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Güzellikleri ve anıları ile 2015’i geride bıraktık.

Ocak ayında çıkardığımız 10. sayıdan itibaren sene boyunca 
2014/15 sezon sonu Almanak sayımız dahil tüm sayılarımızı 
uygulamamız, adafutbolu.com sitemiz ve bu yıldan itibaren 
issuu.com/adafutbolu sayfasından okudunuz, paylaştınız ve 
gitgide artan ilginiz bizi yepyeni sayılara doğru taşıdı.

Sonsuz teşekkürler…

Şimdi yepyeni bir yılı karşılıyoruz…

Futbol aşıklarının ve Ada Futbolu sevdalılarının adresinde 
yepyeni bir sayının da müjdecisi bir yıl.

Yıl içinde birçok yeniliğini ve sürprizini göreceğiniz Premier Lig 
Türkiye ekibinin sizlere yeni yıl hediyesi olarak kabul etmenizi 
rica ederiz.

Bir sayıdan fazlası olan geçen sayımıza 16,5 adını vermiştik. 
Geleneği bozmadan bu sayının adını da 17.33 koyduk.

Mesut Özil’in damgasını vurmak üzere olduğu 2015/16 Premier 
Lig sezonunda 17.33 sayımızın kapağını onunla süsledik. Yakıştı 
da, Mesut’un Premier Lig’e çok yakıştığı gibi…

Dergimizin sayfalarında gezinirken, Britanya Futbolu’nun dört 
bir köşesinden topladığımız ve özenle derlediğimiz futbol 
öykülerini bulacaksınız her zaman olduğu gibi.

Yazıları ile katkıda bulunan Fernando Pessoa, Elif Magul, 
Mert Artun, Erdem Özdamar ve Efe Can Ertekin ile birlikte 
tasarımcımız Murat Çolakoğlu’na ve editörümüz Mert Artun’a 
teşekkür ederken, gitgide büyüyen Premier Lig Türkiye ailesi 
adına hepinize mutlu ve huzurlu ve elbette futbolun güzellikleri 
ile dolu bir yıl diliyorum…

Coldplay’in sözleri ile bitirelim:

Everything you want is a dream away
Under this pressure under this weight
We are diamonds taking shape *

2016 herkes için güzel bir sene olsun…

*İstediğin her şey bir hayal uzaklıkta.
Bu baskının, bu ağırlığın altında
Şekillenen elmaslarız hepimiz.

Edip Uras

ÖNSÖZ
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MESUT ÖZİL

MESUT
ÖZİL

MERT ARTUN

Mesut Özil sonunda kendisini tam 
anlamı ile İngiltere futbol kamuoyuna 
kabul ettirmeyi başardı. Arsenal’e kulüp 
transfer rekorunu kırarak geldiği ilk 
sezonda fena performans göstermeyen 
başarılı oyun kurucu sakatlıklar ve 
kötü performansın hakim olduğu 2. 
sezonunda yoğun eleştiriler almış ve 
güven kaybetmişti. 

2015-16 sezonuna çok iyi başlayan Özil, 
ilk 17 haftada yaptığı (16 maçta oynadı) 
15 asist ile en yakın rakibinin 2 katı gol 
pası vermiş durumda. Thierry Henry’nin 
20 asistlik Premier Lig rekorunu kırması 
için ise önünde 21 maç ve yapması 
gereken 6 asist kaldı.
 
Bu sayımızda sizlere Zonguldak, Devrek’e 
dayanan Mesut Özil’in hikayesini, buralara nasıl 
geldiğini satır başları ile anlatmaya çalışacağız. 
Yazımızın son bölümünde ise artık gerçek 
bir Premier Lig yıldızı olarak benimsenen 
Mesut’un bu sezonki performansına rakamlarla 
derinlemesine bir dalış yapacağız. 

• 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen 
şehrinde dünyaya geldi. 

• Rot Weiss Essen alt yapısında oynadı. 
• Profesyonel futbol kariyerine şehrinin en büyük 

takımı olan Schalke 04’te başladı. 
• Brezilyalı Lincoln’un sezonun sonuna doğru 

aldığı ceza ile kendisini gösterme şansı 
bulan genç Mesut ilk resmi maçına 2006-07 
sezonunda çıktı. Eintracht Frankfurt önünde 
80. dakikada Hamit Altıntop’un yerine oyuna 
girdi. 
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• Şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı 
Diego’nun Juventus’a gitmesinin ardından 10 
numara pozisyonunun yükü tamamen Mesut’a 
kalmıştı. Werder Bremen’deki 3. sezonunda 
100. Bundesliga maçına çıkan genç oyuncu yılı 
31 lig maçında 9 gol ve 17 asist ile tamamladı. 

• Werder Bremen kariyeri 108 maç 16 gol ve 55 
asist ile sona erdi. 2010 Dünya Kupası sonrası 
onun için artık zirvedeki yıllar başlayacaktı.

• Wayne Rooney’in Mesut’u izledikten sonra Sir 
Alex Ferguson’un bu çocuğu transfer edelim 
diye kapısını çaldığı, Barcelona’nın peşinde 
olduğu söylentileri arasında Jose Mourinho, 
Mesut Özil’i Werder Bremen’den €15m’a 
transfer etti.

• Lincoln’ün Galatasaray’a transfer olması ile 
2. yılında çok daha fazla forma şansı bulan 
Mesut, Rakitic transferine bozulunca yönetim 
ile arasını açmış oldu ve kadro dışı kaldı. Onu 
kapmak için sıraya giren takımlardan Werder 
Bremen’e imza attı.  

• Schalke 04 kariyeri 30’u Bundesliga olmak 
üzere 39 maçta bitti. 

• Bremen’deki ikinci yılında takım beklenen 
performansı gösteremese de Mesut sezonu 
3 gol ve 15 asist ile kapatarak yaratıcılık 
seviyesinin sinyallerini vermeye başlıyordu. 

• Bundesliga’da kötü geçen sezonda UEFA 
finalinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadında 
Shaktar Donetsk’e kaybedilen kupanın acısı 
Almanya Kupası’nda finalde Leverkusen’i 
yenerek çıktı. Bu maçın tek golü Mesut Özil’den 
gelmişti. 

• “Werder Bremen’den ayrılmaya pek niyetim 
yoktu, ancak dürüst olmak gerekirse Real 
Madrid sizi transfer etmek isterse, bunu 
düşünmenize bile gerek yok. Bende bu fırsatı 
kaçıramazdım.”

• 29 Ağustos 2010, Angel Di Maria’nın yerine 
62. dakikada oyuna giren yıldız, Real Madrid 
forması ile ilk La Liga maçına çıkmış oldu. 

• 15 Eylül 2010, Real Madrid forması ile ilk asist, 
Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçında, golü 
atan isim Gonzalo Higuain. 

• 3 Ekim 2010, Real Madrid forması ile ilk gol, 
Türkleri İspanya’da en çok seven takıma, 
Deportivo La Coruna filelerine…

• 2010-11 sezonu rakamları hiç de fena değil; 
53 maç 10 gol ve 25 asist. Kazanılan ünvan, 
Avrupa Asist Kralı. 

• 2011-12 sezonu Real Madrid La Liga’da 100 
puan barajını geçen ilk takım olarak şampiyon 
olurken Mesut Özil 17 asist ile ligin asist kralı 
oluyordu. 35 lig maçına çıkan Mesut 4 de gol 
attı o sezon. 

• 2012-13 sezonu, Modric transferi ile 
huzursuzluk başlıyor. Huzursuzluk demişken 
Mesut sezonu ligde 26 asist ile tamamladı 
bilgisini de verelim. 32 maç 9 gol ve 26 asist. 

• Mourinho’nun ayrılması, Ancelotti’nin gelişi 
Mesut’un bir anda kendisine yeteri kadar 
inanılmadığının hissetmesi ile birleşince 
Wenger’in telefonuyla aradığı sıcaklığı bulan 
Özil transferin son gününde £42.5m’a 
Arsenal’a geçti. 

MESUT ÖZİL
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• Bu transferin ardından şaşkına dönen Real 
Madridli futbolcular hislerini paylaşmaktan 
geri durmadı. C.Ronaldo; “Futbolu çok iyi 
bilen, nereye koşacağımı anında süzen ve 
beni sürekli besleyen Mesut’un takımdan 
ayrılması beni çok kızdırdı”

• 2013-14 sezonu Mesut Özil’in İngiliz futbolu 
ve Premier Lig ile tanışması için ideal bir yıl 
oldu, Şubat ayına kadar iyi giden işler Bayern 
Munich maçında çocukluk arkadaşı kaleci 
Neuer’in kurtardığı penaltı ile eleştiri okları 
yavaş yavaş Mesut’a yönelmeye başladı ancak 
tecrübeli hocası Wenger, Mesut’a sürekli sahip 
çıkan isim oldu. 

• İlk yılında Gunners forması ile 40 maça çıkan 
Mesut 7 gol atıp 14 asist üretti. Premier Lig’de 
de 26 maçta 9 asist yaptı ve 5 gol attı. 

• 2014 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan 
Almanya’nın yıldızlarından Mesut Özil için 
Arsenal’deki ikinci sezonu sakatlıkların 
gölgesinde geçti. Ekim ayında dizinden yaşadığı 
sakatlık sonrası sahalara dönmesi Ocak ayını 
buldu. Ligde sadece  22 maça çıkabilen Mesut, 
zaman zaman yedek kulübesinde de oturdu. 4 
gol ve 4 asist ürettiği lig maçlarında beklenileni 
vermekten uzaktı. 

• 2015-16 sezonunda ise beklenen patlamayı 
yapan Mesut Özil, Premier Lig’deki rekorları 
birer birer kırmaya başladı. Ligde 6 maç 
üst üste asist yapan ilk oyuncu olan Oz 
Büyücüsünün rakamlarına birazdan yakın 
çekim yapacağız.

Kazandığı Kupalar; 

• Werder Bremen; 2008-09 Almanya Kupası
• Real Madrid: 2011-12 La Liga Şampiyonluğu, 

2010-11 İspanya Kral Kupası, 2012 İspanya 
Süper Kupası

• Arsenal: 2013-14 & 2014-15 FA Cup 
şampiyonluğu, 2015 Community Shield. 

• Almanya: 2010 Dünya Kupası Üçüncülüğü, 
2014 Dünya Kupası, 2009 U21 Avrupa 
Şampiyonluğu

Asist;

• 2009-10 Bundesliga Asist Kralı
• 2010 Dünya Kupası Asist Kralı
• 2010-11 Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı 
• 2012 Avrupa Şampiyonası Asist Krallığı 
• 2011-12 La Liga Asist Krallığı 

MESUT ÖZİL
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27 yaşındaki Mesut Özil, milli takım seçimi 
için bir Türk ailenin 3. kuşak çocuğu olduğu, 
babasının da Almanya’da doğup büyüdüğünü, 
Türkiye’nin kendisi ve ailesi için her zaman özel 
olduğunu ancak doğup büyüdüğü Almanya 
formasını giymeyi tereddütsüz kabul ettiğini 
açıklamıştı. 70 kez Almanya A milli formasını 
terleten Mesut’un 18 golü var ve 2010 yılında 
Almanya’da yabancıların entegrasyonuna örnek 
teşkil ettiği için Bamby ödülü aldı. 

Jose Mourinho; “ Mesut Özil eşsiz bir futbolcu, 
onun benzeri yok, hatta kötü bir taklidi bile 
yok…” 
Xabi Alonso; “Mesut bu zamanlarda pek sık 
göremediğiniz türden, çok özel bir oyuncu…”

2015-16 Sezonunun ilk 17 haftası sonunda 16 
maçta 15 asist yapan Mesut Özil, Premier Lig’de 
10 asist adedine ve 15 asist adedine en hızlı 
ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti bile.

Oyuncu Sezon Asist Maç
Mesut Özil 2015/16 10 11
Cesc Fabregas 2014/15 10 12
Cesc Fabregas 2009/10 10 13
Muzzy Izzett 2003/04 10 14
Cesc Fabregas 2007/08 10 14
Nolberto Solano 1999/00 10 15
Wayne Rooney 2010/11 10 15
Frank Lampard 2004/05 10 16
Ruel Fox 1994/95 10 17
Robert Pires 2001/02 10 18

Rekor 12 maç ile Fabregas’taydı. Geçen sene 
Fabregas sezonu 18 asist ile bitirmiş ve Thierry 
Henry’nin 20 asistlik rekoruna çok yaklaşsa 
da kırmayı başaramamıştı. Bu yıl herkesin 
beklentisi Mesut’un 20 asist rekorunu kırması. 
Kuşkusuz ilk 17 haftaya baktığımızda 11 maç üst 
üste gol atan Jamie Vardy ile birlikte ligin en çok 
dikkat çeken ve lige damga vuran iki isminden 
birisi Mesut Özil. 

Bu sezonki asistleri;

Tarih Rakip Golcüler
16/08/15 Crystal Palace (D) Giroud
12/09/15 Stoke City Walcott
26/09/15 Leicester City (D) Sanchez
04/10/15 Man Utd Sanchez
17/10/15 Watford (D) Sanchez, Giroud
24/10/15 Everton Giroud
31/10/15 Swansea City (D) Giroud, Campbell
08/11/15 Tottenham Gibbs
21/11/15 West Brom (D) Giroud
05/12/15 Sunderland Campbell
13/12/15 Aston Villa (D) Ramsey
21/12/15 Man City Walcott, Giroud

Olivier Giroud, Mesut’dan en çok fayda gören 
oyuncu durumunda, 6 golünün pasını Özil’den 
almış. 

Premier Lig’in Asist Rekorları
20 Henry (2002/03)
18 Fabregas (2014/15); Lampard (2004/05)
17 Fabregas (2007/08)
16 Cantona (1992/93)
15 Silva (2011/12); Solano (1999/00); 
McManaman (1995/96); Beckham (1999/00); 
Le Tissier (1994/95); Pires (2001/02); Özil 
(2015/16)

Mesut Özil’in Premier Lig kariyerindeki assist 
sayısı henüz 29, ancak Eden Hazard’ın da 29 
asisti var. Aralarındaki tek fark Mesut 29 asist 
için Hazard’dan 59 maç daha az sahaya çıktı. 
Hazard’ın 123, Mesut’un 64 maçı var İngiltere 
ligi kariyerlerinde. 

MESUT ÖZİL

*Mesut 28 Aralık’ta Paulista’ya yaptığı asist ile sayıyı 16’ya çıkardı.
Real Madrid Müzesi
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Bu sezon tüm rekorları alt üst eden performansı 
ile Mesut bir listede daha zirveye yerleşti o da 
dakika başı asist listesi. Bu alanda zirvede yer 
alan isim Fenerbahçeli Luis Nani idi. Portekizli 
yıldız Manchester United kariyerinde gösterdiği 
başarılı performansı ile ligde 226 dakikada bir 
assist üretiyordu. Fabregas için ise bu süre 
232 dakikada bir. Bu sezonki kötü performans 
ise Fabregas liderliği Nani’ye kaptırmıştı 
ancak Mesut’un derecesi bir anda ortalığı sildi 
süpürdü. 185 dakikada bir asist. 

