayan ve tek sezonluk 
bahar yaşamış olan golcü var. 

Premier Lig Türkiye ekibi olarak 
sizler için yalnızca bir sezon 

başarılı olup sonrasında kaybolan 
15 santrforu inceledik.

Efecan Ertekin
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TEK SEZONLUK
GOLCÜLER
Amr Zaki
Zaki, 2008 Temmuz’un da Wigan’a sezon 
sonuna kadar kiralandığında taraftarlar 
ve basın tarafından “Kim bu?” sorularına 
maruz kalmıştı. Ancak Eylül ayı boyunca 
kaydettiği 5 golle dikkatleri üzerine 
çeken Mısırlı santrfor, sezon boyunca 
çıktığı 22 maçta 10 gol kaydetti. Fakat 
Wigan ve Zaki birlikteliği, oyuncunun 
milli takımdan geç dönmesi nedeniyle 
sarsılmış ve yollar ayrılmıştı. Ertesi yıl 
yeniden Ada’ya dönüp şansını Hull City 
ile deneyen Zaki için altın günler geride 
kalmıştı. Bir dönem ülkemizde Elazığspor 
forması da giyen Mısırlı oyuncunun 
kariyerinin geri kalan kısmı hayal 
kırıklıkları ile dolu.

Michael Ricketts
2001-02 sezonuna Bolton formasıyla 
durdurulamaz bir başlangıç yapan İngiliz 
santrforun bu performansı onu milli 
formaya kadar ulaştırmıştı. Şubat ayına 
kadar tüm müsabakalarda kaydettiği 15 
gol Ricketts’ı, Hollanda ile oynanacak 
olan maçta İngiltere Milli Takımı’na 
taşıyordu. Ancak Şubat ayının ardından 
bir daha fileleri havalandıramayan 
Ricketts, daha sonra forma giydiği 
Middlesbrough, Leeds United ve 
Cardiff’te de dikiş tutturamayacaktı. 

Roque Santa Cruz
Bayern Münih’te yedek oturmaya 
başlayan ve bu durumdan hiç hoşnut 
olmayan Santa Cruz, 2007 yılında 
Premier Lig ekiplerinden Blackburn 
Rovers’ın yolunu tuttu. Rovers 
formasıyla etkileyici bir sezon geçiren 
Paraguaylı golcü, 37 maçta 19 gol atarak 

takımın menajeri Mark Hughes’un da 
gözdelerinden olmuştu. Fakat Santa 
Cruz, bu göz kamaştırıcı sezonun 
ardından bir daha asla potansiyelini 
tam anlamıyla sahaya yansıtamadı. 
2008-09 sezonunda yaşadığı sakatlık 
problemlerinin de bu durumda payı vardı 
muhtemelen. Sonrasında Manchester 
City’nin yolunu tutan Roque Santa Cruz, 
kendisinden beklenen etkiyi yaratamadı 
ve tek sezonluk golcüler listemizde yerini 
aldı.

Benni McCarthy
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Porto’nun 
oyuncularından biri olan Benni 
McCarthy, 2006 yazında Blackburn 
Rovers’a transfer oldu. McCarthy, 
Premier Lig kariyerine iyi bir başlangıç 
yaptı ve henüz ilk sezonunda tam 
18 gole imza attı. Bundan iki sezon 
sonra takımına 10 gollük bir katkı 
sağlamış olsa da Güney Amerikalı 
santrforun performansı eskiye göre 
oldukça düşmüştü. McCarthy, 2009-
10 sezonunda da West Ham United 
formasıyla son bir atış yaptı ancak sonuç 
yine aynıydı, karavana!

Marcus Stewart
2000 yılında Ipswich Town’ın Premier 
Lig’e çıkmasında Marcus Stewart’ın, oyun 
zekası ve yüksek teknik kapasitesinin 
payı büyüktü. Ertesi sezon Premier Lig’de 
34 maçta forma giyen Stewart, 19 gole 
imza atarak Ipswich’in ligi beşinci bitirip 
Uefa Kupası biletini cebine koymasını 
sağlıyordu. Fırtına gibi estiği 2000-01 
sezonunun ardından, İngiliz santrfor için 
işler istediği gitmedi. Sonraki yıllarda 
Sunderland forması da giyen Stewart, 
19 gollü sezonun ardından iki yıl daha 
Premier Lig’de oynadı ve yalnızca 7 gole 
imza atarak listemizde yerini aldı. 
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Michu
2011 yazında Michu, Rayo 
Vallecano formasıyla attığı 15 gollük 
performansıyla Premier Lig ekibi 
Swansea’nin yolunu tutmuştu. Premier 
Lig’in ilk üç haftasında fileleri 4 kez 
havalandıran İspanyol santrfor, çok 
geçmeden taraftarın sevgilisi, takımının 
vazgeçilmezi olmuştu. Sezonu 18 
golle tamamlayan Michu, şüphesiz ki 
gelecek için oldukça umutluydu, ancak 
üst üste yaşadığı sakatlıklar ve düşen 
performansı onun için büyük bir hayal 
kırıklığı olmuştu. Geçtiğimiz sezon 
Napoli’ye kiralanan oyuncu burada da 
sadece 3 maça çıktı ve son iki sezonda 
yalnızca 20 maçta forma giyebildi. 

Andy Johnson
Crystal Palace’ı attığı 27 golle Premier 
Lig’e taşıyan Johnson’ın başarılı çizgisini 
bir üst seviyeye taşıyacağı konusunda 
çok az beklenti vardı. Fakat İngiliz 
santrfor, herkesi yanıltarak 2004-05 
sezonunda 21 kez fileleri havalandırdı. 
Andy Johnson, bu performansın 
ardından bir daha eski form grafiğini 
yakalayamadı. Ayrıca bir dipnot, Johnson 
Premier Lig’de attığı 21 golün 11’ini 
penaltıdan kaydetmişti.

Robinho
Brezilyalı oyuncunun hiçbir zaman 
Premier Lig’de beklentiyi karşılayamadığı 
konusunda hemfikiriz değil mi? Özellikle 
fiyat-performans denkleminde olayı 
incelediğimizde beklentinin çok çok 
altında olduğunu görebilirsiniz. Her 
ne kadar umulanın altında kalsa da 
Robinho, Manchester City’ye transfer 
olduğu 2008-09 sezonunda attığı 14 
golle taraftarların hafızasındaki yerini 
almıştı. 

DJ Campbell
2010-11 sezonunda kümede kalma 
savaşı veren Blackpool’da forma giyen 
ve 13 gol atan DJ Campbell, takımını 
Premier Lig’de tutamasa da kendisi o 
seviyede tutunmayı başarmıştı. Ertesi 
sezon QPR ile Premier Lig’de oynayan 
Campbell için güzel günler mazide 
kalmıştı. Campbell, sonraki yıllarda 
şansını Championship’te Ipswich Town 
ve Blackburn formalarıyla da denedi 
fakat umduğunu bulamadı.

Michael Bridges
Belki de listemizin en trajik hikâyelerinden birisi Bridges’e ait. 
Leeds United forması giyen Bridges, 1999-00 sezonunda 34 maçta 
19 gole imza atmıştı. Bu performansı ona İngiltere Milli Takımı’nın 
kapısını sonuna kadar açmıştı ki geçirdiği talihsiz sakatlıkla bütün 
dünyası başına yıkılmıştı. Bundan sonra kariyeri bir daha asla eskisi 
gibi yüksek seviyelerde seyredemedi ve Bridges de tek sezonluk 
golcüler listemizde yerini aldı.

Darren Huckerby
Huckerby, 1997-98 sezonunda Gordon Strachan yönetiminde 
Premier Lig’de mücadele eden Coventry City ile 14 gole imza 
atmıştı. Bundan sonra hiçbir zaman üst sınıf liglerde kayda değer 
bir performans sergileyemeyen Huckerby, Norwich, Manchester 
City ve Leeds gibi ekiplerde de şansını denemişti.

Benjani Mwaruwari
2006 ara transfer döneminde Portsmouth’a transfer olan Benjani, 
yaklaşık bir buçuk sezonluk uzun bir adaptasyon sürecinin ardından 
kendisinden beklenen patlamayı nihayet gerçekleştirmişti.  
Zimbabveli santrfor, 2007-08 sezonunda Portsmouth formasıyla 
çıktığı 23 maçta 12 gol attı ve ertesi yıl Manchester City’ye 
transferini gerçekleştirdi. Tahmin edebileceğiniz üzere Benjani için 
işler o andan itibaren altüst oldu. 
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Mikael Forssell
Finli santrfor, son derece klas bir bitirici olduğunu 2003-04 
Premier Lig sezonu boyunca tüm otoritelere kanıtlamıştı. 
Chelsea’den Steve Bruce’un Birmingham’ına transfer olan 
Forssell, oynadığı 32 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez 
havalandırdı ve Premier Lig’de birinci sınıf bir performans 
ortaya koydu. Ancak Forssell’in yaşadığı sakatlık problemleri 
onun yükselen form grafiğini de durdurdu. Öyle ki Finli oyuncu, 
Birmingham kariyerinden sonra ancak 2013 yılında, kendi 
ülkesindeki ekiplerden biri olan, HJK formasıyla çift haneli gol 
sayısına ulaşmayı başardı.

Fabrizio Ravanelli
Ravanelli, 1996 yazında Juventus’tan,  Middlesbrough’ya 
transfer oldu. Tek sezon süren Premier Lig kariyerinde 
M’Boro ile 16 gole ulaşan beyaz saçlı İtalyan, ertesi yıl Fransa 
ekiplerinden Marsilya’nın yolunu tutacaktı. Fakat kariyerinin 
geri kalan kısmında işler pek de Ravanelli’nin istediği gibi 
gitmeyecekti. 

Andy Carroll
Carroll’ın hikâyesine çok yabancı olduğumuz söylenemez. 2010-
11 sezonunun ilk yarısında Newcastle United formasıyla 11 
gole imza atan Carroll, devre arasında büyük paralar karşılığında 
Liverpool’a transfer olmuştu. İngiliz santrforun o zamandan bu 
yana dikiş tutturamadığını biliyoruz. Carroll şu an 26 yaşında, 
halen daha eski günlerine geri dönmesini bekliyoruz.  



Ada’nın en kötü futbol takımı 
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Premier Lig Türkiye web sitemizde ve okumakta 
olduğunuz Ada Futbolu Dergisi’nde futbolun güzel 
öykülerine yer vermekten büyük keyif alıyoruz. 
Futbol sadece sevinçli hikayeler barındırmıyor, hüzün, 
mağlubiyet, hayal kırıklıkları ile de dolu topun peşinden 
koşan 22 adamın hikayeleri…

Güzel oyun için bu defa adresimiz Madron. 4 bin kişilik 
bir kasaba olan Madron’u Ada Futbolu’na konuk eden şey 
ise futbol takımının ünü.

Madron, sandığınız gibi Lig Kupası’nda bir Premier Lig 
takımını elemedi. Kadrosunda büyük yıldızlar da yok. Bir 
anda zengin bir patron bulup büyük paralı dikkat çekici 
bir transfer de yapmadı.  

Madron FC’yi bu kadar ünlü yapan şey Ada’nın en kötü 
futbol takımı olarak tarihe geçmiş olması.