Top 10 Dakika Başına Asist
185 Özil
226 Nani
232 Fabregas
236 Bergkamp
246 Cantona
257 Silva
265 Berkovic
270 Beckham
287 Giggs
288 Henry

*En az 25 asisti oyuncular listeye alınmıştır.

Pörtlek gözleri ile Kayıp Balık Nemo’ya 
benzetilen, maçlarda ettiği Türkçe küfürler ve 
maç öncesi duaları ile sempati kazanan, zaman 
zaman da eleştirilen. Almanya milli takımını 
tercih ettiği için bazen nefret edilen, Fenerbahçe 
forması ile Schalke 04 idmanına geldiği için 
azar işiten, farklı ancak çok da özel bir futbolcu 
Mesut Özil. Xabi Alonso’nun ve Mourinho’nun 
dediği kadar var, onu izlemek büyük bir keyif, 
ve o artık Premier Lig’in en iyilerinden biri…

MESUT ÖZİL
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13 YIL SONRA

İLK MAÇ

Profesyonel futbolcu olduktan sonra 
ilk maça çıkmak bazen erken olabilir 
hatta profesyonel olmadan da ilk maça 
çıkılabilir. Bazen de ilk maça çıkmak için 
birkaç yıl beklenebilir. Hele ki yedek 
kaleciysen… 

Yazımızın kahramanı bir yedek kaleci ve 
yedek olmak onun kaderi denilse yeri 
olabilecek bir isim. Tam 13 yıl, neredeyse 
5000 gün ilk maçına çıkmak için beklemiş.

James Bittner 33 yaşında, Plymouth’ta kaleci 
ve futbola 2002 yılında Bournemouth’ta yedek 
kaleci olarak başladı. Sonrasında ise yedek 
kalecilik kariyerine Fulham, Torquay, Newport’ta 
devam etti. Bu arada kariyerine Conference ligi 
ekiplerine kiralanıp orada birkaç maça çıksa da 
Football League’de resmi maça çıkamadı.
 
Ta ki 14 Kasım 2015 Cumartesi’ye kadar…

Plymouth’un York City ile oynadığı maçta ilk kez 
Football League’de bir maça çıktı.

90 dakika kalesini gole kapasa da uzatmalarda 
ilk golünü yedi ama takımı maçı 2-1 kazandı.

MURAT ÇOLAKOĞLU

İşte Bittner’in ilk maçından sonra yaptığı 
açıklama:

“3 puan ile başladım ve umarım devamını 
getirebilirim.”

“Swindon’da futbola başladım Fulham ile 
Premier Lig’e yükseldim. Championship’te, Lig 1 
ve Lig 2’de bulundum fakat her zaman 2. veya 3. 
tercihtim ne yazık ki.”

James Bittner o günden bu yana tekrar forma 
şansı bulamadı ama bulacağına inanıyoruz. Her 
şey dilediğince olsun!

13 YIL SONRA İLK MAÇ
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EFE CAN ERTEKİN

Futbolcu olma umuduyla gelişen gençlerin çoğu, Avrupa’nın en prestijli ligi 
İngiltere Premier Lig’de forma giymenin ve takımıyla şampiyonluğa ulaşmanın 
hayallerini kurar. Bu gayesini gerçekleştirebilen oyuncular olduğu gibi, Premier Lig 
şampiyonluğunu, 2 farklı takımın forması altında kazanmayı başarabilen futbolcular 
da var. Bu adamlar için kullanılabilecek en uygun kelime “winner” olabilir. Zira, 
Premier Lig tarihinde 2 farklı kulüple mutlu sona ulaşan yalnızca 6 oyuncu mevcut. 
Az sayıda olmaları kazandıkları başarıyı öne çıkaran en temel faktör.

Premier Lig Türkiye ekibi olarak sizler için bu 6 özel adamın İngiltere maceralarını kaleme aldık.

Henning Berg (Blackburn Rovers 1994-95 
/ Manchester United 1998-99, 1999-00)

İlkler hiçbir zaman unutulmaz. Henning Berg, 
Premier Lig’i iki farklı kulüple kazanmayı başaran 
ilk oyuncu olarak tarihe geçmişti. Aynı zamanda 
Berg, Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ilk 
Norveçli futbolcu olmanın da gururunu yaşadı. 

Norveçli savunmacının Ada’ya transfer olma 
hikâyesi de oldukça şaşırtıcı. 1991-95 yılları 
arasında Blackburn Rovers’ı çalıştıran Kenny 
Dalglish, 14 Ekim 1992’de İngiltere’yle Norveç 
arasında Wembley’de oynanan 1994 Dünya 
Kupası Elemeleri grup maçını, Norveçli Tore 
Pedersen’i gözlemlemek için yerinden izlemeye 
gitti. Fakat talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren 
Pedersen yerini Berg’e bıraktı. 

Henning Berg’ün performansından etkilenen 
Dalglish, devre arasında oyuncuyu Blackburn 
Rovers’a transfer etti. Pedersen’in sakatlanması 
Kenny Dalglish’in, Blackburn’e Premier Lig 
tarihine geçecek bir oyuncu kazandırmasını 
sağladı.

6 ÖZEL ADAM
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Merak edenler için Pedersen 1997 yılında 
Blackburn Rovers formasıyla Premier Lig’e ayak 
bastı ama vatandaşı Berg’ün yarattığı etkinin 
çok altında kaldı.
 
1994-95 sezonunda şampiyon olan Blackburn 
Rovers kadrosunda kilit bir rol üstlenen Berg, 
o yıl yalnızca 2 maçta forma giyemedi. Hem 
sağ bek hem de stoper pozisyonunda başarılı 
bir performans gösteren Norveçli, istikrarı 
ve çok yönlülüğü sayesinde 1997 yılında, 
çocukluğunda taraftarı olduğu Manchester 
United’a transfer oldu. Bu transfer sonrasında 
ortaya başka bir hikaye daha çıktı. Berg, 
henüz 19 yaşındayken Sir Alex Ferguson onu 
Manchester United’a kazandırmak istemişti 
ancak bu transfer çalışma izninin alınamaması 
sebebiyle gerçekleşememişti. 

Takıma katıldığı sezon ilk 11’in değişmeyen 
isimlerinden olmasına rağmen, bir sonraki 
yıl Jaap Stam’ın gelişiyle Berg’ün maç sayısı 
azaldı. oyuncunun en büyük şanssızlıklarından 
biri de futbol tarihinin klasikleri arasına giren, 
Manchester United’ın Bayern Münih’i son 
dakikalarda bulduğu 2 golle, 2-1 mağlup 
ettiği 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlığı 
sebebiyle forma giyememesiydi. Pedersen’in 
yaşadığı talihsizliği kendi şansına çeviren Berg, 
evrenin karma kuralına maruz kalmıştı belki de.

O sezon Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar 
Ligi’ni kazanan Manchester United, üçlemeyi 
tamamladı. Böylece Henning Berg, Premier Lig 
tarihinde iki farklı takımla mutlu sona ulaşan ilk 
oyuncu oldu. Sonraki sezon Kırmızı Şeytanlarla 
bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayan Berg, 
bu sıfatı 2010 yılına dek tek başına taşıdı. 2009-
10 sezonunda ipi göğüsleyen Chelsea takımında 
Norveçli savunmacının sıfatına ortak olacak iki 
kişi vardı.

Nicolas Anelka (Arsenal 1997-98 / Chelsea 
2009-10)

Hepimizin oldukça yakından tanıdığı bir 
isim Anelka. Fransızların futbolcu fabrikası 
Clairefontaine akademisinden çıkan Nicolas 
Anelka, profesyonel kariyerine Paris Saint-
Germain formasıyla adım attı. Henüz 17 
yaşındayken Arsenal’in, çiçeği burnunda 
menajeri Arsene Wenger tarafından transfer 
edildi. 

1997’nin Şubat ayında Arsenal’e katılan Anelka, 
yarım sezon boyunca kadroda kendisine yer 
edinemedi. 1997-98 sezonundaysa, takımın 
birinci santrforu Ian Wright’ın uzun süreli 
sakatlığı genç futbolcu için önemli fırsattı ve 
Anelka bu fırsatı kaçırmadı. Fransız oyuncu, 
Arsenal’in hem Premier Lig hem de FA Kupası’nı 
müzesine götürerek duble yapmayı başardığı 
sezonda takım adına kilit bir rol üstlendi.

Ertesi sezon 17 golle Arsenal’in en çok gol 
atan oyuncusu olan Nicolas Anelka, Premier 
Lig’de “yılın en iyi genç oyuncusu” seçildi. 
Ancak Arsenal’in sezonu kupasız kapatması 
haliyle taraftarları hiç memnun etmedi. Adı 
Real Madrid’le transfer söylentilerine karışan 
Anelka’ya soğuk tavırları ve heyecan eksiği 
nedeniyle taraftarlar tarafından “Le Sulk” 
(somurtkan) lakabı takılmıştı. İngiltere’de 
mutsuz olduğunu ve bunun sebebinin basın 
olduğunu belirten Fransız yıldız, 1999 yılında 
Real Madrid’e transfer oldu.

Anelka, bir sonraki Premier Lig şampiyonluğu 
için tam 12 yıl bekleyecekti. 

6 ÖZEL ADAM
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Fakat bu süreç içerisinde sırasıyla Liverpool, 
Manchester City ve Bolton Wanderers gibi 
Premier Lig ekiplerinin de formasını giydi. 
Fransız yıldız, 2007-08 sezonun ortasında 
son Premier Lig şampiyonluğunu yaşayacağı 
Chelsea’ye imza attı. 

Tıpkı Arsenal döneminde olduğu gibi kadroya 
ilk katıldığı dönemlerde verimsiz kalan Anelka, 
ertesi sezon Didier Drogba’nın sakatlanmasıyla 
forma şansı buldu. 2008-09 sezonunda 19 
golle Premier Lig’de gol kralı oldu ancak bu 
başarı takıma Premier Lig şampiyonluğu için 
yetmedi. Fransız yıldız ve Chelsea’nin beklediği 
şampiyonluk ise bir sonraki sezon gelecekti. 
Drogba’yla hücum bölgesinde ölümcül bir ikili 
yaratan Anelka, sezon sonunda gelen Premier 
Lig şampiyonluğuyla Berg’ün ardından iki farklı 
takımla Premier Lig’de şampiyonluk sevinci 
yaşayan ikinci oyuncu oldu. 

Ne gariptir ki 2009-10 Chelsea takımında tıpkı 
Anelka gibi iki farklı kulüpte şampiyonluk 
yaşayan bir başka isim daha vardı. Üstelik o da 
ilk şampiyonluğunu Arsenal’le kazanmıştı.

Ashley Cole (Arsenal 2001-02, 2003-04 / 
Chelsea 2009-10)

Arsenal altyapısından yetişen ve “Yenilmezler” 
lakaplı takımın vazgeçilmez parçalarından 
biriydi Ashley Cole. Onun kendi jenerasyonunun 
en iyi sol beki olduğunu iddia edenler vardı, 
haksız sayılmazlardı. 

Cole, kariyerinin zirvesini yaşadığı 2005 yılında 
şehrin diğer büyük takımlarından Chelsea’nin 
onu kadrosuna katmak istendiği basında yazılıp 
çizildi ki bu asparagas bir haber değildi. Taraflar 
arasında bir görüşmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Ancak bu görüşmeden Arsenal kulübünü 
haberdar etmeyen Ashley Cole ve menajeri 

Premier Lig tarafından para cezasına çarptırıldı. 
Onların yanı sıra Chelsea cephesinde de 
görüşmeyi gerçekleştiren Jose Mourinho ve 
yönetici Peter Kenyon da para cezası aldı.

Ayrılık 2005 yazında gerçekleşmedi ve 
Cole, Arsenal’le olan sözleşmesinin 1 yıllık 
opsiyonunu kullanıp yuvada kaldı. Fakat sezon 
başında yaşanan olaylardan ötürü Cole ve 
Arsenal’in arasındaki ipler oldukça gergindi. 
2006-07 sezonu öncesi taraflar arasındaki ilişki 
sona erdi ve Ashley Cole gecikmeli olarak da 
olsa Chelsea’nin yolunu tuttu.

Tıpkı listede bulunan Anelka gibi Ashley Cole’un 
da Arsenal’den ayrılırken yaşadığı dostça bir 
elveda değildi ki o kulübün altyapısından 
çıkmış bir isim. Öte yandan, Cole’un Chelsea’ye 
gitmeden Arsenal’le de masaya oturduğu ancak 
ona teklif edilen maaşı duyunca sinirlenip 
Mavilerin yolunu tutması da Arsenal taraftarının 
ona nefret beslemesine sebep oldu.

2009-10 sezonunda Ancelotti yönetimindeki 
Chelsea’de şampiyonluk yaşayan Ashley Cole, 
yalnızca 6 kişinin kazanabildiği bir başarıyı elde 
eden 3. isim oldu. 

6 ÖZEL ADAM
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Kolo Toure (Arsenal 2003-04 / Manchester 
City 2011-12)

Listenin giderek “Arsenal’den illallah 
edip kaçanlar” gibi bir şeye dönüştüğünü 
düşünüyorsanız çok haklısınız. Çünkü Kolo 
Toure, Arsenal’den gidip şampiyonluk sevinci 
yaşayan son oyuncu değil. 

Her neyse, Toure’ye dönecek olursak o da Cole 
gibi “Yenilmezler” olarak nam salmış Arsenal 
takımının bir parçasıydı ve 2003-04 sezonunda 
Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Toure’nin çok yönlü bir oyuncu olması 
nedeniyle Wenger, onu ilk olarak defansif orta 
saha, sonrasında sağ bek ve nihayetinde stoper 
olarak kullandığını hatırlatalım. 

En son 2005 yılında FA Kupası’nı kazanan 
Arsenal’le kariyerinin yerinde saydığını düşünen 
Fildişili savunmacı, yönetime kulüpten ayrılma 
isteğini bildirdi. Arsenal’in o zamanlar sahibi olan 
Peter Hill-Wood, Toure’nin bu isteğini reddetse 
de oyuncunun gitmesine engel olamadı.

Araplar tarafından satın alınan Manchester 
City, Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen 
bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kolo Toure 
de bu projenin bir parçası oldu ve 2009 yazında 
Manchester şehrinin yolunu tuttu. Toure, 
2010-11 sezonuna kadar takımın kaptanlığını 
da üstlendi. Fakat o sezon başında takım 
kaptanlığı menajer Roberto Mancini tarafından 
listemizdeki diğer isimlerden Carlos Tevez’e 
verildi. 

Toure için zor günler başlamıştı, 2011’in Mart 
ayında doping testine giren Fildişili oyuncunun 
A numunesinde yasaklı maddeye rastlaması 
sözleşmesinin askıya alınmasına sebep 
oldu. Öte yandan Toure, Dünya Anti-Doping 
Ajansı’ndan da 6 ay futboldan men cezası aldı.

Bu cezanın ardından Mancini’nin ilk 11 
tercihlerinde arkalarda kalan Kolo, bir rotasyon 
oyuncusuna dönüştü. 2011-12 sezonunda son 
saniyede kazanılan efsanevi şampiyonlukta 
Manchester City kadrosunda bulunan Toure, 
diğer iki takım arkadaşıyla beraber adını 
tarihe yazdırıyordu. Listemizde geriye kalan iki 
oyuncunun da Manchester City’nin 44 yıl sonra 
kazandığı Premier Lig şampiyonluğunda payı 
olduğunu belirtelim.

2013-14 sezonu başında boşta bulunan Kolo 
Toure, Liverpool’un yolunu tuttu ve yüksek 
ihtimalle Brendan Rodgers’ın takımının eski 
kulübüyle şampiyonluk yarışına gireceğini 
tahmin etmiyordu. Deneyimli savunmacı, 
Premier Lig tarihinde 3 farklı takımda 
şampiyonluk kazanan tek oyuncu olma 
unvanına, Gerrard’ın kayarak Demba Ba’ya 
kaptırdığı top kadar yakındı. 

Gael Clichy (Arsenal 2003-04 / Manchester 
City 2011-12, 2013-14)

Clichy, listedeki dördüncü Arsenalli. Listenin 6 
kişi olduğunu göz önüne alırsak oyuncuların, bu 
sayfalarda yer almasına büyük katkı sağlayan 
Arsene Wenger’e Ada Futbolu ekibi olarak 
teşekkürü bir borç biliriz.  

Anelka, Cole ve Toure’nin de bulunduğu 
unutulmaz Arsenal takımının bir parçası olan 
Clichy, Premier Lig şampiyonluğu yaşayan en 
genç oyuncu olarak da tarihe geçti. (18 yaş 10 
ay) 

6 ÖZEL ADAM
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2006 yılında önündeki oyuncunun Ashley Cole 
olması sebebiyle yeteri kadar forma şansı 
bulamayan Fransız bek, Cole’un Chelsea’ye 
gitmesiyle beklediği fırsatı yakalamıştı. Ancak 
Clichy, ayağından yaşadığı sakatlık yüzünden 
bıçak altına yattı ve bu süreç uzun bir 
rehabilitasyon dönemiyle devam etti.

Wenger’in de desteğiyle zor zamanları geride 
bırakan Clichy, 2007-08 sezonunda formasına 
kavuştu ve o yıl ligdeki tüm maçlarda sahadaki 
yerini aldı. O sezon oldukça başarılı bir 
performans sergileyen Fransız oyuncu, fit 
olduğu zaman neler yapabileceğini herkese 
kanıtlamıştı.

Fakat sonrasında yaşadığı sakatlıklardan bir 
türlü kurtulamaması Clichy’nin kariyerine balta 
vurmuştu. Clichy, geleceğine başka bir kulüpte 
devam etmenin hayalini kuruyordu.

Diğer taraftan Arsenal’in de başarılı günlerinin 
geride kalması, 2011 yazında Clichy’nin 
Manchester City’nin yolunu tutmasına neden 
oldu.

Gael Clichy, Agüero’nun golüyle, yeni 
kulübündeki ilk sezonunda şampiyonluğa 
ulaşıp, iki farklı takımda Premier Lig’i kazanan 6 
oyuncu arasına girdi. 

2013-14 sezonundaysa hem Arsenal’den 
hem de Manchester City’den takım arkadaşı 
Kolo Toure’nin bulunduğu Liverpool’u geride 
bırakarak şampiyonluğa yürüdüler.

Carlos Tevez (Manchester United 2007-
08, 2008-09 / Manchester City 2011-12)

Listenin altıncı oyuncusuna geldik, bu aşamada 
Sergio Agüero’ya da teşekkür etmek gerektiğini 
fark ettim. Zira son saniye attığı golle, bu 
listeye 3 kişi eklediğinin farkında değildi ancak 
Manchester’ın mavi tarafının makûs talihini 
altüst ettiğinin farkındaydı.

Premier Lig’e West Ham United formasıyla 
tartışmalı bir şekilde ayak basan Carlos Tevez, 
2006-07 sezonunda son maçta Old Trafford’da 
Manchester United’ı 1-0 yenerek ligde kalmayı 
başaran takımının tek golünü attı. 

6 ÖZEL ADAM
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2007 yazında Manchester United’a transferi 
yılan hikâyesine dönen Tevez, en  sonunda 2 
sezon boyunca kiralık olarak Kırmızı Şeytanlar’ın 
yolunu tuttu. Arjantinli golcü, Manchester 
United’la iki sezonda da Premier Lig’i 
kazanırken bunun yanına bir de Şampiyonlar 
Ligi şampiyonluğu ekledi.

Taraftarın, kulübün ve menajer Sir Alex 
Ferguson’ın şiddetle kadroda kalmasını istediği 
Carlos Tevez, 2009-10 sezonu öncesi tercihini 
Manchester City’den yana kullandı ve 1999’daki 
Terry Cooke transferinden sonra bir Manchester 
takımından diğerine giden ikinci oyuncu oldu.
 
Manchester City’nin Tevez’le imzaladığı kontrat 
5 sezonluk olmasına rağmen oyuncunun 
menajeri beklenmedik bir şekilde 2010 yılının 
Aralık ayında futbolcunun sözleşmesinin 
geliştirilmesini istedi. Tevez de ailevi problemler 
ve kulüpteki yöneticilerle olan ilişkilerinin 
bozulmasını sebep göstererek Manchester 
City’den ayrılmak istediğini söyledi. Bu isteği 
reddeden City yönetimi, Tevez’in sebeplerinin 
saçma ve anlamsız olduğunu öne sürdü. Bunun 
üzerine Tevez, kulüpte kalmaya karar verdi.

Tevez, Manchester City’de yaşayacağı 
şampiyonluk öncesinde menajer Roberto 
Mancini’yle de problem yaşayacaktı. Bayern 
Münih’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 
devre arasında oyundan çıkmayı reddeden 
Tevez, bu olay sonucunda ceza olarak kadro 
dışı bırakıldı.

Kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 
Arjantinli oyuncu, devre arası transfer 
döneminde takımda kaldı ve Şubat ayında 
Mancini’den özür dileyerek tekrar kadroya dahil 
oldu. Şüphesiz ki onun için önemli bir dönüm 
noktasıydı.

Sezon sonunda Manchester City şampiyonluğa 
ulaşırken, Tevez’de Manchester’ın iki takımıyla 
da şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu olarak 
tarihe geçti. Ancak Tevez’in Manchester City 
kariyerinin genelinin oldukça problemli geçtiğini 
söylemek gerek.

6 ÖZEL ADAM
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ONLAR DA
FUTBOL
OYNADI

MERT ARTUN
Premier Lig menajerleri buralara kolay gelmedi, 
hepsinin zorlu basamaklarla dolu, çetin geçmişleri var. 
Ancak ortak noktaları futbol kariyerleri, kimi kupalarla 
dolu kimi ise adı sanı duyulmamış takımlarda geçirdi 
futbolculuk yıllarını. İyi futbolcu olmak iyi teknik 
direktör olacağın anlamına gelmez derler hep, bakalım 
bizim hocalar nerelerden gelmiş…

-Jose Mourinho (Bu yazı 
yazılırken hala Chelsea’nin 
hocasıydı) - Chelsea

Babasının çalıştırdığı Rio 
Ave’de oynadı, Belenenses 
ve Sesimbra gibi takımlarda 
devam eden başarısız 
kariyerinde doğru bir karar 
vererek kramponlarını astı ve 
teknik adamlığa yöneldi… Orta 
sahanın ortasında forma giyen 
Jose Mourinho, ülkesinde 94 
resmi maç ve 13 gol sonrası 
1987’de futbolu bıraktı. 13 yıl 
sonra 2000 yılında Benfica’nın 
başına geçerek teknik 
direktörlük kariyerine başladı 
ve sonrasını anlatmaya gerek 
yok… 

Arsene Wenger – Arsenal
 
Ülkesinde amatör olarak 
Mulhouse’da başlayan 
kariyeri, Strasbourg’da devam 
etti. Orta saha oyuncusu 
olan Wenger çok fazla forma 
şansı bulamadı. 3 sezonluk 
Strasbourg kariyerinde 1978-
79 sezonunda 1 Fransa 
şampiyonluğu yaşasa da 
sadece 11 maçta forma giydi 
ve 1981’de futbolu bırakıp 
teknik adamlığa yelken açtı. 
Nancy, Monaco, Japon ekibi 
Nagoya Grampus ve 1996’dan 
beri Arsenal…

Wenger

ONLAR DA FUTBOL OYNADI
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Alex Neil – Norwich City 

1981 doğumlu İskoç teknik 
adam Premier Lig’in en genç 
hocası, henüz futbolu bırakalı 
sayılı aylar oldu diyebiliriz. 
Forvet ve orta saha oynayan 
Neil, 1 sezon Airdrieonians 
formasını giydikten sonra 4 yıl 
Barnsley’de oynadı, 1 sezon 
Mansfield Town’da geçirip 
ülkesinde Hamilton’a geçti ve 
10 yıl boyunca oyuncu, son 2 
yılında ise oyuncu teknik adam 
olarak görev yaptı. 

Futbolculuğunda Hamilton 
ile 2008’de İskoçya 1. Ligi 
şampiyonluğu yaşadı ve 
teknik adamlık kariyerinde 
de Hamilton’ı playofflarda 
İskoçya Premier Lig’ine 
getirdi. Geçen sezon başına 
geçtiği Norwich City ilk yılında 
Championship’ten Premier 
Lig’e yükselmeyi başaran 
genç teknik adam geleceğin 
parlak menajerlerinden birisi 
olacağının sinyallerini fazlası 
ile yayıyor…

Happy Valley takımı forması 
ile 13 maçlık bir Hong Kong 
ligi deneyimi de var Pulis’in. 
Futbolunun son baharında 
Bournemouth forması ile 
kazandığı Third Division 
şampiyonluğu tek başarısı 
olarak kayıtlara geçti. 

Jurgen Klopp – Liverpool

Totti gibi kariyerini tek 
takımda bitiren isimlerden 
Klopp. Ülkesinde 1990-2001 
arasında Mainz 05 forması 
giydi. Forvet olarak başladığı 
kariyerini defans oyuncusu 
olarak tamamladı ve rakip
filelere 52 gol bıraktı. 2001’de 
futbolu bıraktığı Mainz’ın 
başına geçen başarılı teknik 
adam 7 yıl sonra efsane 
olacağı Dortmund’a geçti ve 
bir 7 yılın daha sonunda zorlu 
bir görevi devralarak Premier 
Lig’in yolunu tuttu.

Tony Pulis – WBA

Alt liglerde Bristol Rovers, 
Newport, Bournemouth ve 
Gillingham’da 313 maça çıkan 
bir defans oyuncusu olarak 
anılır ligin tecrübeli teknik 
direktörü. 1981-82 sezonunda 

K lopp

Neil
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sakatlık nedeni ile futbolu 
bıraktı. 1987’de Derby County 
forması ile yaşadığı Second 
Division şampiyonluğu tek 
başarısı olarak kayıtlara geçti. 

Eddie Howe – 
Bournemouth

Savunmacı kimliği ile geçen 
futbolculuk kariyerinde kağıt 
üzerinde olmasa da tek takım 
var denebilir. Bournemouth’da 
geçen 1994-2001 arasındaki 
yıllar, 201 maç ve 10 gol sonrası 
2 sezon sakatlıklar nedeni ile 
oynayamadığı Portsmouth 
yılları ve 2004-2007 
arasında Bournemouth’da 
kapanış. Harry Redknapp’ın 
Portsmouth’taki ilk transferi 
olan Howe’un futbolculuk 
kariyeri pek parlak geçmese 
de 1977 doğumlu genç teknik 
adam Bournemouth’daki 
hocalık kariyerinde takımını 
Premier Lig’e kadar taşıdı ve ilk 
sezonunda kalıcı olma savaşı 
veriyor…  

Sam Allardyce – 
Sunderland
 
Big Sam, Bolton forması 
ile parlayan bir defans 
oyuncusuydu. Huddersfield 
Town, Coventry City, 
Sunderland, Millwall, Preston  

Claudio Ranieri – 
Leicester City

Ranieri’den bu sayımızda 
bolca bahsediyoruz. Roma’da 
başlayan futbol kariyerinde 2 
sezonda sadece 6 maça çıkınca 
geri kalan yıllarını Catanzaro, 
Catania ve Palermo’da 
geçirdi. Defans oyuncusu 
olarak forma giyen Ranieri 
futbolcuk zamanlarında 363 
maça çıkıp 9 da gol attı ve alt 
lig şampiyonlukları yaşadı. 
Bu sezon Leicester City ile 
efsane olmak için yolu yarıladı, 
bakalım bu işin sonu nereye 
varacak. 

Louis Van Gaal – 
Manchester United

Johan Cruyff ve Neeskens’in 
gölgesinde kaldığı Ajax kariyeri 
kısa süren Van Gaal kariyerinin 
geri kalanını Royal Antwerp, 
Telstar, Sparta Rotherdam 
ve AZ Alkmaar’da tamamladı. 
Özellikle Sparta Rotherdam 
kariyeri ile iz bırakan Van 
Gaal 8 sezonda takımı ile 248 
maça çıktı, 26 gol attı. Teknik 
direktörlük kariyerinin çok 
uzaklarında bir futbolculuk 
kariyeri olan Van Gaal’i de 

Manchester United’dan 
uğurlamak üzereyiz… 

Steve McClaren – 
Newcastle United

Kariyerinin büyük kısmını 
Hull City’de geçiren deneyimli 
teknik adam, orta sahada 
oynuyordu ve 178 maçta 16 
gol ile Kaplanlardaki kariyerini 
bitirdi. Daha sonra Derby 
County, Lincoln City, Bristol City 
ve Oxford United formalarını 
giydi. 1992’de 31 yaşındayken 

Ranieri

McClaren
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ve Kuzey Amerika’da Tampa 
Bay Rowdies derken 500 maçı 
devirdi. Ortada hatrı sayılır 
bir başarı olmadan biten 
futbolculuk kariyeri sonrası 
teknik adamlığa geçiş yaptı, 
şu sıralar imkansız görevi 
Sunderland’i Premier Lig’de 
tutabilmek. 

Roberto Martinez – 
Everton

İspanyol teknik adam tahmin 
edebileceğiniz üzere futbola 
ülkesinde Zaragoza’da başladı. 
Balaguer forması giydikten 
sonra Ada kariyerine Wigan 
forması ile adım attı ve 6 sezon 
başarılı bir defansif orta saha 
olarak Wigan forması giydi. 
Motherwell, Walsall, Swansea 
ve Chester City’de kapanış… 382 
maça 26 gol sığdıran Martinez 
teknik adamlık kariyerine de 
Swansea, Wigan ve Everton’ı 
sığdırdı.  Futbolculuk yıllarına 
dair en önemli anısı pek 
forma giyemesede 1993-
94 sezonunda kadrosunda 
olduğu Zaragoza ile kazanılan 
Kral Kupası. 