Madron FC İngiltere’nin bölgesel liglerinde oynuyor. 
Bizim ülkemizde BAL diye tabir edebileceğimiz bir 
karşılığa denk gelen, Conference liglerinden de alt 
seviyede kümelerden birinde, Trelawny Lig’de oynuyor. 
Bu, kasabanın da yer aldığını Penzenance bölgesinde 
kurulu bir lig.

Takımın birden bire İngiltere gündemine oturması da 
2012’ye dayanıyor. Madron FC Britanya’nın en kötü 
futbol takımı ünvanının hakkını fazlasıyla vermiş.

BIR GARİP FUTBOL 
TAKIMI: MADRON FC
Erdem Özdamar



Biz futbolu işte bu yüzden 

çok seviyoruz…
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2010 yılında kendi liginde oynadığı 30 maçın tamamını 
kaybetti. Dahası bir başka rekor daha kırdı. Derbi maçta 
rakipleri Illogan’dan tam 55 (ellibeş) gol yediler. Hem de 
0’a (sıfır) karşı.

Böyle bir takımın oyuncusu olsanız ne yaparsınız 
bilemiyorum. Ancak Madron formasını gururla(?!) her 
maç sırtına geçirenler sizinle aynı şeyi düşünmüyorlar 
muhtemelen. YouTube’dan takımla ilgili videolara 
ulaşabilir ve her şeye rağmen oyuncuların mutluluğunu, 
keyiflerini, gözlerindeki parıltıyı izleyebilirsiniz…

Takımın şöhretini haber alıp kasabaya giden Guardian 
Gazetesi’ne konuşan menajer Alan Davenport “Moralimiz 
de keyfimiz de yerinde” diyor. 

Davenport çoğu zaman maçlara çıkaracak 11 kişi bile 
bulmakta zorlandığını söylese de daha sonraları gençlerin 
de kendileriyle oynamak istediğini ekliyor.

2011 ise takımın altın yılı olmuş. Ligi -395 gol averajıyla 
bitirseler de yine kendileri gibi bölgesel mücadele veren 
Storm FC takımını 4-3 mağlup etmeyi başarıyorlar. 

Davenport, maçın bitiminden sonra insanların çılgınlar 
gibi sevindiğini anlatıyor. 

“Uzun zamandır bekliyorduk bunu. İnsanların bizim yine 
55 gol yiyeceğimizi düşündükleri bir maçı kazanmak çok 
güzel bir duygu.”

Google’a Madron FC yazdığınızda “Bunu mu demek 
istediniz? Madrid Football Club” çıkıyor. Uzun zamandır 
bir şeyler yazmadıkları ortada.“Resmi” bir Twitter 
hesapları ve Facebook sayfaları mevcut. Tek formaları var 
ve her maçtan sonra kendileri yıkamak zorundalar. The 
Sun, Telegraph, Guardian, Daily Mail onları haber yaptı. 
Alay konusu olan skorlar elde ettiler. “Ada’nın en kötü 
futbol takımı” deniyor kendilerine. 

Buna rağmen onlar meşin yuvarlağın peşindeyken 
her şeyi unutuyorlar. Kimin ne düşündüğünün, ne 
düşüneceğinin kimsenin umurunda olmadığı bir takım. 
Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Onlar işin 
kazanma kısmına sadece 1 defa nail olsalar da her maç 
içlerindeki futbol sevgisi ve heyecanını sahaya taşımayı 
biliyorlar.



İNGİLTERE – ARJANTİN 
REKABETİ Mert Artun
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“Herkes ikinci golümün en iyisi olduğunu söylüyor 
ama bazen elle attığım ilk golü tercih ettiğimi 
düşünüyorum, bir İngiliz’in cebinden cüzdanını 
çalmak gibi birşeydi.”
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Dergimizin geçmiş sayılarında sizlere Ada’nın ezeli 
rekabetlerinden bazılarını yakından tanıtma şansımız 
olmuştu. 15. sayımızda ise pek de alışık olmadığımız bir 
rekabete yakın çekim yapacağız. 

İki ülke milli takımı arasındaki bu rekabetin başrollerinde 
İngiltere ve Arjantin var. Dünya futbolunun bu iki güçlü 
ekolünün arasındaki rekabetin geçmişi sadece 64 yıl 
olsa da hem yüksek tansiyonlu maçları hem de farklı 
kıtalardaki ülkeler arasındaki eşsizliği ile futbolseverleri 
heyecanlandıran önemli bir çekişme.

İngiltere Milli Takımı’nın ezeli rakipleri İskoçya ve Almanya 
ile birlikte Güney Amerika ülkesi Arjantin. Tangocularda 
ise Brezilya ve Uruguay rekabetinden hemen sonra 
İngiltere geliyor. 

Bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen iki ekibin 
neredeyse hazırlık maçları bile oldukça yüksek tansiyonlu 
geçiyor. Tüm bu rekabete karşı Agüero, Zabaleta, Tevez 
gibi Arjantin’in en önemli oyuncuları uzun yıllardır 
İngiltere’de Premier Lig’de forma giydi ve giyiyor, çoğu 
da taraftarların sevgilisi. Son Dünya Kupası’nda Arjantin’i 
finale taşıyan teknik adam Sabella’nın İngiltere kariyeri 
geçmiş sayılarımıza konu da olmuştu. 

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Arjantin’de de 
futbolun doğuşunda İngilizler’in etkisi büyük. Arjantin 
topraklarındaki ilk futbol maçı 20 Haziran 1867’de İngiliz 
demir yolu işçilerinin iki takımı arasında oynanmıştı. 
Arjantin futbolunun babası ise bir Glasgowlu, İskoç 
Alexander Watson Hutton. 

Hutton 1891’de 5 takımla Arjantin Ligi’nin kurucusu. 
Ülkedeki Rosario Central, Newell’s Old Boys ve Quilmes 
Athletic Club gibi takımların kurucuları da Britanyalı…
Tarihteki ilk İngiltere – Arjantin maçı 9 Mayıs 1951’de 
Wembley’de oynandı ve Arjantin, İskoçya’dan sonra 
futbolun mabedinde İngilizler’e rakip olan ikinci farklı 
ülke oldu.

99 bin seyircinin canlı izlediği maçta konuk ekip 18. 
dakikada  Boye’nin golü ile öne geçse de 3 Aslanlar 
Blackpool’un efsane golcüsü Mortensen ve Newcastlelı 
Milburn’un ayağından bulduğu iki golle son 10 dakikada 
maçı çevirmeyi başardı. 

Tarihteki ikinci maç ise 1953’te Buenos Aires’de oynandı. 
İngiltere Futbol Federasyonu bu maçı kayıt dışı saysa da 
hem FIFA hem de Arjantin tarafından tescil edilen milli 
maçta bu kez geriye düşen İngilizler maçı 3-1’lik skorla 
Tangocular’a verdi. Bu maçtan 3 gün sonra oynanan ve 
2 takımın da kayıtlarında yer alan, Arjantin’in bir önceki 
maçla aynı, İngiltere’nin ise daha güçlü kadro ile  sahada 
yer aldığı maç ise golsüz sona ermişti. 

Rekabeti sertleştiren maçlardan ilki de Şili’deki Dünya 
Kupası gruplarında oynandı. Bobby Charlton, Jimmy 
Greaves gibi efsanelerin de gol attığı maçı İngiltere 3-1 
kazandı ve rakibini turnuvanın dışına itti. 

1964’de Brezilya’nın efsanevi stadyumu Maracana’da 
oynanan dostluk maçını kazanan ise 1-0’lık sonuçla 
Arjantin oldu. 
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1966 Dünya Kupası – İşler İyice Kızışıyor
İngiltere’de düzenlenen turnuvanın final maçında 
uzatma dakikalarında çizgiyi geçmeyen topun gol 
verilmesi sonucu kupayı ev sahibinin kazanması dünya 
futbol tarihinin en çok bilinen, konuşulan ve tartışılan 
hikayelerinden birisi. 

Ancak 1966 yazında Wembley’de tartışmalı bir şekilde 
sonuçlanan tek maç Dünya Kupası Finali değildi. 
Arjantinlilerin deyimi ile “el robo del siglo” yani “Yüzyılın 
Hırsızlığı” da uzun süre tartışılan bir maç olarak kayıtlara 
geçti. 
Alman hakem Rudolf Kreitlein’in çok tartışılan kararları, 
İngiltere’nin 77. dakikada Geoff Hurst ile bulduğu golde 
ofsayt var mı yok mu, Arjantin kaptanının ikinci sarı kartı 
çok mu ağır… 

Tangocuların kaptanı maçın başında Bobby Charlton’a 
yaptığı faul sonrası ilk sarı kartı görmüştü. Kırmızıya 
dönen ikinci kart ise büyük tartışmalara yol açtı; 
Hurst’un faul ile durdurduğu kaptan Antonio Rattin 
hakem ile pozisyonu tartışırken ikinci karttan atıldı. 
İngilizler olaya hakeme sözlü taciz damgası vursalar da 
tek kelime İspanyolca bilmeyen Alman hakem bu kanıya 
nasıl varmıştı, kaptanlık pazubandını gösterip tercüman 
isteyen Rattin, hakemin sonradan açıklamaları ile öğrendi 
ki kötü kötü baktığı için oyundan atılmış. Rudolf Kreitlein, 
Rattin’in bakışlarını hiç beğenmediğini ve bu yüzden kart 
gösterdiğini anlattığı açıklaması ile olaya bambaşka bir 
boyut getirdi maçtan sonra. 

Uzun tartışmalar sonucu turnuvanın hakem komitesi 
başkanı İngiliz Ken Aston sahaya girerek Rattin’i oyun 
alanının dışına çıkmaya ikna etti. Arjantinli oyuncu da 
sahadan çıkarken eli ile İngiliz bayrağının yer aldığı korner 
bayrağını kasıtlı olarak buruşturunca seyircilerden büyük 
tepki aldı. 

90 dakikanın sonunda tartışmalı tek golle turu geçen 
İngilizlerde teknik direktör Alf Ramsey oyuncularının 
rakipleri ile forma değiştirmesini engellemek istedi ve 
basın toplantısında Arjantinli futbolcuları hayvanlıkla 
itham etti. 

1953’teki İngiltere 

galibiyetinden sonra  Arjantinli 

bir politikacı; “Demiryollarını 

millileştirmiştik ve şimdi de 

futbolu millileştirdik…” sözleri ile 

ezeli rekabetin ilk kıvılcımlarını 

yaymıştı. 

Bu maçtan sonra Arjantin basını ise Dünya 
Kupası’nın maskotu World Cup Willie’ye korsan 
kıyafeti giydirdi ve kaba kuvvetle turun İngilizler 
tarafından çalındığını anlatmaya çalıştı…
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Arjantin’de ise basın ve halk bu maçı hem Falkland Savaşı’nın 
hem de 1966’da haksız kaybedilen çeyrek finalin rövanşı olarak 
görüyordu ve elle atılan gole rağmen herkes halinden oldukça 
memnundu…

1991’e kadar iki takım tekrar karşı karşıya gelmedi. Wembley’de 25 
Mayıs’da oynanan dostluk maçında 2-0 geriye düşen Arjantin maçın 
son yarım saatinde kornerlerden bulduğu 2 golle maçı kazanamasa 
da rakibinin silahı ile rakibini vurmanın ve kaybetmemenin sevinci 
ile sahadan ayrıldı. 