Remi Garde – Aston Villa 

Fransız teknik adam futbolculuk 
kariyerine 6 maç Fransa milli 

takımı da sığdırmış başarılı 
bir ön liberoydu. Arsenal’de 
Wenger’in ilk transferlerinden 
birisi olarak gelip 3 sezon 
forma giydi ve Premier Lig 
ve kupa şampiyonlukları 
yaşadı. Arsenal öncesinde ise 
ülkesinde Lyon ve Strasbourg 
kariyeri var. Onun görevi de 
imkansızı başarmak üzerine 
kurulu, 7 puandaki Aston 
Villa’yı Premier Lig’de tutmak 
tarihe geçecek bir başarı olur…

Alan Pardew – 
Crystal Palace

Alt lig takımlarında geçen 
yıllarından ardından çok 
sevildiği Crystal Palace yılları. 
1987-1991 döneminde 
Selhurst Park’ı dolduran 
taraftarları mest eden bir orta 
saha oyuncusuydu Pardew. 
1990’da FA Cup yarı finalinde 
attığı gol ile Liverpool’u 
eleyen Palace adını finale 
yazdırdığında kulüp henüz yeni 
çıkmıştı en üst lige ve bir sezon 
sonra da ligi 2. sırada bitirmeyi 
başardı. Charlton forması ile 
de 1991-95 arasında 104 maça 
çıkan Pardew 24 gol attı.

Crystal Palace’da forma 
giyerken FA Cup finalistliği, 
1991’de kazanılan Full 
Members kupası ve 1989’da 
Second Division play off 
şampiyonlukları ile iz bıraktı. 
Şimdi ise çok sevildiği 
kulübünün başında…

Martinez

Pardew

ONLAR DA FUTBOL OYNADI

Howe Remi

Big Sam
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Mauricio Pochettino – 
Tottenham Hotspur
 
Arjantinli savunmacı 
İspanya’da Espanyol forması 
ile 300’den fazla maça çıktı, 
milli takımının formasını 20 
kez giydi. İngiltere – Arjantin 
maçında yaptırdığı penaltıyı 
Beckham gole çevirmişti 
ki konuyu birkaç sayı önce 
Arjantin – İngiltere rekabetinde 
detaylı işlemiştik. 

Ülkesinde Newell’s Old 
Boys forması ile başlayan 
kariyerinde PSG ve Bordeaux 
da var. Newells forması ile 
ülkesinde şampiyonluklar 
yaşayan başarılı savunmacı 
Espanyol forması ile de 2000 
ve 2006’da 2 kez İspanya Kral 
Kupası zaferi yaşadı. 

Slaven Bilic – 
West Ham United

Çalıştırdığı takımda daha 
önce forma giymiş isimlerden 
birisi de eski Beşiktaş teknik 
direktörü Bilic. Ülkesinin 
1998 Dünya Kupası’ndaki 
üçüncülüğünde pay sahibi 
olan başarılı bir defans 
oyuncusuydu Hırvat hoca. 
Hajduk Split, Everton, West 
Ham United ve Karlsruher 
forma giydiği ekipler. Kupa 
kazandığı tek takım ise Hajduk 
Split oldu. 

Mark Hughes – Stoke City 

Galli yıldız’ın Manchester United 
forması ile attığı goller pek 
uzak değil. Kırmızı Şeytanlar, 
Barcelona, Bayern Munich, 
Chelsea, Southampton, 
Everton ve Blackburn Rovers 
formasını giydiği takımlar. 
Galler milli takımı ile de 72 maç 
ve 16 gole imza atan golcü, 
takım kariyerine ise 606 maç 
ve 164 gol sığdırmayı başarmış 
bir isim.

Kazandıkları ise saymakla 
bitmez. United forması ile 2 
Premier Lig, 3 FA Cup, 1 Lig

Manuel Pellegrini – 
Manchester City 

Şilili futbol profesörü ülkesinde 
Club Universidad de Chile’de 
başladı ve bitirdi futbolculuk 
kariyerini. 451 maçta takımı ile 
sahaya çıkan Pellegrini Şili milli 
takımında da 28 maçta görev 
yaptı. Savunmanın ortasında 
görev yaparken 8 de gol atmayı 
başardı futbolculuk yıllarında. 
Güney Amerika kariyerinde 
büyük başarılar yaşayan 
Pellegrini’nin emeklilik hikayesi 
ise oldukça ilginç, kendi 
ağzından dinliyoruz; “1984, 
Cobreandiano, Şili kupası maçı, 
rakibin çektiği şut kalecimizden 
döndü, topu uzaklaştırmak 
için zıpladım ve 17 yaşında 
bir çocuk benden yarım 
metre yükseğe sıçrayarak 
topu filelere gönderdi. O gün 
daha fazla devam etmeme 
kararı aldım. O genç çocuk 
Ivan Zamorano’ydu. Eğer o 
gün Zamorano’nun ileride 
ne seviyeye gelebileceğini 
bilseydim futbolu bırakmaz, 
en az 2 yıl daha oynardım…”

Quique Sanchez Flores – 
Watford

İspanyol teknik adam 
Valencia’da geçirdiği 10 yılın 
ardından 2 sezon da  Real 
Madrid forması giydi, bir La 

Liga şampiyonluğu yaşadı ve 
15 kez İspanya milli takımında 
oynadı. 

Futbolcu iken başarılı bir sağ 
bek olan Flores, Zaragoza 
forması ile futbola veda 
etti. 3 takımda toplam 344 
maça çıkıp 25 de gol attı. 
Valencia ile kazandığı 2. Lig 
şampiyonluğunun yanı sıra 
1986’da İspanya U-21 milli 
takımı ile Avrupa Şampiyonası 
zaferi de ekledi başarı 
listesine…

Pellegrini

Pochettino

ONLAR DA FUTBOL OYNADI

F lores
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Kupası, 3 Charity Shield, 1 Kupa 
Galipleri Kupası ve 1 UEFA 
Süper Kupası. Chelsea forması 
ile 1 FA Cup, 1 Lig Kupası ve 
1 Kupa Galipleri Kupası ve 
Blackburn forması ile de 1 Lig 
Kupası. 

Ronald Koeman – 
Southampton

Barcelona forması ile attığı 
frikik golleri ile hatırlanan 
Hollandalı savunmacının 
futbolculuk kariyeri başarılarla 
dolu. 1992’de attığı frikik golü 
ile Wembley’de Barcelona’yı 
Avrupa Şampiyonluğuna 
taşıyan Koeman 533 lig 
maçına 193 gol sığdırmıştı. 
1988 Avrupa Şampiyonası’nı 
da kazandığı Hollanda ile de 78 
maça çıktı. 

Groningen ile başlayan 
kariyerinde Ajax, PSV ve 
Feyenord formaları da giydi. 
Ajax ve PSV formaları ile 
Hollanda lig  şampiyonlukları 
ve kupa zaferleri yaşadı.

20. teknik adamı bulamadık. 
Swansea’den kısa süre önce 
ayrılan Gary Monk birkaç gün ile 
dergimize konuk olma şansını 
kaçırdı. Genç teknik adam son 
10 yılını Swansea’de geçirmiş 
başarılı bir savunmacıydı. 

Takımınızda oyuncularınızı 
etkilemek için çok şey 
yaşamış kazanmış bir 
futbolcu ya da teknik 
direktör olacaksınız. Bu 
anlamda Premier Lig’de 
formül biraz farklı işliyor, hiç 
adı duyulmamış bir adam 
gelip Arsene Wenger gibi 
bir efsaneye dönüşebiliyor. 
Ranieri gibi artık emekli 
olması beklenen bir hoca 
gelip son anda kümede 
kalan Leicester City’yi 
zirveye taşıyabiliyor. 30’lu 
yaşlarında genç hocalar 
büyük başarılara imza 
atabiliyor ve işte biz bu 
yüzden Ada Futbolu’nu çok 
seviyoruz…

PSV ile 1988’de Barcelona ile 
1992’de Avrupa’nın en büyük 
kupasını kaldırdı. İspanya’da 4 
kez La Liga şampiyonluğu ve 1 
Kral Kupası’nın yanı sıra 1 de 
Avrupa Süper kupası kazandı. 

Koeman

Hughes

ONLAR DA FUTBOL OYNADI
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CHRISTMAS PARTY

EDİP URAS

Jermaine Jenas anlatıyor…

“Gittiğim en iyi Noel Partisi, 2002’de 
Newcastle’daydı. Sir Bobby Robson menajerdi. 
Şehir merkezinde Quayside’a gitmiştik. Bir kıyafet 
balosuydu. Ben Süperman oldum. Carl Cort 
Batman, Kieron Dyer ise Austin Powers olmuştu. 

Biz oradayken yöneticilerin St James’ Park’ta eşleri 
ile smokinli resmi bir parti verdiğini öğrendik. 
Gidip orayı da dağıtmak istedik. Herkes taksilere 
doluştu. Koşarak içeri girdik, kapıdan salona 
daldık.

Gerçeküstü bir olaydı. Herkesin çok şık giyindiği 
ciddi bir partide süper kahramanlar olarak 
oradan oraya koşturuyorduk. Sir Bobby’nin 

masasını bulup ona merhaba dedik. Birisi onun 
önündeki içkiyi alıp kaldığı yerden devam etti.

O sadece durup bize baktı.

‘Tamam, birer içki için sonra buradan defolup 
gidin.’ dedi sakin bir sesle.

Kimseden kötü bir tepki gelmedi. Hatta ertesi gün 
Sir Bobby sadece gülüyordu.

‘Siz tam bir kabussunuz’ dedi bize.”

Newcastle United’ın süper kahramanlar 
partisinin olduğu 2002 yılında İskoçya’dan 
Celtic de Newcastle’daydı. Onların partisi çok 
da ‘süper’ olmadı.

Jenas

CHRISTMAS PARTY
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Bir basın mensubunun fotograf makinasını 
çalma suçundan Bobby Petta, Johan Mjallby 
ve Joos Valgaeren tutuklandı.Halen Bolton 
Wanderers’ın menajerliğini yapan Neil Lennon, 
o zaman Celtic forması giyiyordu. O da çıkan 
olaylar sırasında tutuklandı ancak daha sonra 
serbest bırakıldı.

Oyuncular Newcastle’ın bar ve publarında bir 
süre içtikten sonra olayların çıktığı Amerikan 
temalı bara geçtiler. Polisin açıklamasına 
göre Buffalo Joe’daki oyuncular oradaki 
fotografçılarla takıştılar. Celtic takımı oradan 
ayrıldıktan sonra fotografçılardan biri polise 
hırsızlık ihbarı yaptı.

Celtic kulübünün o zamanki menajeri O’Neill 
şimdi İrlanda Milli Takımı’nın başında. O partide 
yoktu. Celtic partisinde bir yıl önce Neil Lennon 
o kadar sarhoş olmuştu ki, başını kaldırım 
kenarına vurarak yaralanmıştı.

Jemaine Jenas’ın BBC’ye verdiği açıklamaya 
geri dönelim:

“Sosyal medya Noel Partilerini öldürdü. En azından 
futbolcular için. Sir Bobby her zaman futbolcuların 
kendi aralarında eğlenmesi gerektiğini savunur, 
bunun takım ruhu için gerekli olduğuna inanırdı. 
Newcastle United’a geldiğim ilk gün yönetim kurulu 
odasında o ve başkan Freddy Shepherd ile birlikte 
oturuyorduk. Sir Bobby başkanın oğluna gece beni 
dışarı çıkarmasını söylemişti.

Elbette tüm menajerler böyle değil. Son yıllarda 
birçok şey değişti. Artık eskisi gibi Noel Partileri 
yapamıyoruz, şehre inip birlikte takılamıyoruz. 
Kulüp açısından bakarsanız, buradan güzel bir

şey çıkmayacağı kesin. İçmiş oyuncular, sarhoş 
görüntüler, saçma sapan hareketler. Basın zaten 
etki yaratacak saçma haber peşinde. Sosyal 
medya çıktığından beri gizli kalmanıza da imkan 
yok, denemek bile çok saçma.

Hala Noel Partisi veren takımlar var. Örneğin 
Leicester City en son Kopenhag’a gitti. Tilkiler 
kurnaz davrandı. Kendi fotograflarını yayınladılar. 
Zaten birileri sosyal medyada paylaşacaksa, en 
iyisi sizin paylaşmanız değil mi?

Başımın belaya girdiği tek Noel Partisi 2009’da 
Dublin’deydi.Tottenham’da oynuyordum. Bir 
geceliğine İrlanda’ya gittik. Çok eğlendik ancak 
bir sorun vardı. Menajerimiz Harry Redknapp’in 
bundan haberi yoktu. Bize izin vermeyeceğini 
biliyorduk o yüzden sormadık bile.

Havaalanında kimseye görünmemek için özel 
bir jet tuttuk, perondan bizi alacak özel araçlar 
kiraladık. Dublin’e iner inmez doğrudan pub’a 
gittik. 

Gizli ajanlar gibi olduğumuzu sanıyorduk ama 
şimdi dönüp geri baktığımda, nasıl yakalanmadan 
bu işten sıyrılacağımıza inandığımızı bilmiyorum. 
Yani koca Tottenham takımını Dublin’de 
tanımayacaklar mıydı?

Tabii ki gazeteler hemen haberi kaptı. Daha da 
kötü bir şey yaptılar ve haber çıkmadan Harry’e 
sordular: ‘Bu sene takım olarak parti yapacak 
mısınız?’ Zavallı adam haberi olmadığı için hayır 
dedi ve onu herkesin içinde aptal durumuna 
düşürdük. Bize çok kızdı haklı olarak. Bunu 
neden yaptığımızı biliyordu ama arkasından iş 
çevirmemiz hiç hoşuna gitmemişti.

Lennon
Leicester City

CHRISTMAS PARTY
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Kaptanımız Robbie Keane kaptan gibi kaptandı. 
Ayağa kalktı ve ‘Verilecek herhangi bir ceza varsa, 
sadece beni cezalandırın. Bu takımda kararları 
ben veriyorum.’ dedi. O İrlandalı olduğu için, biz 
Dublin’e gittiğimiz için ve elbette kaptan olduğu 
için gazeteler Keano’yu suçladılar. Evet, gittiğimiz 
barı o ayarlamıştı ama gitme fikri hepimizindi.

Takım olarak böyle birşeye karar verdiğinizde cezayı 
da takım olarak çekmelisiniz. Bunu öğrenmek o 
olaydan aldığımız en önemli derslerden biriydi.”

Kulüpler son yıllarda Noel Partileri’ni iptal 
ediyor veya en azından basına öyle söylüyorlar. 
Dışarıda eğlenme dönemi Jenas’ın da söylediği 
gibi gitgide tarih oluyor. Yakın tarihe bakıldığında 
bunu yapmaları için çok iyi nedenleri olduğunu 
söylemek zorundayız.