Beckham, Owen, Kırmızı Kart ve yine Penaltılar - 1998 Dünya 
Kupası Son 16 Maçı

Dünya Kupası’nda gruplarda üçte üç yapan Arjantin, Romanya’nın 
ardından grubunu ikinci bitiren ezeli rakibi İngiltere ile eşleşiyor, 
bitime son 16 turunda. St.Etienne’de tarih 30 Haziran 1998, 
tribünlerde 30 bin 600 kişi, hakem meşhur Danimarkalı Kim Milton 
Nielsen…

Maça İngilizler fırtına gibi girmiş, 5. dakikada ilk Arjantin atağında 
kaleci Seaman, Diego Simeone’yi indirince Batistuta’nın penaltı 
golü ile Tangocular maça 1-0 önde başlamıştı. Sadece 4 dakika 
sonra bu kez Ayala, genç Michael Owen’ı indirdi ve penaltı golü 
sırası bir başka efsanevi golcüye Alan Shearer’a geçti ve maç 10. 
dakikada 1-1’e geldi. 

Ve yine bir İngiltere – Arjantin maçında Dünya Kupaları tarihinin en 
güzel gollerinden birisine daha şahit oluyoruz, Beckham’ın harika 
pasında Michael Owen, Chamot ve Ayala’yı geçip harika driblingini 
müthiş bir vuruşla birleştirince izleyen herkesi kendisine hayran 
bırakan o gol çıktı ortaya. Dk.16 Arjantin 1 – 2 İngiltere. 

İlk yarının uzatma dakikalarında Veron’un pası ile golü bulan isim 
bir başka Arjantin efsanesi Javier Zanetti oldu ve maça yeniden 
denge geldi. Maçın kırılma anı ise ikinci yarının hemen başında 47. 
dakikada Beckham’ın gördüğü yine çok tartışılan kırmızı kart oldu. 

Şu günlerde Atletico Madrid’in başarı ile çalıştıran Diego Simeone, 
Beckham’a sert bir faul yaptıktan sonra üstüne oturur ve tam 
kalkarken, David yerden tam bir İngiliz beyefendisi gibi kibarca hafif 
bir tekme atar rakibine. Hakem Nilsen de gözünün önünde olanların 
cezasını Beckham’a kırmızı, Simeone’ye sarı kart olarak verdi ve maç 
o dakikadan sonra tam bir sinir harbine döndü.

Geri kalan dakikalarda ve uzatmalarda başka gol olmayınca 
penaltı atışlarına geçildi. 

İlk penaltıları Berti ve Shearer gole çevirdi. İkinci penaltılarda 
Crespo ve Ince kalecilere takıldı, Veron ve Merson durumu 4-4 
yaptı, Gallardo ve Owen ile 5-5 olan maç Ayala’nın penaltısı ile 
Arjantin lehine 6-5’e geldi. Son penaltıda topun başına geçen David 
Batty kaleci Roa’ya takılınca İngiltere yine yeni yeniden penaltılarla 
bir turnuvayı daha kapattı ve Arjantin halkı sokaklara döküldü…
Bir soyunma odasında parti varken diğerinde Beckham’ın gözyaşları 
ve acı hakimdi. Ülkesine döner dönmez basının da yoğun tepkisi ile 
karşılaşan Becks’in kendisini affettirmesi hiç kolay olmadı…

Asla Unutulmayacak Maç: 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali – 
Tanrı’nın Eli

Üzerine kitap yazılacak, film çekilecek yüzyıllar boyu 
konuşulacak bir maç. Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz, biz biraz 
daha derinlemesine anlatmaya çalışacağız Maradona’nın eliyle 
filelere gönderdiği unutulmaz gol ile gidişatı değişen maçın 
unutulmazlarını.
Meksika’nın başkenti Meksiko City, Azteca Stadyumu’nun 
tribünlerinde 114 bin 580 seyirci, maçın hakemi Tunuslu Ali Bin 
Nasser ve tarih 22 Haziran 1986. 

İngilizlerin kazandığı ve 649’u Arjantinli 255’i İngiliz toplam 904 
kişiye mezar olan Falkland Savaşı’nın üzerinden sadece 4 yıl 
geçmiş. 
İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında topla birlikte içeri kat 
eden Maradona sağdaki arkadaşı Valdano’ya pas verir.
Valdano’dan seken topu uzaklaştırmak isteyen İngiliz sol bek 
Steve Hodge’un müdahalesi ile ceza sahasına süzülen topa 2 kişi 
müdahale etmek ister: 185 cm’lik boyu ve ellerinin avantajı ile 
kaleci Shilton ve 165 cm’lik boyu ile Diego Armando Maradona. 
Topa yetişemeyeceğini hisseden Arjantinli yıldız sol elinin içiyle 
kaleci Shilton’ın üzerinden topu filelere gönderir ve şaşkın 
bakışlar ile donup kalan takım arkadaşlarına ‘Hadi bana doğru 
koşun, yoksa hakem golü vermeyecek’ diyerek gol sevinci 
yaşamak üzere tribünlere koşar.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında topa biraz kafamla 
biraz da tanrının eli ile vurdum diyen Maradona’nın itirafı sonucu 
bu olay dünya futbol tarihine “Tanrı’nın eli” olarak kazınır…

Tunuslu hakem pozisyonu görmemiştir. İngiliz teknik heyeti ve 
oyuncularının yoğun ısrarına rağmen golü verir.
 
Bu unutulmaz golün 4 dakika sonrasında şaşkınlığı üzerinden 
atamayan İngilizler tarihe geçecek bir gol daha yediler. İlerleyen 
yıllarda yüzyılın en iyi golü seçilen pozisyonda yine Maradona’nın 
imzası var. Defalarca izlemiş olduğunuzu düşündüğümüz golde 
çalım yiyen İngilizler ise Peter Beardsley, Peter Reid, Terry 
Butcher (x2), Terry Fenwick ve kaleci Peter Shilton. 

Maradona maçtan sonra kendisini faul ile durdurmayan 
İngilizlerin centilmenliğine teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti, 
80. dakikada Barnes’ın ortası ve Lineker’in golü sadece skoru 
değiştirdi ve Tangocular bu tarihi maçla yarı finale yürüyen takım 
oldu. 

Maçtan sonra Maradona ile forma değiştiren İngiliz futbolcu 
Hodge, o meşhur formayı 2000 yılında Manchester’daki 
National Football Museum’a bağışlamış ve 2010 yılında “The 
Man with Maradona’s Shirt” (Maradona Formalı Adam) isimli 
otobiyografisini yayınlamıştır.

Yıllar sonra yayınlanan Maradona’nın biyografisinde Arjantinli 
süper yıldız, “herkes ikinci golümün en iyisi olduğunu söylüyor 
ama bazen elle attığım ilk golü tercih ettiğimi düşünüyorum, bir 
İngiliz’in cebinden cüzdanını çalmak gibi birşeydi… Maçtan önce 
söylediğimiz gibi futbolun savaşla bir ilgisi yok ancak İngilizler 
Falkland’da çok sayıda Arjantinli öldürdü, ülkemin insanlarını 
küçük kuşlar gibi öldürdü ve rövanşı biz, bu şekilde aldık…” 
diyerek maçın oldukça ötesinde sözlere imza atmıştır.
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2002 Dünya Kupası - Beckham’ın İntikamı;

İngiltere, tarihinde ilk kez Britanya dışından bir hoca ile 
çalışıyordu; Sven-Goran Eriksson. Şimdilerde Marsilya’nın 
başında olan Bielsa ise turnuvanın favorilerinden Arjantin’in 
başındaydı. İki takımın kadrolarını yan yana koyduğumuzda 
Arjantin açık ara güçlü ve favori olan takımdı. 

Dört sene önceki kırmızı kart olayının kahramanları yine 
ilk 11’de başladılar bu çok kritik grup maçına. İngiltere ilk 
maçında İsveç ile golsüz berabere kalmış, Nijerya galibiyeti 
ile grubun lideri olan Arjantin önünde alınacak en ufak 
kötü sonuçla turnuva dışında kalma riski ile karşı karşıya. 
1998’deki maçın sonunda gözyaşlarına boğulan, ülkesinde 
günlerce eleştirilen David Beckham bu kez takım kaptanı 
olarak sahada. Pierluigi Collina’nın yönettiği maçta İngilizler 
çok yüksek konsantrasyon ve savunma ağırlıklı, disiplinli bir 
oyun ile rakibini kilitliyor. 

Japonya’da 36 bini aşkın seyircinin önündeki maçın 44. 
dakikasında biraz önce bir şutu yan direkte patlayan Owen 
bu kez yerde ve karar penaltı. Owen’ı kim mi düşürdü 
sorusunun cevabı ise Southampton ile Ada’ya ayak basan 
ve şu günlerde Tottenham’ın teknik direktörlüğünü yapan 
Pochettino’dan başkası değil.

Penaltı noktasına topu diken David Beckham 4 yıldır 
biriktirdiği öfkesini toptan çıkarırcasına sert ve kötü vursa 
da meşin yuvarlağın filelere gitmesi ile birlikte kırmızı 
formasındaki üç aslanı gözyaşları içinde öperek, korner 
bayrağında duygu yüklü bir 15 saniye geçirdi…
Maçın ikinci yarısında Arjantin yakaladığı tek pozisyonda

kornerden gelen topa çok iyi yükselip vuran Pochettino 
kaleci Seaman’ı geçemeyince stresli, heyecanlı ve karmaşık 
duygularla yüklü bu Dünya Kupası grup maçını kazanan 
İngilizler oldu. Bu kez 4 sene öncenin rövanşını Avrupalılar 
almıştı. Favori Arjantin bu mağlubiyetin de etkisi ile 
gruptan çıkamadan evine erken döndü, İngiltere ise 2. 
turda Danimarka’yı geçtikten sonra çeyrek finalde kupaya 
uzanacak Brezilya’ya kaybetti. Ronaldinho’nun frikiğinde 
topu kalesinde gören Seaman’ın filelerdeki hali hala 
gözlerimizin önünde…

Bu tarihten sonra sadece 1 kez daha karşı karşıya geldi iki 
ezeli rakip. 12 Kasım 2005’te İsviçre’de oynanan özel maçta 
Arjantin, Crespo ve Walter Samuel’in golleri ile sadece 
Rooney ile skor bulabilen İngiltere önünde 2-1 öndeyken 
sahneye yine 75. milli maçını oynayan Michael Owen çıktı, 
87. ve 90+2. dakikalardaki gollerle maçı kazandıran isim oldu. 
Steven Gerrard ve Joe Cole’un ortalarında 2 kafa golüne imza 
atan Owen ülkesini sevince boğarken İngiltere tarihindeki 6 
Arjantin galibiyetinin 2 tanesinin altında da teknik direktör 
olarak Sven Goran Erikson imzası yer alıyordu. 