Sizin için hiç de eğlenceli bitmeyen bazı Noel 
Partileri’ni araştırdık. İşte o liste:

Yıl 2012… West Ham

İngiltere Milli Takımı’nın da forveti olan Andy 
Carroll İrlanda’da Dublin’in merkezindeki bir 

gece kulübündeki partide bir fotografçıya 
saldırdı. Sabaha karşı 02:30’da gece kulübünün 
dışında meydana gelen olayda Carroll 
suçlamaları reddetti. Polis olay yerindeydi.

Yıl 2009… Tottenham

Jenas’ın anlattığı parti Robbie Keane’in White 
Hart Lane günlerinin sona ermesine neden 
oldu. Keane, Dublin’e takımı götürürken 
hocası Redknapp’den arkadaşlarını golf 
oynamaya götürdüğünü söyleyerek izin almıştı. 
Noel sonrası sahasında Wolves’a kaybeden 
Tottenham’ın kaptanı Keane iki ay içinde Celtic’e 
kiralandı.

Yıl 2007… Manchester United 

Ülkenin her bir yanından ‘tek tek özenle 
seçilmiş’ 100 kadın Manchester’a getirildi. Eşler 
ve kız arkadaşların gelmesinin yasak olduğu 
parti sonrası Jonny Evans tecavüz şüphesi ile 
tutuklandı ve daha sonra suçlamalar geri alındı.

Sir Alex Ferguson bu olaydan sonra Noel 
Partileri’ni yasakladı.

Redknapp & K eane

Carroll Evans

CHRISTMAS PARTY
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Yıl 2004… Manchester City

Partinin kahramanı olayların adamı Joey Barton. 
Manchester City partisinde yanan bir puroyu 
takımın genç isimlerinden Jamie Tardy’nin 
gözünde söndürdü. Barton’ın parti boyunca 
insanların ceketlerinde sigara söndürdüğünü 
farkeden Tardy, aynı eşek şakasını Joey 
abisine yapma cesaretini gösterince olanlar 
oldu. Barton 6 haftalık maaşını City’e ödemek 
zorunda bırakıldı.

Yıl 2001… West Ham

Defans oyuncusu Hayden Foxe, Londra’daki 
Sugar Reef kulübünün VIP bölümüne çişini 
yapmaya karar verince 2bin pound ceza 
ödemek zorunda kaldı. Adı verilmeyen bir başka 
oyuncu kulübün her yerine kusmuştu. Menajer 
Glenn Roeder’in parti öncesi polisi arayıp olay 
çıkabileceğine dair uyardığı da söylenir.

Yıl 2001… Leeds United

Robbie Fowler, Leeds United’ın Noel Partisi’nden 
sonra tutuklandı. Asker kılığına giren oyuncular 

10 saat sürekli içmişlerdi. Fowler bir  
fotografçının makinasını parçalamakla 
suçlanmış ancak daha sonra suçlama geri 
çekilmişti.

Yıl 1998… Liverpool 

News of the World gazetesi Jamie Carragher’ın 
1998’deki partide yaptığı çılgınlıkları anlatan 
bir makale yayınladı. Notre Dame’ın kamburu 
kıyafeti giyen Carragher, partiye davet edilen 
striptizcilerin üzerindeki kremayı ‘denemek’ 
için ısrarcı olmuş, arkadaşları dev adamı 
durdurmakta zorlanmıştı. Paul Ince DJ’lik 
yapıyordu. Genç Michael Owen bir köşede 
sakince içkisini içerek sızmıştı.

Yıl 1997… Barnsley

Barnsley’nin Alman kalecisi Lars Leese, Ronnie 
Reng ile birlikte yazdığı kitabında açıkladı: 
Noel partisinde takım oyuncularından biri 
Adolf Hitler, takımın kalecisi Eva Braun 
kılığına girmişler ve partiye geldiğinde Leese’i 

Barton & Tardy

Foxe

Carragher

CHRISTMAS PARTY
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‘Heil Hitler’ selamı ile karşılamışlardı. Leese 
bunun Almanya’da suç olduğunu söylese de 
dinletememişti. 

Elbette Noel ve Yılbaşı partilerinin hepsi 
böyle geçmedi. Jemaine Jenas, takım ruhunun 
oluşmasında bu partilerin ne kadar önemli 
olduğunun da altını çizmekten geri kalmıyor:

“Artık bu partilerin eskisi gibi olmaması bence 
çok üzücü. İşler iyi gitmese de takımın birbiri ile 
kaynaşması için çok güzel fırsatlar. Bu partilerin 
bazı oyuncular için dönüm noktası olduğu 
zamanlara şahit oldum. Artık takımdan soğuyan, 
oradan gitmek için gün sayan oyuncular, 
hep beraber dışarı çıktıktan sonra takıma ve 
kulüplere sarıldılar. Belki ufak tefek tatsızlıklar, 
yanlış anlaşmalar sosyal ve eğlenceli bir alanda 
halledildi. Buzlar kırıldığı zaman insanları çok 
daha farklı bir ışıkta görebilirsiniz. 

Steed Malbranque 2006’da Tottenham’a 
geldiğinde ne sahada ne de dışarıda kimseye tek 
kelime etmezdi. Sonra bir Noel Partisi’ne geldi. 
Orada güldük eğlendik ve onun gerçekte nasıl bir 
insan olduğunu görme şansımız oldu.”

Newcastle United süper kahramanlar partisini 
2011 yılında yeniledi. Glasgow’da sokakta 
süper kahraman kıyafetleri ile gezen Newcastle 
futbolcularının renkli fotografları:

Ryan Taylor(Gezgin Wally) ve Danny 
Guthrie(Kaptan Amerika)

Jonas Gutierrez(Herhangi bir şirin)

Tomas Kadar(Süper Mario) ve Coloccini(Sonic)

CHRISTMAS PARTY
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Leon Best(Power Rangers) ve Sammy 
Ameobi(Sünger Bob)

James Perch(Superman) ve Dan 
Gosling(Batman)

JERMAINE JENAS KİMDİR?

1983 doğumlu İngiliz orta saha oyuncusu 
2013/14 sezonu sonunda Queens Park 
Rangers’daki sözleşmesi sona erdiğinden beri 
serbest. Arada sırada BBC için yorumculuk 
yapıyor.

Nottingham Forest alt yapısından  yetişti. 
18 yaşındayken 5 milyon pounda Newcastle 
United’a transfer oldu. 3 sezon sonra bu kez 7 
milyon pounda Tottenham’a geldi. Tottenham 
formasını 155 kez giyen Jenas Lillywhites 
forması ile 21 gol attı. 2013’de QPR’a transfer 
oldu.

İngiltere Milli Takım formasını 21 kez giyen 
Jenas 2006 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Jenas

CHRISTMAS PARTY
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KÜÇÜK TAKIMLARIN  BÜYÜK KAHRAMANI

Fernando Pessoa

O bir İtalyan.

20 Ekim 1951’de Roma’da doğdu.

Futbolculuk döneminde, 73-74 arasında Roma, 
74-82  arasında Catanzaro, 82-84 arasında 
Catania, 84-86 arasında Palermo’da oynadı. 
Catanzaro, Catania ve Palermo’da bir üst lige 
yükselmeyi başardı.

1986’da Lametini’de teknik direktörlük 
kariyerine başladı. Sırasıyla Puteolana, Cagliari,  
Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, 
Chelsea, Valencia, Parma, Juventus, Roma, Inter, 
Monaco ve Yunanistan Milli Takımını çalıştırdı. 
Halen Leicester City takımının başında.

Cagliari ile Serie C1’de 88–89 sezonunda 
şampiyon oldu. 89–90’ da Serie B’ye yükselmeyi 
başardı. Fiorentina’da 93–94 sezonunda Serie 
B1 şampiyonluğuna ulaştı. 95–96 sezonunda 
İtalya Kupasını, 96’da ise İtalya Süper Kupasını 
kazandı. 

Valencia ile 98’de UEFA Intertoto Kupasını, 98–
99 sezonunda Copa Del Rey’i, 2004 yılında UEFA 
Super Kupasını kazandı. 

Monaco ile 2012–13 sezonunda ikinci lig 
şampiyonluğunu kazandı.

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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KÜÇÜK TAKIMLARIN  BÜYÜK KAHRAMANI

Gelelim detaylara…

Futbolculuğa doğduğu kentin sarı-kırmızılı 
takımı, Roma’da başladı. Birinci ligde 
tutunamayan bir savunma oyuncusuydu. İki 
sezon oynayabildiği Roma’da takımda sadece 
altı kez forma bulabilmişti. Sonradan transfer 
olduğu Catanzaro’da uzun zaman geçirecekti. 
Bugün alt liglerde mücadelesine dönen Calabria 
bölgesinin sarı-kırmızılı takımıdır Catanzaro. 
1966’da İtalya Kupası’nı kazanan ve günümüzde 
yaklaşık 100 bin nüfuslu olan camia, 1970’lerde 
asansör takım statüsünü istikrarla koruyarak 
birinci lige ‘’bir bakıp çıkmış’’ ancak 1978’de, 
üçüncü denemesinde tutunmuştu devlerin 
arasında. O ise camianın temel direği olmuştu. 
Catania’ya gitmesinden sonra 1983’te düşen 
Catanzaro’nun beli bir daha doğrulmamıştı. 
Catania ve Palermo’da ikişer yıl görev yapan 
savunma oyuncusu, her iki takımla da birinci 
lige yükselmeyi başarmıştı. Belki de özeti buydu 
onun, yaptıkları gelecekte yapacaklarının kanıtı 
olacak, küçük takımların büyük kahramanı 
olarak anılacaktı.

Menajerlik macerası ise amatör bir takımda 
başladı. Başlarda küçük takımlarda çalıştı, o 
zamanlarda üçüncü küme tozu yutan bir takımı 
alıp yarattığı küçük mucizelerle Serie A’ya kadar 
getirmişti. O takımın adı Cagliari’ydi.

1991’de Napoli’ye transfer olduğunda 
bir efsanenin boşluğunun nasıl dolacağı 
tartışılıyordu. ‘’Arjantinlilerin ve muhtemelen 
Napolilerin ‘’Futbol Tanrısı’’ Maradona’nın 
yerine yeni bir kurtarıcının bulunması 
gerekiyordu. Kokaine bağımlılığı, mafyöz 
bir aile olan Camorra’larla olan yakın ilişkisi 
Diego Armando Maradona’nın Napoli’den 
ayrılmasına neden olmuştu. 10 numara, çok 
sevdiği Napoli’ye, aldığı maddi manevi cezalarla 
veda etmek durumunda kalmıştı. On beş aylık 
kokain cezasından sonra Sevilla’ya transfer olan 
Maradona’nın yerine yine ufak tefek bir adam 
talip olmuştu; Gianfranco Zola!

Zola’yı Napoli’nin yeni kahramanı olarak 
atayan teknik adamımız dünya futboluna yeni 
bir efsaneyi sunuyordu. Gianfranco Zola’nın 
liderliğindeki takımı, ligde dördüncülüğe 
ulaşıyor, kendisini ise daha sonradan 
Fiorentina’ya transfer oluyordu. 1993’te 
göreve geldiğinde ikinci ligde yer alan ‘’Mor 
Menekşeler’’ i ilk sezonunda Serie A’ya çıkarttı, 
1996’da İtalya Kupası’nı kazandırdı.  Artık daha 
büyük denizlere açılmanın zamanı gelmişti.

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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O, 1997’de Valencia’ya geçti. Mendieta, 
Angulo ve Farinos gibi gençleri bin bir emekle 
yetiştirdi. O Valencia’nın yeniden yükseliş 
destanını yazmaya başlamıştı, asıl büyük 
başarılara ulaşma Benitez’e kısmet olsa da 
temeli oluşturan lider belliydi. Claudio Lopez ve 
Mendieta’nın harika golleriyle zafere yani ‘’1999 
Kral Kupası’’na ulaştılar. Bu büyük başarının 
ardından ‘’Küçük takımların büyük hocası’’ 
finalde perişan ettiği rakibi Atletico Madrid’e 
transfer oldu. 

Atletico Madrid’te başka bir değişle Madrid’in 
cumhuriyetçi kesiminde kötü günler 
yaşanıyordu, kulüp kayyuma devredilmiş, takım 
kaos içindeydi. Başarılı olamadı ve ‘’despot 
başkan’’ Jesus Gil’e, ‘’hocayı kovdum’’ deme 
şansı tanımayarak istifayı bastı. Atletico Madrid 
artık La Liga’ya beyaz bayrak sallıyordu.

Tarih 18 Eylül 2000’i gösterdiğinde Chelsea, 
kahramanımızı yetersiz İngilizcesine rağmen 
transfer ediyordu. Artık büyük bir camiadaydı. 
Takımında İtalyanca ve İspanyolca bilen 
oyuncuları vardı ve onların desteği ile diğer 
futbolcularla iletişim kurabiliyordu. Bu sinerji ile 
Premier ligde altıncı sıraya ulaştılar ve böylece 
UEFA Kupası’na gitmeye hak kazandılar. Yazın 
herkes tatil yaparken ‘’Mavilerin  Hocası’’ transfer 
çalışıyor, menajerlerle yoğun mesai yapıyordu. 
Bu özveri neticesinde West Ham United’dan 
Lampard’ı, Barcelona’dan Petit ve Zenden’i, 
Marsilya’dan Gallas’ı , Ajax’tan Gronkjaer’i 
aldı. Bedava oyuncu kazandırma ve parlatma 
konusunda ‘’guru’’ olmaya namzetti. Bununla 
birlikte tribünlerin sevgilisi Dennis Wise’ı sattığı 
için taraftarın gözünde inişe geçmişti. Altıncı 
sırayı severek benimseyen Maviler, Federasyon 
Kupası finaline ulaştılar ancak Arsenal’e boyun 
eğmekten kurtulamadılar.

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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Takip eden sezon Şampiyonlar Ligi biletini 
kazanan ‘’The Pensioners’’a John Terry’i 
transfer etti. 2003’te ünlü ve multi milyoner 
Rus işadamı Roman Abramovich tarafından 
kulüp satın alınınca, neye uğradığını şaşırıyor; 
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir 
bütçeye hükmetmeye başlıyordu. 

Kulüp tarihinin o güne kadar ki en büyük 
bütçeli transferi Damien Duff’ı 17 milyon 
sterline aldı. Akabinde İngiliz futbolunun genç 
yetenekleri Wayne Bridge, Joe Cole ve Glen 
Johnson’ı transfer etti. Bütün bu transferlerin 
üzerine Arjantinli Juan Sebastian Veron, Hernan 
Crespo, Claude Makelele ve Adrian Mutu gibi 
yıldızları takımına kazandırdı. Dünyaca ünlü 
futbolcularla bezenmiş efsane kadro, yaklaşık 
yarım asır önceki şampiyonluktan sonra 
kulüp tarihinin şahit olduğu en yüksek başarı 
olan ikinciliğe uzanmayı başardı.