Toplamda 15 kez karşı karşıya gelen 2 ekipte galibiyetlere 
bakacak olursak 6-3’lük İngiltere üstünlüğü göze çarpıyor. 
5 Dünya Kupası maçında da İngilizler 3-1 önde. Arjantin, 
İngiltere’de rakibini yenmeyi hiç başaramadı… Ada’da 
oynanan 6 maçta Üç Aslanlar, 3 galibiyet 3 de beraberlik 
almayı başardı. 

Bu muhteşem rekabette daha oynanacak çok maç ve 
yazılacak çok hikaye var, bir sonraki Arjantin – İngiltere 
maçını dört gözle ve heyecanla bekliyoruz…
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Süt İç, Futbol Oyna
Edip Uras

Bir varmış, bir yokmuş…

80’lerin ilk yarısında futbol izleyenler İngiltere’de ‘Süt 
Kupası’ diye bir kupa olduğunu hatırlar. 
Ülkemizde televizyonlarda bu kadar fazla canlı yayınlanan 
maçın olmadığı zamanlarda TRT, Süt Kupası finalini 
yayınlardı. Genelde ilkbahar aylarında oynanan finaller 
İngiltere’de saat 15:00’de başlar, o zamanki Wembley Stadı 
pırıl pırıl Londra güneşinin altında yıkanırken, genelde 
topun fazla yere inmediği klasik İngiliz futbolundan 
örnekler ekranlara ulaşırdı. 

Futbolun ve rekabetlerimizin bu kadar yozlaştırılmadığı 
dönemlerdi. Sezon öncesi İstanbul’un üç büyükleri ve 
bazen Sarıyer’in katıldığı TSYD kupaları yapılırdı. Aynı 
günde iki maç yapıldığından, İstanbul’un bütün ezeli rakip 
taraftarları aynı semtte, aynı stadda olurlardı. İç savaş filan 
da çıkmazdı.

O zamanlar spor yazarlarının maçlardan önce oynadığı 
gösteri maçının adı bile ‘Süt Kupası’ idi.

İngiltere’de sütün bile kupasının oynandığı yıllar 1982-
1986 yılları arasına rastlar ama bizim hikayemiz 1933 
yılında başlasın.

Birleşik Krallık, yani İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda hükümeti, 1933 yılında, ekonomik bunalım 
şartlarında ezilen süt ve süt ürünleri üreticilerine nefes 
aldırmak için Milk Marketing Board (Süt Pazarlama 
Kurulu)’nu kurdu. Amaç, üreticilerin kendi yöneteceği 
ve ürünlerini zorda olan üreticilerden alarak toplu olarak 
pazarlayabileceği bir yapı oluşturmaktı.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında, ‘Her Litrenin Önemi 
Var’ kampanyası ile zorlu savaş yıllarında da görevini 
sürdüren MMB (Milk Marketing Board), 1960’lı yıllara 
gelindiğinde elinde tonlarca fazla üretim süt ile kalınca, 
Daily Crest markası ile tereyağı ve diğer süt ürünleri 
imalatına girişti.
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SÜT KUPASI

Süt tanıtımı ve tüketiminin teşvik edilmesi 
amacı ile sürekli yeni markalar, yeni 
kampanyalar ve sponsorluklar aldı Milk 
Marketing Board. Kitlelere ulaşmanın en 
kestirme yollarından biri ‘güzel oyun’ du, onlar 
da futbola uzak kalamadılar ve şimdilerde 
Capital One bankası sponsorluğunda oynanan 
İngiltere Lig Kupası’na sponsor oldular. 
Kupanın adı artık ‘Süt Kupası’ olmuştu. 
Takvimler 1981’i gösteriyordu.

Lig Kupası, o zamana kadar sponsorsuz 
oynanıyordu. O dönemde sponsoru bir yemek 
adı sananlar da çoğunluktaydı zaten. Futbol 
Ligleri Genel Sekreteri Alan Hardaker’in hayata 
geçirdiği bir projeydi. Amaç, FA Kupası’ndan 
erken elenen takımların tribün gelirlerini 
arttırmaktı. 

Futbol Ligleri Başkanı Joe Richards kupayı 
bizzat cebinden ödediği paralarla yaptırdı 
ve üzerine ismini de yazdırdı. Ancak 60’lı 
yıllar İngiltere’de seyirci sayısının hızla 
düştüğü yıllardı ve Lig Kupası maçları henüz 
ikinci yılında, ilk sezona oranla neredeyse 1 
milyon izleyici kaybetti. İngiltere’de stadların 
ışıklandırıldığı yıllardı. Kupa maçları hafta içi 
gece maçları olarak yeniden düzenlendi. 
Lig Kupası, özellikle büyük hedefleri olan 
takımlar için genç oyuncularını denemek ve 
onlara fırsat tanımak için ideal bir platform 
olarak kullanılıyor. İlk Lig Kupası şampiyonu ise 
Aston Villa olmuş. Kupa tarihinde 11 kez final 
oynayan ve 8 kez kupayı kazanan Liverpool en 
başarılı takım.

Sütçülerin kupaya sponsor olması ile Lig 
Kupası’nın adı artık Süt Kupası olmuştu. 
İlk Süt Kupası finali 1982 yılında Wembley 
Stadı’nda 100 bin taraftar önünde oynandı. 
Liverpool finalde Tottenham ile karşı karşıya 
geldi. Tottenham’ın kalesinde bu maçta da çok 
başarılı olan Clemence vardı. Ardiles, Hoddle ve 
golcü Archibald beyaz formayı giyiyorlardı. İyi 
takımdı Spurs. Maçın 11. dakikasında Archibald 
ile öne de geçtiler.
Ancak Souness, Dalglish, Rush ve kalesinde 
Grobelaar ile Paisley’in çalıştırdığı Liverpool 

engel tanımıyordu. Maçın bitimine 3 dakika kala kariyerinde ilk 
kez Wembley’e çıkan Whelan eşitliği sağladı. Uzatmaların ikinci 
yarısında yine Whelan, maçın son anlarında da Rush sonucu belli 
etti.

Finalde rakibi Tottenham’ı uzatmalarda 3-1 yenen Kırmızılar, Süt 
Kupası’nın ilk şampiyonu oldu.  

Bir sonraki sezon Wembley’de yine 100 bine yakın taraftar 
toplanmıştı. Süt Kupası finalinin adı Liverpool – Manchester 
United’dı. Maçın henüz başlarında 17 yaşındaki Manchester 
United golcüsü Norman Whiteside takımını öne geçirdi. Bu gol ile 
Whiteside bugüne kadar Lig Kupası’nda gol atan en genç futbolcu 
unvanını koruyor.

*Milk Marketing Board ise 2003 
yılında resmi olarak kapatıldı. Daily 
Crest markası ise özel ve halka açık 
bir şirket olarak devam ediyor. 

İngiltere’ye yolunuz düşerse 
marketlerden ‘ısrarla’ 
isteyebilirsiniz.

Edip Uras
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Liverpool maçı bırakmadı. Maçın 75. dakikasında sol kanattan Kennedy’nin 
uzaktan şutu ile eşitliği sağladılar. Uzatma dakikalarında Whelan’ın nefis golü 
ile kupaya uzandılar. Maçın sonunda hem Liverpool hem de takımın başında 
son maçına çıkan efsane hoca Paisley için duygusal anlar vardı.

1984 yılında da finalde Liverpool vardı. Bu kez karşısına Merseyside’ın mavi 
tarafı Everton çıktı. İlk kez Pazar günü bir final maçı oynanıyordu. Wembley 
zemini ıslak, tribünleri tıklım tıklımdı. Uzatmalar da dahil 120 dakika mücadele 
ettiler. Gol sesi çıkmadı. Penaltılara öteden beri alerjisi olan İngilizler için 
kurallar açıktı: yeniden oynamak gerek.

Wembley’deki maçtan 3 gün sonra bu kez Manchester City’nin o zamanki 
stadı Maine Road’da karşı karşıya geldi iki takım. Bu kez tek gol Liverpool 
kaptanı Graeme Souness’dan geldi. Livepool’un yeni hocası Joe Fagan, ilk 
sezonunda kupayı kaldırmıştı. Süt Kupası’nda üç sezonda üç kez Liverpol 
zaferi izlemiştik.

1985’de ise hikaye değişikti. Wembley yine tıklım tıklımdı ve sahada 
Kanaryalar ve Kara Kediler, Norwich ve Sunderland vardı. Norwich City 
defansında genç bir oyuncu dikkati çekiyordu. Daha sonra Manchester United 
defansının vazgeçilmez ismi olacak, kariyerine menajerlikle devam edecekti. 
Hull City’nin başındaki Steve Bruce o gün sarı formayı terletenler arasındaydı.
Maçın 46. dakikasında Sunderland defanstaki Chisholm’e çarparak kaleciyi 
yanıltan top maçın tek golü olurken, Sunderland golden sonra Clive Walker’ın 
ayağından bir penaltıdan ve esşitliği sağlama şansından yararlanamadı. Maçı 
1-0 kazanan Norwich City kupanın sahibi olmuştu. 

Buna rağmen her iki takım için de talihsiz bir sezon oldu. Norwich ve 
Sunderland sezon sonunda küme düştüler. Yetmiyormuş gibi, kupayı alarak 
Avrupa’ya gitmeye hak kazanan Norwich City, 29 Mayıs 1985’te, bu sayıda 
da Elif Magul’un kaleminden keyifle okuyacağınız Heysel Faciası yüzünden 
İngiltere kulüplerinin aldığı ceza sonucunda Avrupa kupalarına katılamadı.
1986’da Lig Kupası son kez Süt Kupası olarak oynandı. O zamanlar Premier 
Lig yoktu. Birinci ligde oynayan Oxford United ve Queens Park Rangers, 
finalde 90 bin kişinin önünde Wembley çimlerine ayak bastılar.

QPR 1985/86 sezonunu 13. sırada bitirdi. Finale gelirken o sezon lig 
şampiyonu olacak olan Liverpool’u devirmişlerdi. Rakip Oxford United 
ise kümede kalmaya çaba sarf ediyordu, sezonu 18. sırada bitirerek bunu 
başardılar da. Takımda özellikle iki isim dikkat çekiyordu: 7 numaralı Ray 
Houghton ve 8 numaralı John  Aldridge. Bu iki oyuncu bir sonraki sezon, 1987 
yılında Liverpool’a transfer oldular ve Kırmızı efsanelerin arasında yer aldılar.
Oxford United 40. dakikada Hebbert ile öne geçti. Houghton ikinci yarıda 
farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarında Aldridge’in kaleciden seken şutunu 
James tamamladı. 3-0’lık net skor, aynı zamanda Oxford United’ın tarihinde 
kazandığı ilk önemli kupa oldu. Heysel Faciası nedeniyle devam eden yasak 
yüzünden Oxford da Avrupa yüzü göremedi.

1987 finalinden itibaren Lig Kupası’nın adı perakende mağaza ve bahis şirketi 
Littlewoods’un sponsor olması ile Littlewoods Challenge Cup olarak değişti 
ve Süt Kupası tarihin sayfalarında yerini aldı. Milk Marketing Board ise 2003 
yılında resmi olarak kapatıldı. Daily Crest markası ise özel ve halka açık bir 
şirket olarak devam ediyor. İngiltere’ye yolunuz düşerse marketlerden ‘ısrarla’ 
isteyebilirsiniz.
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Premier Lig’de son yıllarda ligin 
zirvesinde olduğu kadar dibinde 

de kıyasıya bir heyecan yaşanıyor. 
Kümede kalma mücadelesi veren 

takımların savaşında her sezon 
sonu 3 takım Championship 

yolunu tutarken, geri kalanlar 
tatile çıkmadan önce derin bir “oh” 

çekiyor.

Mayıs ayında o derinden oh çeken 
takımlardan biri de Sunderland. 

Kara Kediler lakaplı Premier Lig’de 
küme düşme adayları arasından 

gösterilen, hatta son sıralarda 
sallanıp duran Sunderland, Mayıs 
ayında ligde kalmayı garantiliyor. 
Üstelik bu ilk kez olan bir şey deği 

Gelin filmi beş yıl öncesine saralım. 
Sunderland 2010-11 sezonuna 

Steve Bruce ile başladı, Bruce ile 
bitirdi. 38 maçta 12 galibiyet, 15 
mağlubiyet ve 11 beraberlikle 47 

puan toplayarak ligi onuncu sırada 
bitirdiler.

ERDEM ÖZDAMAR  

İLK 8 HAFTA = 3 PUAN

** Biz dergimizi yayına hazırlarken Sunderland’de yine yeniden bir hoca değişikliği yaşandı ve Dick Advocaat’ın yerine bir 
dönem takımda forma da giymiş Sam Allardyce getirildi
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KARA KEDİNİN 
CANLARI BİTİYOR
Steve Bruce’un takımı 45 golle ligde 
kalırken bir dönem adı Fenerbahçe ile 
anılan Asamoah Gyan 10, Darren Bent 
ise 8 gollük katkı sağlıyordu takımlarına. 
Sezonun en dikkat çeken isimlerinin 
başında da Liverpool’da Gerrard’ın 
ardından takımın birinci kaptanı olan 
Jordan Henderson geliyor, genç oyuncu 
o sezon ligde 30 maçta doğrudan forma 
giyerek otoritelerin dikkatini çekiyordu. 

Ancak tüm bu başarılı sayılara karşın 
Sunderland, ezeli rakibi Newcastle’a 
St.James Park deplasmanında 5-1 
yenilirken ağır bir derbi hezimeti yaşadı. 
Rövanşını ise sezon sonu ligi Magpies’in 
2 sıra üzerinde bitirerek aldı.

Steve Bruce’la Sunderland 2011-12 
sezonuna yine ligi orta sıralarda bitirme 
hedefiyle başladı. Sezona Manchester 
United’dan Wes Brown ve John O’Shea, 
Ipswich Town’da Connor Wickham ve 
Birmingham’dan Sebastian Larsson’ı 
kadrosuna katarak başlayan Kara 
Kediler, Arsenal’den de “Lord” Nicklas 
Bendtner’i kiraladı.

Bu harcamalara rağmen sezon hiç 
de bekledikleri gibi başlamadı. İlk 
galibiyetini almak için 5 hafta bekleyen 
Steve Bruce’un takımı birden bire 
kendisini küme düşme hattında buldu. 
Sunderland 14 hafta sonunda sadece 
2 galibiyet alabildi ve 11 puanla küme 
düşme hattının 1 puan üzerinde 
sıralandı.

Saha içinde işler yolunda gitmediği gibi 
saha dışında da hareketli günler yaşadı 
Kara Kediler. 2009’da yönetime giren ve 
kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu 
satın alan Ellis Short, kulüpte daha fazla 
söz sahibi olmaya başladı.

1996-2002 yılları arasında kulübün 
formasını giyen ve futbolu bıraktıktan 
sonra kulübün başkanlığına kadar 
yükselen eski oyuncu Niall Quinn’in işine 
son veren 54 yaşındaki Short, başkanlığı 
da kendi himayesine aldı. Quinn’i 
kulübün idari bir başka pozisyonunda 
görevlendirse de İrlandalı bir yıl bile yeni 
görevinde kalmadan pek çok meslektaşı 
gibi futbol yorumculuğunu seçti.

Başkanı saf dışı bırakan patron Short, 
kötü sonuçların ardıdan bir başka 
değişikliği de takımda yaptı. Bir önceki 
sezonu kurtarmış olsa da Bruce ile yola 
devam etmeme kararı alan yeni patron, 
Kuzey İrlandalı Martin O’Neill’i takımın 
başına getirdi. İki senelik mukavele 
imzalattığı O’Neill’den tek isteği vardı: 
Ligde kalmak. 

“Survivor” yeni hoca ile başladı. Kuzey 
İrlandalı göreve geldikten sonraki 
ilk 10 maçında 7 galibiyet çıkarınca 
takım birden bire yeniden kendisini 
ilk 10 sıranın içinde buldu. O’Neill’in 
sihirli dokunuşu kendini belli etmişti. 
Blackburn, Bolton ve Wolverhampton’ın 
küme düşmesinin kesinleşmesinin 
ardından hedefi kalmayan Sunderland 
ligin son 10 haftasında sadece 1 
galibiyet alsa dahi sezonu 11 galibiyet, 
12 beraberlik ve 15 yenilgiyle 45 puan 
toplayarak 13’ncü bitirmeyi bildi. 

Sunderland ligde kalırken 
45 gol atan takımın 
en golcü oyuncusu, 
Arsenal’den kiralanan 
Nicklas Bendtner oldu. 
8 gol atan Danimarkalı 
golleriyle tek başına 
takımına direkt olarak 
8 puan kazandırıyordu. 
Bendtner’e yine 8’er golle 
yeni transfer Larsson ve 

Sessegnon da destek 
verince 9 canlı Kara Kediler 
yaz tatiline keyifle çıktı.

2012-13 sezonunda 
yola Martin O’Neill’le 
devam kararı alan kulüp, 
Manchester United’ın 
şampiyon olduğu sezonu 
yine 2 menajerle kapattı. 
Tottenham’dan Saha, 

Manchester City’den 
Adam Johnson ve 
Wolverhampton’dan 
Steven Fletcher gibi isimleri 
kadrosuna kadar O’Neill bu 
defa işini şansa bırakmak 
istemiyordu. Sezona kötü 
bir başlangıç yapan Kara 
Kediler ilk galibiyetlerini 
5’nci haftada yine kendileri 
gibi küme düşmeme savaşı 

veren Wigan’a karşı aldılar. 
Martin O’Neill’in takımı 
yeni yıla kadar sadece 3 
galibiyet alabildi ve 2013 
yılına 14’üncü sırada girdi. 
Küme düşme hattındaki 
Wigan ile aralarında sadece 
1 galibiyetlik fark vardı.

** Biz dergimizi yayına hazırlarken Sunderland’de yine yeniden bir hoca değişikliği yaşandı ve Dick Advocaat’ın yerine bir 
dönem takımda forma da giymiş Sam Allardyce getirildi
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Ellis Short yine radikal bir karar aldı ve 
faturayı bir kez daha menajerine kesti. O’Neill 
kovulduğunda Sunderland sadece 7 galibiyet 
ve 10 beraberlikle, 18’nci Wigan ile aynı 
puanda ama 1 sıra üzerinde 31 puandaydı. 

Kalan 6 maçta takımı bu zor durumdan 
kurtaracak biri gerekiyordu. Daha doğrusu 
böyle bir sorumluluğu üstelenebilecek birisi. 
Ellis Short ciddi ve de bir o kadar riskli karar 
vererek takımın başına 2 yıllık sözleşmeyle 
İtalyan Paolo Di Canio’yu getirdi.

Di Canio Ada’ya yabancı olmasa da 
Sunderland’in görevini kabul edene kadar 
sadece 6 aylık bir menajerlik macerası vardı. 
Sezona Swindon Town’da başlayan ancak 
ekonomik sıkıntılara giren kulüpten kendi 
isteğiyle ayrılan Di Canio, Sunderland’in yeni 
Survivor macerasında başrol kahramanı oldu.

Oyunculuk yıllarındaki hırçın ve agresif 
tavırlarıyla dikkat çeken İtalyan’ın bu huyunu 
halen muhafaza etmesinin kulüp için iyi mi 
kötü olacağı bir yana dursun, çiçeği burnunda 
menajer henüz ilk resmi sınavında St. James’ 
Park’ta Tyne&Wear derbisine çıktı.
Ligde kalma yolunda her puana ihtiyacı olan 
Sunderland deplasmandan 3-0’lık Newcastle 
galibiyeti çıkarınca, hem ligde kalma yolunda 
umutlandı hem de İtalyan’ın kredisi yükseldi. 
Dahası Newcastle galibiyeti Sunderland’in 3 ay 
sonra kazandığı ilk maç oldu. Di Canio’nun bu 
maçtaki aşırı ve abartılı gol sevinçleri ise ertesi 
günkü gazetelerin sayfalarını bol bol süsledi.

QPR ve Reading’in ligden düşmesi hemen 
hemen kesinleşince Sunderland, Aston Villa 
ve Wigan o son kara bileti almamak için 
kıyasıya yarışa girdiler. Wigan Athletic, Roberto 
Martinez yönetiminde FA Cup’ta final kalıp 
tüm dikkatini Manchester City ile Wembley’de 
oynayacağı maça çevirince lig yarışında 
otomatikman geride kaldı.

Di Canio yeni takımıyla çıktığı 6 Premier Lig 
maçında 2 galibiyet 2 beraberlik çıkardı. Kara 
Kediler sezonu 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 
17 yenilgiyle 39 puanda bitirdi. Wigan’ın 
bitime 2 hafta kala ligden düşmesinin ardından 
Kedi bir canını daha kurtarmış oldu. Wigan 
ise Championship’in yolunu tutarken FA Cup 
şampiyonu apoletiyle ertesi sezon UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Takıma sezon başında katılan Steven Fletcher 
Sunderland’e 11 gollük katkı sağlarken, Di 
Canio sonrası Sessegnon ve Adam Johnson’ın 
golleri takımın ligde kalmasında belirleyici rol 
oynadı.
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Dokuz canından ikisi giden Sunderland 
yönetimi takımı kümede tutan menajerle 
yeni sezona başlama geleneğini sürdürdü. 
Sunderland 2013-14 sezonuna Liverpool’dan 
Borini’yi kiralayarak, Alkmaar’dan Josy 
Altidore, Swansea’den Ki Yeung, Juventus’tan 
Giaccherini gibi oyuncuları satın alarak başladı.

Di Canio ile takım geleneksel olarak bu sezona 
da iyi başlayamadı. Bu kötü başlangıç da İtalyan 
menajerin sonunu hazırladı. Ellis Short yine 
hoca değişikliğine gitti. Di Canio’nun bir önceki 
sezon, özellikle de derbi kazandıktan sonra 
yaptığı hareketler artık göze batmaya başladı.

Son sıradaki, 1 puanlı takımın başına Uruguaylı Gustavo Poyet 
getirildi. Chelsea ve Tottenham formalarıyla Premier Lig’de top 
koşturan Poyet’nin ilk menajerlik deneyimi de yine Ada’da olmuştu. 
2009’da League One’da mücadele eden Brighton’ın başına geçen ve 
2010-11 sezonunda takımı Championship’e çıkaran Poyet, 2012-
13 sezonunda da Championship yarı finali oynamaya hak kazandı 
ancak daha sonra Premier Lig’e çıkacak Crystal Palace’a kaybetti. 