Stamford Bridge adlı mabetlerinde her sezon

biraz daha fazla puan kazanmayı başarsa da, 
‘’Patron’’ , tatminkâr değildi.  ‘’Demokles’in 
kılıcı’’ Abramovic versiyonu ile tam tepesinde 
duruyordu. 2004’te Şampiyonlar Ligi yarı 
finalinde Monaco’ya kaybedince her şeyin 
bir sonu vardır bile diyemeden kovuldu. 
Yerine Monaco’yu, Şampiyonlar Ligi finalinde 
paçavraya çeviren Porto’nun hocası Jose 
Mourinho getiriliyor, o ise 8 Haziran 2004’te 
yine, yeni, yeniden Valencia’nın başına 
geçiyordu. Ne de olsa futbolun dünü yoktu 
ve tarih yine tekerrür ediyordu. Eylül 2004’te 
ise üzüntüsünün de etkisiyle yazdığı ve tüm 
gelirini bir hastaneye bağışladığı Chelsea’deki 
son yılını anlatan Proud Man Walking adlı 
kitabını yayınlıyor.

İtalyan hoca, Valencia’da La Liga ve UEFA 
Kupası şampiyonluklarını kazanan ve takiben 
Liverpool’a transfer olan Benitez’den kulübü 
devraldı. Yeni mabet Mestalla’ya, yanında, 
Marco Di Vaio, Stefano Fiore, Bernardo

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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Corradi gibi vatandaşlarını götürdü. Ancak ikinci 
Viyana kuşatması… Pardon… İkinci Valencia 
döneminde işler umduğu gibi gitmiyor, 
Şampiyonlar Liginde hüzünlü sonuçlara boyun 
eğiyor,  UEFA Kupası’nda sonuç başarısızlık 
olunca yine kovuluyor, tazminatlarına 
dayanarak iki yıl kendini ‘’nadasa bırakıyordu’’.

12 Şubat 2007’de Pioli ile halef selef oluyor, 
Parma’nın başına geçiyordu. 10 maçta 17 
puanla ligde kalmayı başarınca, dedikodular 
çıkmaya başladı: ‘’Manchester City’ye 
gidecek’’…  Ancak o beklenenin tersine, 
memleketi İtalya’nın başlıca ekiplerinden 
Juventus’a transfer oldu. 

Şike, yolsuzluk vb. operasyonlardan sonra 
kulübü ayağa kaldırmayı hedefliyordu. 
Önce üçüncülüğe ulaştı, takiben hiç 
sevmediği rakibi, belki de düşmanı saydığı 
Mourinho’nun ardından ikinciliğe ulaştı. 
Inter’in şampiyonluğu kazanmasından sonra 
Juventus yönetiminin kendisine ‘’buraya 
kadarmış’’ dediği İtalyan hoca, kendisi gibi 
taze kovulan Spaletti’nin yerine geçerek 
çocukluk aşkı Roma’nın patronu oluyordu. 

Soyunduğu iş en az Mustafa Denizli’nin yeni 
görevi kadar zorluydu. Tahminlerin aksine tam 
yirmi üç maçlık yenilmez armada serisi yakalıyor, 
akabinde Roma derbisinde, ezeli rakipleri 
Lazio’yu tepelediklerinde kendi efsanesini 
yazmaya devam ediyor, küllerinden doğmak 
ne demektir dosta düşmana gösteriyordu. 
Ancak sezon sonuna gelindiğinde kaybettiği 
şampiyonluk ve İtalya Kupası finali sonucunda 
yine görevinden ayrılmak durumunda 
kalıyordu.

22 Eylül 2011’de Gian Piero Gasperini’nin 
yerine Inter Milan’ın başına geçti.  Thiago 
Motta’nın PSG’ye transferi sonucunda 
takımdan ayrılana kadar geçen sürede pek de 
fena performans göstermese de Şampiyonlar 
Liginde Marsilya karşısında alınan kötü netice 
ve düşen lig performansı neticesinde kötü 
kaderi yine devreye girdi ve Inter’den ayrıldı.

Bazılarına göre ‘’kovulma rekortmeni’’ olarak 
anılan İtalyan hoca, 2012’de Fransa ikinci 
ligine, Monaco’ya transfer oluyordu. Kısa 
zamanda başarılı oldu ve kulübü Ligue 1’e 
yükseltti.  Hoca ikinci sezon Ligue 1’de ikinci 
oldu ve yine görevinden alındı. 

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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2014 Dünya Kupası sonrası Yunanistan Milli 
Takımının başına geçiyordu. 2014 yılının 
sonuna doğru Euro 2016 elemelerinde Faroe 
Adalarına karşı kaybedince görevine bir kez 
daha son verildi. Kamuoyu artık emekliye 
ayrılması gerektiğini konuşuyordu.  

13 Temmuz 2015’te yine bir sürprize daha 
imza attı ve üç yıllığına Premier Lig ekibi 
Leicester City’nin başına geçti. Hoca göreve 
fırtına gibi başlıyor, basına enteresan demeçler 
veriyordu. Bunlardan birinde takımın 
motivasyon ve ilham kaynağının Kasabian 
rock grubu olduğunu söylüyor, diğer bir 
açıklamasında ise zafer kazandıklarında 
takıma pizza söyleyeceğini ifade ediyordu.

Hoca başarılı sonuçlar alır ve iyi bir takım 
yaratırken, takımın golcüsü ve Premier Ligin 
bu seneki gözdesi Jamie Vardy’nin yıldızını 
parlatıyordu. Golcüsü, takım tarihinde, aynı 
sezon içinde, Premier Lig’de 7 gole ulaşan ilk 
oyuncu oluyor, Crystal Palace maçı sonrasında 
en büyük dilimi (belki de tam 1,5 dilimi) 
Jamie’nin hak ettiğini söylüyordu. 

İçinde bulunduğumuz Kasım ayında ise 
Newcastle United’ı 3-0 ile bozguna uğratan 
İtalyan, mütevazi takımını Premier Lig’de 
liderliğe taşımayı başardı.

O, bugün, geçmişte kazandığı kupalara ve 
birinciliklere karşın, üzerine yapışan makus 
talihe Leicester City’de bir kez daha ispatladığı 
gibi isyan etmeye devam ediyor… 

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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Felsefesine gelince...

Sanırım sözü burada kendisine bırakmalıyım…

“Oyuncularla iletişim halinde olmalı ve 
birbirinizi tanımalısınız. Ekip artık beni tanıyor. 
Antrenmana giderken neşeli olmayı seviyorum 
çünkü işe üzgün bir ifade ile giderseniz işinizi iyi 
yapamazsınız. Ancak işe başladığımız zaman 
ölümüne ciddiyiz. Tavrımı o anda tamamen 
değiştiririm ve oyuncularım bu farkı çok iyi 
bilerler.”

‘’Taraftarlarımız kazanmayı hayal edebilirler 
ancak biz sakin kalmalı ve çok sıkı çalışmalıyız. 
Premier Ligde daima bunu yapmalısınız. 
Dürüstçe söylemek gerekirse, düşündüğümden 
de iyi, mükemmel bir başlangıç yaptık ancak 
er yada geç kaybedeceğiz. Bu ligde yenilgi, 
köşede sırasının gelmesini bekler. Buraya 
geldiğimde iyi bir başlangıç yapmak istedim. 
Bu bir menajer için önemlidir. Ancak bunu 
yaparken ilk maçı kazanmaktan daha ötede bir 
şey düşünmedim. Ve ilk maçı kazandığımızda 
ikinci maçı kazanabilir miyiz diye düşündük ve 
o da oldu’’.  

‘’Oyuncularımdan bütün istediğim, onların 
maksimumunu vermeleri’’.

Onun ismi…

Claudio Ranieri.

Not: Bu yazı yazıldıktan kısa bir süre sonra 
Mourinho’nun Chelsea’sini 2-1 mağlup eden 
Ranieri’nin Leicester City’si 16 hafta sonunda 35 
puanda ve lider. Jose Mourinho ise bu yenilgi 
sonrası Chelsea’den kovuldu…

 KÜÇÜK TAKIMLARIN BÜYÜK KAHRAMANI
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ARMALARIN DİLİ:
EVERTON

Edip Uras

Everton armasının hikayesi neredeyse 
100 yıl önce başlıyor. 1920’lerde Tom 
Fleetwood, Bobby Parker ve Sam 
Chedgzoy’un Everton forması giydiği 
dönemde mavi bir kalkanın üzerinde yer 
alan ‘EFC’ harfleri yaklaşık 10 yıl boyunca 
kullanılmıştı.

1940’larda, 50’lerde ve 60’larda bir Everton 
maçına gitseydiniz, takımın göğsünde arma 
göremezdiniz. Çünkü yaklaşık 40 yıl boyunca 
Everton Futbol Kulübü arma kullanmamayı 
tercih etmişti. Everton’ın kulüp yazışmalarında 
kullandığı logo Merseyside’ın mavi tarafını 
yansıttı bu 40 yıl boyunca. 1960’larda 
kabul edilen arma ise daha önce kullanılan 
tasarımların bir birleşimi gibiydi.

Aslında 1938’de tasarlanan bu arma diğer 
tüm armaların habercisi ve rehberi oldu bir 
bakıma. O zaman resmi takım kravatlarının 
üzerinde yer alması için bir desen tasarlaması 
istenen kulüp sekreteri Theo Kelly’nin tasarımı 
onun dört ayını aldı. Kelly sonunda Everton’ın 
kalbindeki bir objeyi kullanmaya karar verdi. 
Everton Kulesi veya Prince Rupert Kulesi.

Bugünkü arma dahil birçok Everton armasının 
en belirgin deseni olan bu kule 1787’de inşa 
edildiğinden beri Everton bölgesinin simgesi 
oldu. Bugün de Netherfield Caddesi’nde 
görülebilir.

1997’de Everton FC’nin verdiği 15bin pound 
ile restore edilen Rupert Kulesi aslında ilk 
olarak sarhoşların ve adi suçluların ertesi gün 
mahkemeye çıkarılmadan önce kapatıldığı bir 
nevi nezarethane olarak kullanılıyormuş.  

Prince Rupert ise İngiliz İç Savaşı’nda Liverpool 
kuşatması sırasında orada kamp yapan bir 
komutan. Kulenin yapımı ile Rupert’in kampı 
arasında ise 143 yıllık bir boşluk var. Yani 
işin açıkçası buradaki yapı için isim bulmakta 
zorlanan bölge halkı eski bir kahramanı tarihin 
içinden çağırmış gibi sanki.

Sekiz metre çapındaki kule 2014’den beri 
Everton’ın mavi ışığı ile aydınlatılıyor.

1938’de Kelly’nin tasarladığı armada bir başka 
dikkat çekici öğe ise latince bir slogan. Geçtiğimiz 
sayılarda Latince Motto’ların İngiltere’deki 
kulüplerce sıkça kullanıldığından bahsetmiştik. 
Everton’ın Latince Mottosu ise ‘Nil Satis, Nisi 
Optimum’. Yani bir başka deyişle ‘Sadece en 
iyisi bizim için yeterince iyidir.’

 ARMANLARIN DİLİ: EVERTON
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Kravatlar 1938/39 sezonunun ilk gününde 
tasarımcı Kelly ve başkan Green tarafından ilk 
kez takılmıştı.

Armanın yönetim kurulu odasından ve 
ofislerden aşağı soyunma odasına ve takıma 
inmesi ise hemen olmadı. Hatta 1972 
yılına kadar Everton’ın formasında arma 
göremezdiniz. Ondan sonra da bir süre sadece 
‘EFC’ harfleri formada işlenmiş olurdu. İlk dört 
yıldan sonra daha basit bir ‘EFC’ versiyonu yer 
aldı formalarda.

Rupert Kulesi armaya 1978’de bir daha 
gitmemek üzere geri döndü. 1978’den 1982’ye 
kadar kullanılan bu Kelly tasarımından sonra 
daha yuvarlak bir arma üretildi. Kalkan ve 
latince motto kaldırılmıştı.

Yıllar ilerliyor ve Everton’ın altın çağı geliyordu. 
1983’de kullanılmaya başlanan arma ne 
başarılar görecekti. Şekli biraz değiştirilmiş olsa 
da kule oradaydı. ‘EFC’ harfleri ile birlikte defne 
yaprakları gelmişti.

1995’de FA Kupası’nı kaldıran Everton takımının 
formalarında ise 1991’de yürürlüğe girmiş olan 
ve 1978 armasını andıran bir desen vardı.

2000 yılı geldiğinde Everton FC’nin kuruluş yılı 
olan 1878 ve ‘Everton’ yazısı armaya eklendi. Bu 
arma 2013’e kadar yürürlükte kaldı.

2013/14 sezonunda yapılan bir yenilik üzerine 
taraftar memnuniyetsizliğini yüksek sesle dile 
getirdi.
Tam ondört bin Everton taraftarı internet 
üzerinden imzaladıkları dilekçe ile yeni 
ve ‘utanç verici’ bu armayı istemediklerini 
belirttiler. Taraftarların en fazla kızdıkları latince 
sloganlarının kaldırılması olmuştu. 
Kulübün ticari direktörü Dave Biggar yeni 
armanın tasarımında farklı taraftar gruplarına 
danıştıklarını, daha basit ve hemen anlaşılır 
bir armaya kavuştuklarını anlatmaya çalıştıysa 
da taraftarlar yeni logoyu ‘amatör’, ‘kötü 
tasarlanmış’, ‘maskaralık’ ve ‘komik’ olarak 
nitelendirdi. Everton’ın zengin tarihine ve 
duruşuna yakışmadığını düşünüyorlardı.
Tepki o kadar büyüdü ki, kulüp en sonunda 
taraftarın oyuna başvuracağını açıkladı. Yapılan 
üç tasarım içinde açık ara ile en fazla oyu alan 
arma resmi olarak Temmuz 2014’den bugüne 
hala kullanılmaktadır.

 ARMANLARIN DİLİ: EVERTON
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HAYAT
PREMIER LIG’DEN

ÖNCE DAHA MI GÜZELDİ?

ELİF MAGUL

Bugün adının başına Premier sıfatı 
eklediğimiz dünyanın en değerli futbol 
ligi, sadece 1992’den beri bizimle. Oysa 
İngiliz futbolunun kulüp bazındaki yarışı 
Premier Lig kurulmadan önce 112 yıllık 
tarihe sahipti.
 
Ülkenin en büyük kulüplerini Futbol Ligi’nden 
koparan ve Premier Ligi kurmaya teşvik eden 
etken tabii ki endüstrinin kendisi oldu. 20 Şubat 
1992 tarihinden itibaren kulüp futbolu, sadece 
yeni bir sayfaya değil daha gösterişli yeni bir 
defterin ilk sayfasına başlangıç yapacaktı.

Servet değerinde yayın hakları, yeni stadlar, 
yabancı futbolcu sayıları ve yatırımlarının 
artması… Etken maddelerini her futbol 
takipçisinin ezbere saydığı endüstriyel futbol 
kötü bir şey mi? Yoksa oyun, kötü zemin ve 
koltuksuz stadların getirisi ucuz biletlerle daha 
mı güzeldi?