Poyet hem bir takım çalıştırıp İngiltere’de kalmak istemesi hem de 
Premier Lig’den böylesine bir teklif almasının da etkisiyle bu önemli 
görevi kabul etti. Kulüp menajeri sıfatıyla çıktığı ilk maçta Swansea 
deplasmanından 4-0 yenik ayrılsa da bir sonraki maçta kendisini 
kurtaran yine Newcastle oldu. Tıpkı Di Canio gibi o da taraftarlarına 
Tyne&Wear derbisiyle ilk üç puanı hediye etti. 

Saha kenarında takındığı hal ve tutumun 
artık abartıya kaçtığını düşünenlerin ve 
maç sonlarındaki demeçlerinin takıma zarar 
verdiğini dile getirenlerin sayısı gittikçe 
artıyordu. Tüm bunların bir sonucu olarak 
Paolo Di Canio 2012-13 sezonunda 6 
maç sonunda sadece 1 puan alabildiği 
Sunderland’den kovuldu.

Derbi rekabeti saha içinden önce saha dışında çoktan 
başlamıştı bile. 3-0’ın ve Di Canio’nuın rövanşını almak 
için Stadium of Light’a gelen Newcastle taraftarlarının 
içinde olduğu olaylar, başlama vuruşundan saatler 
önce Ada’nın gündemine oturdu. İngiliz polisinin atlı 
polisleri de devreye soktuğu bu önemli maç öncesi 
pek çok taraftar yaralandı, gözaltına alındı. En çarpıcı 
olay ise bir Newcastle taraftarının atlı polise saldırması 
oldu. Barry Rogerson isimli 45 yaşındaki Saksağan, 
polise saldırma görüntüleri de ortaya çıkınca kanundan 
kaçamadı. Maç yerine karakola giden taraftara 12 ay 
hapis ve spor müsabakalarından men cezası verildi.
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Olaylar maça yansımadı. Tyne&Wear 
derbisinde ev sahibi olan Sunderland, 
Liverpool’dan kiralanan Borini’nin bitime 
3 dakika kala attığı golle kazanmayı 
başardı. Bu yeni menajer Poyet’nin ve 
aynı zamanda Sunderland’in o sezon 
aldığı ilk 3 puan oldu.

Sunderland Uruguaylı ile inişli çıkışlı bir 
grafik yakalasa da puan cetvelindeki 
yerinden kıpırdaması oldukça zaman 
aldı. Kara Kediler kendilerini düşme 
hattından kurtaracak çıkışı yapmak için 
yeni yıla kadar beklerlerken imdada 
yine bir Newcastle maçı yetişti. 1 
Ocak’ta evinde Aston Villa’ya kaybeden 
Sunderland 1 Şubat’a kadar oynadığı 
4 maçtan 10 puan çıkardı. 1 Şubat’ta 
St.James Park deplasmanına çıkan 
21 puanla küme düşme hattındaki 
Sunderland, ezeli rakibini 3-0’lık net bir 
skorla geçerek puanını 24 yapıyor ve 
kendisini 14’üncülüğe atıyordu.

Uruguaylı derin bir nefes alsa da 
yine uzun süreli bir kazanamama 
serisi Sunderland’i eski yerine getirdi. 
Derbiden itibaren 9 maçta sadece 
2 puan çıkarabilen Poyet’nin takımı 
kendisinden beklenen çıkışı ligin 
sonlarında yaptı. Tıpkı kendisinden 
önceki menajerler gibi.

33’üncü haftada son dakikada yediği 
golle 1 puana razı olduğu Manchester 
City maçından sonra 26 puanla son 
sırada olan Sunderland, deplasmanda 
Chelsea (Jose Mourinho’nun Chelsea’nin 
başında Stamford Bridge’de kaybettiği 
ilk yurtiçi maç) ve Manchester United’ı, 
evinde de Cardiff City ile WBA’ı yenerek 
4 maçlık bir galibiyet serisi yakalıyor ve 
yine ligde kalmayı başarıyordu. 

Tabi ki Poyet’nin kredisinin bu kadar 
yüksek olmasının sebebi kritik 
zamanlarda aldığı galibiyetlerin yanı 
sıra Lig Kupası’ndaki yürüyüşüydü. 
Sunderland ilk turlarda alt liglerden 
gelen, nispeten daha kolay takımları 
safdışı bıraktıktan sonra da 
Southampton, Chelsea ve Manchester 
United’ı eleyerek adını Wembley’e 
yazdırdı. Uruguaylı’nın takımı 
Wembley’de oynanan final maçını 
sezonu şampiyon olarak tamamlayacak 
olan Manchester City’ye 3-1 kaybetti.

Fulham, Cardiff City ve Norwich küme düşerken Sunderland ligi 10 
galibiyet 20 yenilgiyle, 38 puanla 14’üncü bitirmeyi ve bir canını 
daha kurtarmayı başardı. 41 gol atan takımın ligde kalmasında 
büyük pay sahibi “kurtarıcılar” 10’ar gol atan Liverpool’dan 
kiralanan Borini ve takıma bir önceki sezon katılan Adam Johnson 
oldu.

Manchester City’den Rodwell ve Costel Pantillimon, Napoli’den 
Reveillere, Wigan’dan Jordi Gomez’i kadrosuna katarak yeni 
sezonun startını verdi Sunderland. Nitekim, bu sezonun da bir 
öncekilerden pek bir farkı olmadı. Poyet’nin de Sunderland’in de 
2014-15 sezonu bir kulüp klasiği olarak kayıtlardaki yerini aldı.

İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Sunderland, ilk galibiyetini almak için 
7 hafta bekledi. Takım galibiyet hanesindeki bu kötü sayıya karşın 
ligde orta sıranın altında “sallanıyordu”.

2015 yılına girdiğimizde takım puan cetvelinde 14’üncü sırada 
sadece 3 galibiyetle yer alıyordu. Bu sayı aynı zamanda küme 
düşme hattında yer alan 3 takımın galibiyet sayılarına da eşitti. 
Sunderland’i diğerlerinden fark ettiren ise aldığı beraberlikler 
oldu. 20 maçlık fikstürde sadece 3 defa galibiyet sevinci tadan 
Sunderland, 11 maçtan eşitlikle ayrıldı. Poyet’nin takımı yine de 20 
puanla rahat değildi, zira küme düşme hattıyla arasında sadece 3 
puanlık bir fark vardı. 

Yeni yılda da Sunderland çizgisini 
bozmadı. Galibiyet alamayan, bahislerde 
beraberliklerin oranlarının düştüğü takım 
için tehlike çanları çok geçmeden çalmaya 
başladı. Kümede kalma savaşının iyice 
kızıştığı, takımların birer ikişer puanları 
paylaştığı Premier Lig’de ligin dibiyle ortası 
arasındaki uçurum giderek kapanırken 
Sunderland de kendisini tehlikeli bölgenin 
ortasında buluverdi. Artık Poyet’nin de 
koltuğu sallanmaya başlıyordu.

Başkan Ellis Short basına menajeri ile 
ilgili konuşmaktan kaçınsa da kafasında 
bir başka plan olduğu belliydi. Yönetim 
takım ligde Burnley’nin 1 puan önünde 
17’nciyken, 29 hafta sonunda Poyet’nin 
fişini çekti. 4 galibiyet ve 12 beraberlik 
alan Uruguaylı menajer de sözleşmesinin 
sonunu göremeden kulüpten ayrılanların 
arasına katıldı böylece.
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Kulüp yönetimi yaklaşan Tyne&Wear derbisi önceki 
can simidi olarak Hollandalı emektar menajer 
Dick Advocaat ile anlaştı. Kulüp yönetiminin yine 
beklentisi takımın ligde kalmasıydı. Ellis, Hollandalı 
menajere de beraber çalıştığı diğer tüm isimler gibi 
2 yıllık bir sözleşme önerse de Advocaat bunu geri 
çevirdi. Premier Lig’de sezonun geri kalan maçları 
için kısa süreli bir anlaşmayla görevi kabul eden 
Advocaat Sunderland’in son 4 yıldaki 8’inci menajeri 
oldu.

Dick, yeni takımın başındaki ilk maçta yine derbi 
kazandı. Sunderland’in imdadına yine ezeli rakibi 
yetişti.  Newcastle’ı 1-0 yenen Kara Kediler, 8 maç 
sonra galibiyet sevinci yaşadı. 

Advocaat’ın kalan maçları oldukça zorluydu ve küme 
düşme hattında puanlar birbirine oldukça yakındı. 
Newcastle’ı yenerek moral bulan Sunderland ertesi 
hafta Crystal Palace deplasmanında 4’lük olunca o 
sezon ilk kez son 3 sıranın içinde buldu kendisini. 

Sunderland çıkışını da son 6 haftada yaptı. Kalan 6 maçın 5’inde, üstelik Everton, 
Southampton, Arsenal gibi rakiplere karşı oynayan Sunderland, 2 galibiyet 3 de 
beraberlik çıkararak ligin son haftasında şampiyon Chelsea deplasmanında ligde 
kalmayı garantilemiş olarak sahaya çıkmayı başardı. 

Dick Advocaat göreve geldiğinde 26 puanda olan Sunderland, 38 hafta sonunda 38 
puanla ligde kalma başarısını “bir kez daha” göstermiş oldu. Bu sezon Crystal Palace’a 
giden Connor Wickham ve yeni transfer Jordi Gomez 5, Steven Fletcher ise 4 golle 
takımı ligde tutan isimler olarak akıllara yer ettiler. 

2015-16 sezonu öncesinde Hollandalı Dick Advocaat bir kulüp takımı çalıştırmaya 
sıcak bakmadığını ve kulüp yönetiminin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiğini açıkladı. 
Taraftarlar her ne kadar bu kararı saygıyla karşılasalar da ex-menajerlerinin geri 
dönmesi için de yoğun baskılarını sürdürdüler. Stadium of Light sakinlerine en büyük 
destek Dick Advocaat’ın eşinden geldi. 67 yaşındaki teknik adamın eşi, 1 yıl daha 
Ada’da kalmaları konusunda ısrarcı davranınca Advocaat kulüp binasına bir kez daha 
gitti, önüne konan yeni sözleşmeyi imzaladı ve yeni sezonun startını verdi.

Sunderland taraftarları bu karar sonrası Hollandalı’nın evine teşekkür maiyetinde 
yüzlerce çiçek yollamak için bir kampanya başlattılar. Sessiz sedasız başlatılan ve 
internet üzerinden ödemelerle yapılan bu girişim ailenin de kulağına gidince Advocaat 
ve eşi bütün bu toplanan ve toplanmaya devam eden paraların bir hayır kurumuna 
bağışlanmasını istediler ve sadece sembolik bir buket çiçek kabul ettiler. 