Soru, BBC tarafından doğru kişilere yani taraftar 
ve futbolculara soruldu. Cevapların doğruluk 
payı ise doğal olarak sübjektif kaldı.  

Bir zamanlar Madness, Human League ve 
Tom Jones müzik listelerine damgasını nasıl 
vuruyorsa futbol liginde de aynı etkiyi yaratan 
futbolcular vardı. Hatta biraz ileri gidip şarkıları 
bile yerlerinden ettiler.

 HAYAT, PREMIER LİG’DEN ÖNCE DAHA MI GÜZELDİ?
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1970 Dünya Kupası’ndaki İngiltere kadrosu Hit 
Back’in bir numara olduğu yola kaldırım döşedi. 
1981 Federasyon Kupası galibi Tottenham – 
Chas and Dave’in de yardımıyla - ülkenin beş 
numaralı şarkısının ana konusu ve aktörü oldu. 
(Ossie’s Dream – Spurs Are On Their Way to 
Wembley).

49 yaşındaki Tottenham taraftarı Martin Cloake, 
takımının pop kültürüne şekil verdiği yılları 
hatırlıyor:

“Şimdi bakınca görüyorsunuz ki o şarkı gerçek 
bir klasikmiş: permalı kızlar, V-yaka kazaklı 
futbolcular ile Spurs atkıları açarak şarkı 
söylüyor ve piyanoda da Chas and Dave var”.

“İzleyicilerin muhtemelen kafası biraz karışmıştı. 
Çünkü izledikleri Hot Chocolate’a (70 ve 80’lerin 
popüler müzik grubu) hiç benzemiyordu”.

Tottenham’ın müzik listesi işgali bununla 
kalmadı. 1987’de Glenn Hoddle ve Chris Waddle, 
Diamond Lights ile 12 numarada yerini aldı. 10 
yıldan az bir süre sonra Hoddle, İngiltere Milli 
Takımı menajeri oldu.

Köşe gönderine yakın yaşamlar

Premier Lig’den önce futbolcularla komşu 
olabilir; geceleri mahallenizdeki pubda 
muhabbet edebilirdiniz.

Nisan 1968’de West Bromwich Albion, Everton’ı 
1-0 mağlup ederek Federasyon Kupası’nın

sahibi oldu. Aynı takım ligde, bir ay sonra 
Avrupa Kupası’nı kazanacak olan Manchester 
United’ı 6-3 mağlup etmişti. Albion taraftar 
kulübünün başkanı John Homer’ın (59) final 
gecesi hakkında bildikleri şöyle:
 
“O günkü heyecanı tahmin edebiliyor musunuz? 
Fevkaladeydi.

“Golün sahibi Asa Hartford, maçtan sonra 74 
numaralı otobüse bindi ve West Bromwich’e 
geri döndü. Kendine akşam yemeği için balık 
ve patates kızartması alarak kaldığı pansiyona 
gitti. Harika değil mi?”
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Homer ayrıca, birçok futbolcunun yerel halka 
yakın oturduğunu, beraber dart oynayıp 
barlarda takıldıklarını da sözlerine ekledi:

“Jeff Astle, West Bromwich’in göbeğinde otururdu 
ve alışkanlıklarının hayranlarından farkı yoktu”. 

Arsenal taraftarı Steven Powell (58), bir Chelsea 
maçı sonrası takımının yıldız futbolcusu 
Ray Kennedy ile Fulham Broadway metro 
istasyonunda tanıştığını söylüyor. Bu olay, 
hem lig hem Federasyon Kupası’nı kazandıkları 
dönem olan 1970/71 sezonuna denk geliyor. 
Kennedy, treni hasta annesinin ziyaretine 
gitmek için bekliyordu.

Powell: “Yeni jenerasyonu Londra derbisi 
sonrası taraftarla beraber metro beklerken 
göremezsiniz.

“Anneleri hasta olsa muhtemelen özel 
helikopterleriyle yola çıkarlar”.

“Karım bu fotoğrafı ne zaman görse ağlar” diyor 
şimdi 71 yaşında olan Montgomery.

Finalin ardından lig karşılaşması için yola çıkmak 
durumunda kalan kadro, kupayı eşlerine 
vererek Sunderland’e götürmelerini istiyor. 
“Kupa, kumar masasındaydı.

“Wetherby’da mola veriyorlar... Ve onu benzin 
istasyonuna emanet ediyorlar" diye anlatıyor o 
günü eski kaleci. Futbolun dünü ve bugününü 
karşılaştırmakta zorluk çekse de sonunda 
geçmişi seçiyor:

“Şimdilerde fitness guruları var; diyetisyenler. 
Geçmişe bakıyorum da maçlardan önce kızarmış 
biftek filan yerdik. Bunun hiç zararını görmedik".

Teletext’ten maç takibi

Naklen maç yayınlarının olduğu dönemlerde 
karşılaşmalar Ceefax ve Oracle gibi teletext 
servisleri aracılığıyla takip edilirdi. Maçlar 
alfabetik olarak sıralanırken skorlar bir 
süreliğine ortadan kaybolurdu.

1973 finalinden arda kalan bir başka güzel anıysa 
Sunderland menajeri Bob Stokoe’un şık kıyafetleriyle 

Montgomery’e sarıldığı fotoğraf.

Bir başka Wembley

Federasyon Kupası finali hala Wembley’de 
oynanıyor. Ancak efsanevi stadın yenilenmemiş 
hali biraz daha farklıydı: İki tarafında birer kule 
bulunuyordu.

İkinci Lig ekiplerinden Sunderland, bu staddaki 
en sürpriz finallerden birinin başrolü olmuş 
1973’de Leeds United’ı 1-0 mağlup etmişti.

Günün kahramanı kaleci Jimmy Montgomery, 
yeni Wembley hakkında “kesinlikle harika” dedi 
ve ekledi: “Keşke ikiz kuleleri de yeni stadyumla 
birleştirselerdi”.
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Futbol kültürü sitesi Homes of Football’dan 
Watford taraftarı Stuart Clarke (53):
“Birkaç takımı birden takip edemezdiniz. 
Geçişlerde sürekli aksaklıklar olurdu.

“Ama babama göre dönemin en ileri 
teknolojisiydi”.

Bilgiye ulaşmanın diğer yollarıysa Cumartesi 
günleri çıkan spor ekleri ve BBC’nin Grandstand 
veya ITV’nin World of Sport programlarıydı. 

Dünya Kupaları ise daha renkli geçer, yorumcular 
telefon bağlantılarıyla bilgi aktarırdı. 

Federasyon Kupası’nın dahi canlı yayınlanması 
seyrekti. 1983 finalinde kameralar, takım 
otobüslerini helikopterlerle takip ederek çağ 
açtı.

Match of the Day programı, sadece üç maçın 
özetini gösterebiliyordu.

1986’dan 1992’ye kadar ITV sunuculuğu yapan 
Nick Owen:

“Bir menajerle maç sonu röportajı yapmaya 
gittiğiniz zaman saatlerce koridorlarda 
bekleyebilirdiniz… Değersiz varlıklarmışız gibi 
davranabilirlerdi” sözlerini kullanarak eski 
dönemin tozpembe olmadığına vurgu yapıyor.

Tek değişiklik hakkı

Forma numaralarının birden 11’e kadar olduğu 
zamanlar, sırtlarda ne bir futbolcu ismi ne de 
sponsor firma reklamı var.

Her takım tek değişiklik yapabiliyor. Kaleci 
sakatlanırsa takımdan başka biri kaleye geçiyor.

Leicester City’nin Shrewsbury’yi 5-2 mağlup 
ettiği 1982 Federasyon Kupası çeyrek finalinde 
kalecilik tam üç kere el değiştiriyor.

Filbert Street’te oynanan karşılaşmada 
Leicester, 2-1 mağlupken 11 yıllık kalecisi Mark 
Wallington sakatlanıyor.

Forvet Alan Young, kaleyi devralıyor ancak o da 
sakatlanıyor. Yerini Steve Lynex alıyor; Young 
bir süre sonra geri dönüyor.

Şu anda 59 yaşında olan Young:

“Maç 2-2’deyken kafamın üzerine düştüm. 
Sonra kendimi fizyoterapistin odasına girerken 
buldum. İlk düşündüğüm şey, ‘ben neden yeşil 
forma giyiyorum?’ oldu”.

“Biraz toparlandıktan sonra kaleye geri döndüm. 
Bugünlerde öyle bir durum yaşarsanız sahaya 
dönmenize izin vermezler. Hastanede tetkik 
ediliyor olmanız gerekir”.

Leicester City o gün, kalecisinin sakatlanmasının 
ardından kalesinde başka gol görmüyor. 
Young’ın takım arkadaşına yaptığı tavsiyeyse 
oldukça net:

“Emeklilik zamanın geldi Wally”.

Kısa şortlar

1980lerde, şortlar ismiyle müsemma olacak 
kadar kısaydı.

1971 senesinde ilk defa Liverpool forması giyen 
Graham Agg:

“Tam anlamıyla kısaydı. Anlam veremiyordum.
Şimdi 20ler ve 30lardaki gibi dizin altındalar. 
Ben daha da kısalacağını düşünürken uzadı. 
Tabii daha iyi oldu”.
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Plastik sahalar

1980lerin Oldham, QPR, Luton ve Preston’ında 
sahalar hep suniydi.

İşkenceden ilk kurtulan 1988’de QPR, sonuncu 
1994’de Preston oldu.  Bir yıl sonraysa İngiltere, 
profesyonel futbola plastik sahaları yasakladı.

Öte yandan 1990’da Oldham, Littlewoods 
Kupası finaline ve Federasyon Kupası yarı 
finaline ulaşmıştı.

Suni çim ile beşinci sezonlarında Division Two 
şampiyonu oldular (1991). Kimilerine işkence 
çektiren plastik sahalar, kimine avantaj mı

Şu an 51 yaşında olan Agg’e ‘Siyah kramponlara 
ne oldu? Şimdilerde pembe hatta turuncu 
giyenler dahi var’ diye soruluyor:

“70leri hatırlıyorum da sadece bir tane beyaz 
krampon giyen oyuncu vardı: Evertonlı Alan 
Ball. O bile garip gelirdi. Şimdi siyah kramponlar 
garip karşılanıyor”.

 getiriyordu?

1954’den beri - yedi yaşından itibaren - takımının 
maçlarına giden Paul Blackwell: 

“Division Two, sadece iç sahada oynanarak 
kazanılamaz.

“Futbolumuz müthişti. Sürekli atak oynardık 
ve maç hızlı akardı. Menajer Joe Royle, hücum 
futbolunu benimsemişti.

“Oldham, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en iyi 
takıma sahipti. Sahanın etkisi tartışılır. Bana 
göre sadece tesadüf”.

Blackwell (68), suni çimin kaldırılmasıyla sahada 
oluşan bataklıkların Premier Lig statülerine 
mal olduğunu da modern futbolun olumsuz 
etkilerinden biri olarak gösterdi.

Peki, eski zamanlar hep güzel miydi? Leicester 
Üniversitesi Sosyoloji bölümünde kıdemli 
okutman olan John Williams, oyunun bazı çirkin 
yönlerinin bulunduğunu söylüyor.  ‘Seyircilerin 
bariz ırkçı tavırları’ ve ‘Berbat tesisler ile 
sağlıksız yiyecekler’ bunlardan bazıları. Başta 
Vinnie Jones olmak üzere, futbolcuların saha 
içindeki saldırgan tavırlarının hoş görülmesiyse 
geçmişin en derin yarasını oluşturuyor.

Aston Villa fanzini Heroes & Villains’ın editörü 
Dave Woodhall da geçmişin olumsuzluklarını 
hatırlayabilenlerden:

“Sahanın tamamını dahi göremeyeceğiniz 
maçları izlemek için para verirdiniz. Çitler buna 
engel olurdu. Oxford, klasik örneklerden biri.

 “Birçoğumuz geçmişi geri istiyoruz, aslında 
istediğimiz şey geçmiş değil gençliğimiz”.

Alan Ball
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CHRIS TODD

EDİP URAS

Chris Todd adını duydunuz mu?

Ya da Eastleigh futbol takımını?
 
Eastleigh İngiltere’nin güney doğusunda yer 
alıyor. Southampton’a çok uzak değil. Eski 
Romalılar’ın neredeyse iki bin yıl önce kurduğu 
tarihi bir kasaba. Eastleigh FC ise 1946’da 
kurulmuş. Maçlarını beş bin kişilik Ten Acres 
Stadı’nda oynuyor.

Maskot Ayı Brooksy, 1946’da kulübü kuran 
rahmetli Derek Brooks’un anısına 2015’de 
göreve başladı.

Federasyon Kupası’nda Premier Lig takımlarının 
da katıldığı üçüncü turda Eastleigh FC de var. 9 
Ocak tarihindeki eşleşmede Championship’in 
dibindeki Bolton Wanderers’ı konuk edecekler.

Chris Todd ise Eastleigh FC’nin menajeri. 15 
Ekim 2015’den beri görevde. Eski hoca Richard 
Hill’in istifasından sonra oyuncu menajer olarak 
takımda görev yapmaya başladı ve bu yazı 
hazırlandığında Eastleigh onun görev süresinde 
yaptığı 14 maçın 11’ini kazanmış durumdaydı.

Şimdi adını duydunuz. Peki kim bu Chris Todd?

1981 doğumlu Todd, Galler’den. Swansea 
doğumlu futbolcu 19 yaşında şehrinin 
takımında oynamaya başlamış. Defansta 
oynayan Chris 2002/03’de bir sezon İrlanda’da 
Drogheda United’da top koşturmuş. Hani daha 
önceki sayılarımızda ele aldığımız, armasında 
Türk Bayrağı olan İrlanda kulübü var ya. İşte o.

Exeter, Torquay, Newport derken 2013’de 
Eastleigh FC’ye gelmiş. 62 maçta 4 golü var. 29 
numaralı formayı giyiyor.

 CHRIS TODD
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Futbol kariyerinde zirveyi görmemiş olabilir 
ancak kişisel yaşamında dibi görmüş. 2008 
yılının Kasım ayında gelen kan kanseri teşhisine 
rağmen Todd pes etmemiş. 2009 Şubat 
ayında kiralık olarak gittiği Salisbury City’de 
antrenmanlara başlamış.

2011’de ‘Futboldan Fazlası: Kanımda Var’ adlı 
kitabı yazarak yayınlamış ve tüm geliri kan 
kanseri araştırmalarına bağışlamış.

İlginç bir adam. İlginç bir öyküsü ve birçok farklı 
merakı var. 

Eastleigh FC’yi tarihinde ilk kez FA Kupası’nda 
üçüncü tura taşıyan 34 yaşındaki genç futbolcu 
/ menajer aynı zamanda bir şarkıcı, aktör ve 
yazar.   Todd bazen hepsine aynı anda da zaman 
ayırabildiğini söylüyor.

Üç çocuk babası Chris kan kanseri teşhisinden 
sonra hayatının değiştiğini yadsımıyor.