Sunderland ve Dick Advocaat yeni sezonun çalışmalarına başlarken toplanan paralar 
da ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 

9 canlı kedinin 4 canı gitti, 5 canı kaldı…

Sunderland son 4 sezonda 8 teknik adam değiştirdi. Yeni sezona da alışılageldiği 
gibi 2 yenilgi ile başladı, bakalım bu sene de aynı filmi mi izleyeceğiz yoksa emektar 
Hollandalı takımının başında sezonu tamamlayabilecek mi…
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İlkokul çağındaki çocuklar yaz tatilinden 
döndüklerinde öğretmenlerinden “Tatilde ne 
yaptın?” sorusunu alırlar. Çoğunlukla bu soruya 
“Bilgisayarda oyun oynadım, deniz kenarına 
gittim, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla 
oynadım” gibi yanıtlar verirler. 

11 yaşındaki Daniel Fryer için ise 2015 yaz 
dönemi hayatındaki en güzel ve özel yazlar-
dan birisi oldu. İngiltere Amatör Lig ekibi AFC 
Fylde’de top toplayıcılık yapan genç İngiliz, 
29 Temmuz’da Bolton ile oynanan hazırlık 
karşılaşması için emsali zor görülür bir ödül 
kazandı, maçta takımın patronu o olmuştu.
Daniel’in ödülü kazanması da tamamen şans 
eseri gelişen bir durum. AFC Fylde’ın Sezon 
Sonu Ödül Töreni’nde Bolton ile oynanacak 
hazırlık maçında takımı yönetmesi için kombine 
sahipleri arasında açık arttırma yapılmıştı. O 
tarihte açık arttırmayı kazanan Paul Kirkham 
adındaki bir taraftar olmuş olsa da Paul işi 
gereği etkinliğe katılamayacağını duyurunca 
ödül genç Daniel’in oldu.

Daniel’in ödülü kazandığını öğrenen babası 
Steven; “Oğlum kulübü tüm kalbiyle seviyor ve 
onun böyle bir şansa erişmesi gerçekten çok 
güzel. İç sahada, deplasmanda Fylde’ı izlemeyi 
çok seviyor ve biz sezonluk kombinelerimizi, 
formalarımızı almıştık. Bunun gerçekleşmesi 
muhteşem oldu.”

“Paul’e ne kadar teşekkür etsek azdır, böyle bir 
şans ömür boyunca zor gelir.” 

Daniel’in rüyası kulüp forma tedarikçisinin 
onun için hazırladığı “BOSS” yazılı formayla 
başladı. Taktik tahtasına maçta kullanacağı 
11’i yazdı ve gerekli konuşmaları yaptıktan 
sonra takımı sahaya yolladı. Kenara geldiğinde 

11 YAŞINDAKİ 
MENAJER DAN FRYER
Murat Çolakoğlu

yanında yardımcısı Dave Challinor(39, kulüp 
menajeri) vardı. Dave BBC’ye Daniel ile ilgili şu 
açıklamaları yaptı: 

“Maçtan önce oyuncuların özgüvenini yüksek 
tutacağına emindim, ilk yarıda oyuncular onu 
dinlemezlerse ikinci yarıda kontrolü elime 
alacaktım.”

“Dan bize maçlarda her şeyiyle yardımcı oluyor, 
bu da onun ödülü oldu. Bu soyunma odasında 
ve yedek kulübesinde neler olup bittiğini 
görmesi için mükemmel bir deneyim oldu.” 

Daniel oyuncu değişikliklerini yaptı, maç sonu 
basın toplantısına katıldı ve AFC Fylde, Bolton 
ile 1-1 berabere kaldı.
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Daniel Fryer 11 yaşında böylesine bir şansa erişti ve ilerleyen dönemde 
olası menajerlik kariyeri için gerçek zamanlı tecrübe kazandı.

AFC Fylde bu etkinlikle yalnızca Daniel’i mutlu etmedi, kendi 
tanıtımlarını da en üst düzeyde yapmış oldu. Uluslararası web sitel-
erine haber oldular, eski Chelseali Mario Melchiot, Twitter sayfasında 
bu olayı tüm dünya ile paylaştı ve bizim sayfalarımıza da konuk olarak 
kilometrelerce uzaktaki futbolseverlere ulaştılar. 

““Dan bize maçlarda her 
şeyiyle yardımcı oluyor, 
bu da onun ödülü oldu. 
Bu soyunma odasında 
ve yedek kulübesinde 
neler olup bittiğini 
görmesi için mükemmel 
bir deneyim oldu.” 
Dave Challinon

“Oğlum kulübü tüm kalbi-

yle seviyor ve onun böyle 

bir şansa erişmesi gerçek-

ten çok güzel. İç sahada, 

deplasmanda Fylde’ı 

izlemeyi çok seviyor ve biz 

sezonluk kombinelerimizi, 

formalarımızı almıştık. 

Bunun gerçekleşmesi 

muhteşem oldu.”
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LOGOLARIN
DİLİ

Edip Uras

Chelsea Futbol Kulübü 1905’de 
kurulduğunda formalarda armalar 
kullanılmıyordu. 1960’lara kadar 
armalar kulüp simgesi olarak maç 
program kitapçıklarında yer alıyordu.

Chelsea’nin 110 yıla varan 
tarihinde kullandığı arma sayısı 
kendi içlerindeki ufak değişiklikleri 
saymazsak toplam 5 tane. 

Takımın Chelsea Pensioners olarak 
anılmasını sağlayan ilk armada beyaz 
sakallı ve şapkalı bir adam görüyoruz. 
Sol göğsündeki madalyalardan 
rütbesinin hayli yüksek olduğunu da 
tahmin edebiliriz. Bu kesinlikle bir 
savaş gazisi.

Chelsea semtinde yer alan görkemli 
bir bina 1682’de Kral Charles 
II tarafından savaş gazilerinin 
dinlenme evi olarak açıldı. Binanın 
tamamlanması 1692’de oldu ve ilk 

sakinleri Sedgemoor Savaşı gazileri 
oldu. O zamandan beri yaklaşık 300 
gazi bu huzur evinde kalır ve bazıları 
zaman zaman Stamford Bridge’deki 
maçlara da gelir. İşte armadaki o gazi, 
bu gazi.

Chelsea Futbol Kulübü kurulduğunda 
armasında bulunan emekli gazi 
figüründen dolayı 1950’lere kadar 
‘Pensioners’ yani ‘Emekliler’ olarak 
anıldı. Hastane sakinleri her 29 
Mayıs’ta kurucu Kral Charles II’nin 
doğum gününü kutlarlar. Burada 
giydikleri kırmızı üniformalarla 
Chelsea’nin şampiyonluk 
törenlerinde de boy gösterdiler son 
yıllarda. 2010/11 sezonunda Chelsea 
formasında bu yüzden kırmızı çizgiler 
yer aldı.

Ted Drake 1952’de kulübü satın 
aldığında ilk yaptığı şey eski 
armadan kurtulmak oldu. Yeni 

arma hazırlanırken, 1 sene boyunca 
üzerinde sadece C.F.C harfleri olan 
geçici logo kullanıldı. Artık Chelsea 
takımının adı ‘Maviler’ olmuştu.

1953’de kullanılmaya başlanan arma 
ise belki de Chelsea armalarının 
içinde en fazla bilinendir. Tam 33 
yıl Chelsea FC’nin arması olarak 
kullanıldı ve formalarında yer aldı.

Armanın tasarımında Chelsea 
bölgesinin arması temel oluşturdu. 
O zamanlar kulüp başkanı olan 
Cadogan ailesinden Charles Gerard 
John Cadogan aynı zamanda Chelsea 
Viskontu idi. Armada kullanılan aslan 
oradan alınmıştır.

Aslanın elinde tuttuğu asa ise 
Chelsea bölgesini de kapsayan 
yetkisi ile Westminster Abbey 
başrahibinindir. Armadaki güller 
İngiltere’yi temsil eder. 
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Futbol toplarının neden orada olduğunu da tahmin etmek zor değil.

Chelsea’nin formalarında kullandığı ilk arma da budur. Armanın karmaşıklığı 1960 ve 1970’lerde ufak tefek 
değişiklikler geçirmesine neden olsa da kulübün gerçek arması her zaman bu oldu. 1970’lerin başında gelen FA 
Kupası zaferleri logoya eklenen kupa ve yıldız figürleri olarak yansıdı.

1986’ya gelindiğinde futbolun çevresindeki markalaşma ve pazarlama olanaklarını göz önüne alan kulüp dördüncü 
kez armasını değiştirme kararı aldı. Kulüp sahibi Ken Bates olmuştu. Bu kez sarı bir aslan Chelsea Football Club 
(C.F.C) harflerinin üzerindeki yerini almıştı.

Yıllar içinde farklı renk kombinasyonları olsa da CFC harfleri tüm tasarımlarda yer aldı. Yeni logo 19 yıl Chelsea’ye 
hizmet etti.

2000’li yıllara gelindiğinde ise öykü yine değişmişti. Artık kulübün yeni sahipleri vardı ve taraftarlar arasında da 
geleneksel motiflere dönmek isteyenler çoğunluktaydı. Yepyeni bir futbol çağına eskiyi çağrıştıran yepyeni bir arma 
ile girmeye karar verdi Chelsea. 

Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea’nin kuruluşunun 100. yılında, Mayıs 2005’de 1950’lerdeki eski armadaki 
logonun yer aldığı yepyeni Chelsea arması kabul edildi.

Asa tutan aslan geri dönmüştü. Kulüp hem önümüzdeki 100 yıl kulüp kimliğini yansıtacak bir armaya kavuştu, hem 
de geleneksel ve tarihi çizgisine sadakatini korudu. Yeni logo 2005/06 sezonu başından beri kullanılıyor.
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Mert Artun
2015-16; Premier Lig’in 24. sezonu başlarken, biz de Ada 

Futbolu’nun istatistik bölümünde geride bıraktığımız 23. 

sezondan bir rekoru sizlerle paylaşmak istedik. 

Son şampiyon Chelsea’nin henüz ilk haftadaki Swansea 

maçını izlediğimizde bile yeni sezonun bir önceki kadar kolay 

gitmeyeceğini görebiliyoruz. Jose Mourinho’nun 2. mavi 

döneminde aldığı ilk şampiyonluk ki kolay kolay kırılamayacak 

bir rekora sahne oldu. Chelsea 2014-15 sezonunda tam 272 

gün liderlik koltuğunda oturdu ve sezona harika başlayarak 

zirveye, sadece 2. haftada averajla Tottenham’a bırakmak 

dışında ambargo koydu. 

Biz bu satırları yayına hazırlarken Portekizli teknik adam 

takımı ile olan sözleşmesini 2019’a kadar uzattı ve hedefte 

yeni şampiyonluklar var, rakipler Arsenal ve Manchester City 

güçleniyor. Van Gaal yönetimindeki Manchester United da 

kabuk değiştirirken iddialı transferlerle şampiyonluk potasına 

yeniden girme yarışında. Bu 272 günlük rekorun kırılıp 

kırılamayacağını ya da hangi takım tarafından kırılabileceğini 

zaman gösterecek. 

İSTATİSTİK – EN UZUN 

SÜRELİ LİDERLİK REKORU

50 ADA FUTBOLU 15



Bir önceki rekor 1994’ten kalmaydı ve Sir Alex Ferguson’un ekibi o 

yıl tam 262 gün liderlik koltuğunda oturduktan sonra mutlu sona 

ulaşmıştı. Rekoru tersten kıranlar ise oldukça ilginç. Manchester 

City, Şilili teknik direktör Pellegrini’nin ilk yılında zafere ulaşırken 

sadece 15 gün liderlik kolduğunda oturdu. Liderlik süresinin bu 

kadar az olmasının en büyük etkeni Lig Kupası’nda sonuna kadar 

giden City’nin ertelenen maçları olması ve hep maç eksiği ile 

gizli lider gibi geriden gelmesi. Sezonun sonuna doğru maçlarını 

tamamlayan Citizens şampiyonluğa ancak son hafta ulaşabildi. 

Jose Mourinho bundan önceki şampiyonluklarında 2005’te 193, 

2006’da ise 257 gün liderlik koltuğunda oturmuştu.

Premier Lig’de 3 şampiyonluğu olan Arsenal’in ise en iyi ve tek 

iyi derecesi 2004’te gelen şampiyonluktaki 216 günlük liderlik 

keyfiydi. Wenger’in diğer şampiyonlukları pek kolay olmamış ve 

2002’de sadece 47, 1998’de de 56 gün liderlikten sonra mutlu 

sona ulaşmıştı Londra ekibi. 
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Goodison Park’ta geçen sezonun 
şampiyonunu Naismith’in 3 golü ile 
eli boş gönderen Everton’da uzun 
zamandır ‘pişmesi’ beklenen bir 
oyuncunun futbol lezzeti dolu kokusu 
duyulmaya başladı
.
21 yaşındaki Ross Barkley için bu 
sezon çoktandır anahtar niteliğindeydi. 
Hocası Roberto Martinez onun için 
‘her menajerin rüyası olma yolunda 
hızla olgunlaşıyor’ ifadesini kullandı. 
“Önemli olan sahada doğru kararları 
verebilmek,  o kararlarla büyümek 
ve gelişmek. Bu sorumluluğu alacak 
güçte, cesur ve topu almaktan hiç 
çekinmiyor. En önemlisi, kötü de 
oynuyor olsa, Ross her zaman doğruyu 
yapmaya çalışıyor.”

Yorumcular Barkley’in futbolunu Mi-
chael Ballack, Paul Gascoign ve Wayne 
Rooney ile benzeştirirken, ‘93 doğumlu 
İngiliz futbolcu bu sezon sonunda en 
çok konuşulacak oyunculardan biri 
olmaya aday.

Merseyside’ın mavi takımının 
kapısından içeri ilk girdiğinde 11 
yaşındaydı Ross. Akademi ve genç 
takımların hepsinde forma giydikten 
sonra 2010/11 sezonunun başında 
artık yedek kulübesinde oturmaya 
başlamıştı. İlk Premier Lig maçı artık 
ufukta gözükmüştü ki, İngiltere U19 
takımı maçında Liverpoollu Andre 
Wisdom ile çarpıştı. Bacağı üç yerden 
birden kırılmıştı.

Barkley 2011/12 sezonu hazırlıklarına 
yetişti. Sezonun ilk maçında Everton’ın 
QPR’a evinde 1-0 yenildiği maçta 
ilk kez mavi formayı sırtına geçirdi. 
Takım kaptanı Cahill o zamanlar 
birlikte çalıştığı en yetenekli oyuncu 
olarak gösteriyordu O’nu. Eski Arse-
nalli yorumcu Martin Keown, Ross’un 
gelecekte ülkenin gördüğü en büyük 
futbolcu olacağını söylüyordu.
2012’nin Eylül’ünde Ross Barkey 
önce Sheffield Wednesday, daha 
sonra da Leeds United’da kiralık olarak 
oynadıktan sonra 2013/14 sezonunda 
Everton’a döndü.

Goodison onu bağrına bastı. Norwich 
ile oynanan ilk hafta maçında hem 
gol attı, hem de maçın adamı ödülüne 
layık görüldü. O sezon özellikle başta 

Arsenal ve Swansea maçlarında olmak 
üzere birçok karşılaşmada maçın adamı 
oldu Barkley. İngiltere yeni yıldızını 
bulmuştu.

Mart ayında Newcastle maçında 
kendi yarı sahasından aldığı topta 
tek başına giderek muhteşem bir gol 
atan Ross Barkley beklentileri de iyice 
yükseltmişti. 2014 sezonu sonunda 
PFA Yılın Genç Oyuncusu adaylarından 
biri oldu. 34 Premier Lig maçında 
oynadı ve 6 gol kaydetti. Manchester 
City’e 3 Mayıs’ta attığı gol Everton 
taraftarlarınca yılın golü seçildi. 

2014 yaz aylarında Ross Barkey, 
Goodison’da 2018’e kadar kalmak 
üzere yeni sözleşmeye imza attı.  
2014/15 sezonuna bir kez daha tali-
hsizce sakatlanan Barkley, Ekim ayına 
kadar forma giyemedi. İlk maçında 
ise Lukaku’ya yaptığı asistle kendisini 
özleyen taraftarı ile kucaklaştı.

Bu sezon ise ilk haftalarda sahada fut-
bolu çok daha olgunlaşmış bir Barkley 
var. Everton çok parlak başlamadı belki 
ama hem takım kendine geliyor, hem 
de bunda en büyük rol 21 yaşındaki 
genç oyuncunun.

Sezona bomba gibi giren Barkley 
ilk 5 maçta 2 gol 3 asist yaptı. Topla 
doğrudan karşı kaleye gitme konusun-
da ligin en iyi isimlerinden olan genç 
oyuncu, rakibinin doğrudan üstüne 
giden kıvrak oyunculardan. Top tutuşu, 
oyunu okuyuşu ve arkadaşlarını 
görüşü ve uzaktan şutları ile sonucu 
değiştirme özelliği olan yıldız adayının 
defansif  anlamda takıma yeteri kadar 
katkı vermediğini söyleyen şüpheciler 
olsa da, Everton maçlarında gözleriniz 
Ross’un üzerinde olsun. Geleceğin 
yıldızı artık günümüzde.
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Premier Lig’in 2015/16 sezonu renkli başladı. Henüz sezonun çeyreğine bile gelmedik ama şimdiden çok renkli 
maçlara ve olaylara şahit olduk. Bazen bize neden Premier Lig’i bu kadar seviyorsunuz diye soruyorlar. İşte bu 80 
maçlık dönemde ortaya çıkan tablo bile bizim cevabımız için yeterli:
- Chelsea: Geçen sezonun şampiyonu 8 hafta sonunda 16. sırada ve sadece 8 puan toplayabildi. Geçen 
sezon az gol yiyen defans bu 8 maçta 17 gol yedi. Kaleci Courtois’nın uzun dönem sakatlığında kale Begovic’e kaldı, 
AC Milan’ın eski kalecisi Amelia transfer edildi.
- Klopp: Premier Lig’in renkli menajerlerinin arasında Jurgen Klopp da katıldı. Liverpool aldığı kötü 
sonuçlardan sonra 3 sezonluk menajeri Brendan Rodgers ile 8 hafta sonunda yolları ayırdı. Liverpool taraftarlarının 
%60’ı bir ankette 4 yıl içinde şampiyon olacaklarına inanıyorlar.
- Anthony Martial: Manchester United Ferguson’dan sonra kendine gelemedi. Ancak Liverpool maçında 
yedekten oyuna giren 20 yaş altında dünyanın en pahalı transferi Fransız Martial, United’ın bu sezon kaderine etki 
etmeye başladı. Attığı goller ve performansı ile Manchester United’ın 3. sırada yer almasının en önemli nedeni.
- West Ham ve Bilic: Sezonun ilk 8 haftasında Beşiktaş’ın eski hocası Bilic’in adı sıkça duyuldu. Takım 
Avrupa’ya Fairplay üstünlüğü ile gitmişti, ilk maçta Bilic kırmızı kart gördü. Malta takımına elendiler, ligde Arsenal, 
Liverpool ve Manchester City’i deplasmanda devirdiler, sahalarında Bournemouth’dan 4 gol yediler. West Ham 
ligde 6. sırada yer alıyor.
- Manchester City: İlk 5 maçında 15 puan aldıkltan sonra rahat bir şampiyonluğa koştuğu düşünülen 
Manchester City’e nazar değdi. Sezona çok iyi başlayan kaptan Vincent Kompany sakatlandı, üst üste iki maç 
kaybedildi. Halen lider olmalarına karşın Arjantin Milli Takımı’ndan uzun dönem sakatlıkla dönen Agüero’nun 
durumu Pellegirni’yi zorlayacak ve yarışı renklendirecek gibi.
- Arsenal: Wenger’in ekibi bu sezonun bizce en büyük şampiyonluk adaylarından. Londra ekibinin 
transferdeki isteksizliği ve bir golcü almama ısrarına rağmen, ilerinde Walcott’un başarısı ile liderin sadece 2 puan 
arkasında yer alıyorlar.
- Sunderland: Bu sayımızda da 9 canlı Kara Kediler’in maceralarını okudunuz. Geçen sezon onları kılpayı 
kümede bırakan Advocaat ile yollarını ayıran Sunderland, West Ham’dan ayrılan Sam Allardyce ile anlaştı 8 hafta 
sonunda. 3 puanla sonuncu Newcastle’ın sadece 1 gol önündeler.
- Newcaslte United: Lig sonuncusu Saksağanlar sezona çok kötü başladı. Milli takımda sakatlanan 
Hollandalı kaleci Krul haberi 8 hafta sonunda ligin dibinde yer alan siyah beyazlıların ümitsizliğini arttırdı.
- Leicester City ve Crystal Palace:  Elbette sezonun ilk 8 haftasından konuşup bu iki ekibi es geçmek olmaz. 
Vardy ve Mahrez’in yıldızlaştığı Leicester City ve Alan Pardew’un deplasman kralı yaptığı Palace takımı ilk 5 sırada 
yer alıyor.

8 hafta sonunda geldiğimiz noktadaki renkli görüntüler, Premier Lig’e yeni gelen ekiplerin durumları, Tottenham’ın 
ve Everton’ın son haftalarda gösterdiği çaba ile 2015/16 sezonu özel bir sezon olacağının işaretlerini veriyor.
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Her sezon çekişme içinde geçer Championship. Özellikle Playoff oynamak için yeterli olan ilk 6 sıra için kıyasıya 
mücadele ilk haftadan itibaren başladı.
120 maç oynandı Championship’te. Geçen 10 hafta sonunda Brighton 22 puanla lider. Puan cetveline baktığımızda 3. 
sırada yer alan Reading ile 12. sırada yer alan Ipswich Town arasında sadece 3 puan faark olduğunu görüyoruz. Puan 
cetvelinin Bu da maçların ne kadar kıran kırana geçtiğinin göstergesi.
İlk 10 maç sonunda ortaya çıkan bazı rakamlar şöyle:
Lider: Brighton (22 Puan)
En Çok Gol Atan Takım: Middlesbrough (17 Gol)
En Çok Gol Yiyen Takım: QPR, Bristol City (20 Gol)
En Çok Berabere Kalan Takım: Derby County, Bolton Wanderers (5 maç)
Gol Krallığı: 7 Gol Austin (QPR), Rhodes (Blackburn), Blackman (Reading)
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