“Farklı deneyimlerde bulunmam için bana itici 
bir güç oldu. Kendimi daha çok ifade edebilmek 
için fırsatlar yaratmamı sağladı.” diyor. “Bir 
dönem, ertesi gün yaşayıp yaşamayacağımı bile 
bilmiyordum.” 

Chris Todd enerjisini iyileşmesi ile ilgili bir kitap 
yazarak, aynı zamanda şarkı söyleyerek ve 
aktörlük yaparak da kullanmış. Reklamlar, bir 
müzik videosu, bağımsız sinemada 2. Dünya 
Savaşı konulu ‘Yeniden Buluşalım’ adlı filmde 
aldığı rol, kısa zamana sığdırabildiği işler.

Eastleigh FC, Ulusal Lig’de mücadelesine devam 
ediyor. FA Kupası 3. turundaki maç onlar için bir 
tarihi kilometre taşı olacak. Ancak menajerleri 
Chris Todd için hayat her gün taptaze fırsatlar 
sunan zengin bir sofra:

“Bir çok insan her gün aynı şeyleri yapıp duruyor. 
O da güzel, ancak bence hayat sadece bu değil. 
Ancak hastalığımı öğrendikten sonra bazı 
inanılmaz işlere cesaret edebildim. Başardım 
da…”

 CHRIS TODD
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TOPU 
ALIP EVE 

GÖTÜRENLER
ERDEM ÖZDAMAR

Futbol ve futbolun meyvesi gol. 
Goller. Üçlemeler. Ada Futbolu’nun bu 
sayısında Premier Lig’de hattrick yapan 
futbolcuları inceleyeceğiz.

Attıkları gollerle takımlarına maç kazandıranlar, 
hayat verenler, ipten alanlar. 90 dakikaya 
sığdırdıkları 3 golün karşılığında da maç topunu 
evine götürenler.

Sayılar Sayılar

Premier Lig resmen oynanmaya başladığından 
beri 288 defa hat trick, yani dilimize daha yakın 
bir deyişle üçleme yapıldı. Bunların 26’sında 
oyuncular 4 gol atarken 5 tanesinde ise hızlarını 
alamayıp maçı 5 golle bitirdiler.

Ligde en çok üçleme yapma rekoru 11 defayla 
Alan Shearer’a ait. Robbie Fowler 9, Owen ve 
Henry ise 8 defa bu başarıyı gösterdiler. 

Şu anda ligde futbol hayatını sürdüren oyuncular 
içinde Rooney 6, Agüero ise 4 defa üçleme 
yaptılar. Başka bir deyişle Alan Shearer’ın 
rekoru kolay kolay kırılacak gibi durmuyor.

Bir sezonda en az üçleme 2006-07 sezonunda 
oldu. Wayne Rooney, Didier Drogba ve Peter 
Crouch tarafından yapılan üç hat trick vardı 
sadece.

1993-94 ve 2011-12 sezonlarında ise bu sayı 
zirvesini yaptı. Tam 19 hat trick! 

288 hat trick’in 133 tanesini İngiltere vatandaşı 
oyuncular yaptı. 18 Hollandalı, 15 Fransız ve 10 
Arjantinli milliyetler sıralamasında İngiltere’yi 
takip ediyorlar.

Shearer
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En çok üçleme yapan takımlara bir bakalım. İlk 
sırayı Arsenal ve Liverpool 36 kez ile paylaşıyor. 
Manchester United 32 ile onları takip ediyor. 
Chelsea’nin 22 üçlemesi var.

Ağlarında en çok bir oyuncudan 3 gol ve fazlasını 
gören takımlara baktığımızda da ilk sırada 16 
kez ile Southampton’ı görüyoruz. Newcastle 
United 15 ile ikinci sırada. Aston Villa da 13 defa 
kalesinde üçleme görerek onları izliyor.

Premier Lig’de kaldıkları süre içinde hat trick 
yapma başarısını sadece 1 defa gösteren 
takımlar da var. Bournemouth, Birmingham, 
Bolton, Bradford, CrystalPalace, Ipswich Town, 
Nothingham Forest, Sheffield United, Stoke 
City, Swindon Town ve Wimbledon tarihlerinde 
sadece bir defa bu başarıya nail oldular.

Bradford,Cardiff City, Crystal Palace, Sheffield 
United ve Watford ağları da tarihleri boyunca 
sadece 1 defa bir oyuncunun üçlemesini gördü. 
Bir anlamda şanslılar.

1, 10, 100…

Eric Cantona’dan Ryad Mahrez’e. Premier 
Lig’deki hat trick serüvenimizin kilometre 
taşlarına bir bakalım. 25 Ağustos 1992’deki 
Cantona üçlemesinden sonra, 12 Nisan 1993’te 
Les Ferdinand onuncu üçlemeyi yaptı. 

23 Eylül 1995’te Tony Yeboah sahneye çıktı. 
Leeds United’ın deplasmanda Wimbledon’ı 4-2 
yendiği maçta attığı 3 golle lig tarihindeki ellinci 
üçlemeyi yaparak adını tarihe yazdırdı. Bu aynı 
zamanda Yeboah’ın ve ülkesi Gana’nın ikinci 
ve son üçlemesi oldu. O günden beri bunu 
başarabilen bir Ganalı izlemedik.

6 Şubat 1999 tarihinde Ole Gunnar Solksjaer 
adını bu listeye öyle bir yazdı ki… Norveçli golcü 
Manchester United’ın Nothingham Forest’ı 8-1 
yendiği maçta 100 numaralı üçlemeyi yaptı. 
Dahası, Ole 90 dakikayı 4 golle tamamladı.

Sheringham

Solsksja er

Owen
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City’yi deplasmanda 5-2 yenerken Uruguaylı 3 
gole imza attı. 

Suarez’i bu kadar özel kılan şey yetenekeri değil 
tabii ki. Luis Suarez, Norwich’e tam 3 defa hat 
trick yaparak bu alanda da ilginç bir rekorun 
sahibi oldu. Onun dışında bir kulübe 3 hat trick 
yapan yok.

28 Nisan 2012’de Carrow Road’da 3-0, 29 Eylül 
2012’de yine Carrow Road’da 5-2 ve 4 Aralık 
2013’te Anfield’da 5-1 kazanan Liverpool’un 
golcüsü 3 maçtan sonra da topu imzalattı 
ve evine götürmek üzere çantasına koydu. 
Norwich yeniden Premier Lig’e geri geldi ama 
Suarez La Liga’da, rekor 3 maçta kaldı.

Bir başka Manchester United efsanesi daha. 
Bu defa listemizde 150’nci sıradayız. Teddy 
Sheringham, Portsmouth formasıyla Bolton 
ağlarını 3 defa havalandırdı. 4-0’lık maç 
oynandığında takvim yaprakları 26 Ağustos 
2003’ü gösteriyordu.

Hat trick yapan ilk ve tek İsrailli. Yossi Benaoyun, 
Liverpool formasıyla Burnley karşısında 4-0’lık 
galibiyete 3 golle katkı sağladı. 12 Eylül 2009 
tarihinde Anfield’da oynanan maçın ardından 
topu evine götüren Benaoyun Premier Lig’deki 
200 numaralı üçlemeyi yaparak da tarihe geçti.

Ve 250. Özel bir isim var. Bir alışkanlık. Luis 
Suarez. 29 Eylül 2012’de Liverpool, Norwich 

SuarezSolsksja er
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İlk hat trick

İlkler özeldir. Her zaman için. 1992’de başlayan 
Premier Lig’deki ilk üçlemeyi yapmak da bu lige 
damga vuran bir adama yakışırdı zaten. Eric 
Cantona, Leeds United formasıyla Tottenham 
ağlarına 3 gol bırakarak adını tarihe bu alanda 
da yazdırdı. 1992 yılının 25 Ağustos’unda Leeds, 
başkent ekibini 3 - 0 mağlup ediyor ve Fransız 
oyuncu ilk ve tek üçlemesini yapıyordu. 

İlk İngiliz

Ligde evine maç topunu götürme başarısına 
nail olan ilk İngiliz oyuncu ise Mark Robins. Şu 
sıralar Scunthorpe United’ı çalıştıran Robins, 9 
Kasım 1992’de kariyerinin ilk ve tek üçlemesini 
yaptı. Norwich City forması giyen oyuncu 
Oldham Athletic’e karşı alınan 3-2’lik galibiyette 
tek başına aslan payının sahibi oldu. Robins 
3 sezon formasını giydiği Kanaryalar’ın tarihi 
Bayern München galibiyetlerinde de sahadaydı.

Bir de İskoç

Yine ilk ve tek üçlemelerden biri. Premier Lig’de 
hat trick yapan ilk İskoç oyuncu Middlesbrough 
formasıyla John Hendrie oldu. 5 Aralık 1992’de 
takımının Blackburn Rovers ile oynadığı ve 3-2 
kazandığı maçta galibiyet gollerini atan Hendrie 
adını da tarihe yazdırdı. 

Ligde Hendrie’nin ardından bir maçta 3 gol 
atmayı başaran ikinci İskoç oyuncu ise şu 
günlerde İskoçya milli takımını çalıştıran sarışın 
forvet Gordon Strachan oldu. İki oyuncunun 
hat trick’leri arasında 18 ay var. Strachan Leeds 
United formasıyla Blackburn ağlarına 3 gol 
bırakırken, takımı da sahadan 5-2’lik galibiyetle 
ayrıldı. 

Bu aynı zamanda Leeds United’ın lig tarihindeki 
ikinci üçlemesi oldu.

Ferdi

Premier Lig’deki onuncu üçlemeyi yapan isim 
hiç de yabancı değil. Bir dönem ülkemizde de 
forma giyen Les Ferdinand. Türk tribünlerinin 
Ferdi dediği oyuncuyu Ada Futbolu’nun geçmiş 
dönemdeki sayılarına da konuk etmiştik. Les 
Ferdinand, QPR formasıyla 12 Nisan 1993 
yılında Everton’a 5-3 kaybettikleri maçta 
takımının sayılarını kaydetti. Bu ligdeki onuncu 
üçleme olarak tarihe geçti.

Aynı gün Sheffield Wednesday ile Southampton 
arasında oynanan ve 5-2 biten maçta Sheffield

Hendrie

Cantona
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oyuncusu Chris Bart-Williams da bir hat trick 
yaptı. Belki zamanlamayı ayarlasa 10 numarada 
kendi adı olacaktı.

Les Ferdinand Premier Lig kariyerinde 4 defa 
üçleme yaptı. İlk üçlemesi ise Everton maçından 
sadece 2 gün önceydi. Nothingham Forest’ı 4-3 
yendikleri maçta attığı 3 golle takımına hayat 
veren isim Ferdi’ydi.

Ve bir yabancı

Premier Lig tarihindeki hat-trick’lere bir 
yabancıyla devam ediyoruz. İlk üçlemeyi yapan 
yabancıyla. Nijeryalı Efan Ekoku,Norwich City 
formasıyla 25 Eylül 1993’te Everton ağlarına 
yolladığı gollerle adını tarihe yazdırdı. Üstelik bu 
işi yaparken bir adım ileri gitti. 5-1 kazandıkları 
maçta rakip kaleye 4 gol atarak ligde 4 gollü 
performansların da ilkini gerçekleştirmiş oldu. 

Galler Prensi

Ada ülkelerinin vatandaşlarının 
kilometretaşlarını incelemeyi sürdürelim ve 

ligde hat trick yapan ilk Galli ile tanışalım. 
Aslında tanıdığımız bir isim. Bir dönem ülkemizi 
de ziyaret eden Dean Saunders 12 Şubat 1994’te 
Aston Villa’nın Swindon Town’a 5-0’la üstünlük 
kurduğu maçı 3 golle tamamladı. 

İrlandalı için çok bekledik

Premier Lig’de hat trick yapan bir Kuzey İrlanda 
vatandaşı henüz yok. Bunu başaran ilk İrlandalı 
ise Robbie Keane oldu. Cantona’dan tam 21 yıl 
sonra, 2003’te.Keane 12 Ocak 2003’te White 
Hart Lane’de Tottenham’ın Everton’ı 4-3’le 
geçtiği maçta takımı adına 3 gole imza attı. 
Son düdükle birlikte topu evine götürmek için 
alırken adını da tarihe yazdırdı. İrlandalı Keane 
Premier Lig apoletleriyle 3 defa üçleme yaptı.

Keane

Saunders

Ferdi

Hendrie

 TOPU ALIP EVE GÖTÜRENLER
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3 yetmez 5 tane

4 Mart 1995’te Manchester United Ipswich 
Town ağlarına gol atmaya doymadı. Andy Cole 
da aynı şekilde. 9-0 biten maçta Cole gollerin 
5 tanesine adını yazdırdı. Aynı maçta iki defa 
hat trick yapmaya çok yaklaşmıştı ki zamanı 
yetmedi. 

Bu aynı zamanda Premier Lig’in 5 gollük ilk 
performansı oldu. Lig tarihinde bunu yapabilen 
5 oyuncu var. Cole onların ilki. Sergio Kun Agüero 
3 Ekim 2015 tarihinde bir elin parmakları kadar 
gol atan son oyuncu oldu. Manchester City, 
Newcastle United’ı 6-1 yenerken Arjantinli solo 
performansını 5 golle süsledi.

Cole’dan 4 yıl sonra bir başka efsane Alan 
Shearer beşledi. 19 Eylül 1999’da Newcastle’un 
Sheffield Wednesday’i 8-0 yendiği maça attığı 5 
golle damga vurdu.

10 yıl sonra 20 Kasım 2009’da Jermaine Defoe 
bu defa adını tarihe yazdı. Tottenham’ın Wigan’ı 
9-1 yendiği maçın 5 golü Defoe’ya aitti.

Agüero’dan önceki son beşliğin sahibi de bir 
Bulgar. Elbette ki Dimitar Berbatov. Manchester 
United’ın Blackburn’ü 7-1 yendiği maçta attığı 
gollerle bu listedeki yerini aldı.

3+1

Bugüne kadar ligde yapılan 288 üçlemenin 
26’sı 4 gollük performanslar. Nijeryal Ekoku 
ile başyalan dörtlük oyuncuların sonuncusu 
Newcastle United oyuncusu Wijnaldum. 
Hollandalı 18 Ekim 2015’te takımının Norwich 
City’yi 6-2 yendiği maçta önce hat trick yaptı, 
yetmedi bir tık daha yukarı çıktı.

Bu işi en çok yapanlar ise Robbie Fowler, Ole 
Gunnar Solksjaer, Michael Owen ve Frank 
Lampard. Bu oyuncular kariyerlerinde ikişer 
kez sahayı 4 golle terkettiler.

Wijnaldum

DefoeCole

 TOPU ALIP EVE GÖTÜRENLER
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Hepsinde Var

Bulgar yıldız Dimitar Berbatov ve Arjantinli 
Agüero bu listenin özel insanlarından. Onları bu 
kadar özel yapan şey ise hat trick yapmalarının 
yanında bir maçta 5 gol ve 4 gol atma başarılarını 
da göstermiş olmaları. 

İlkler ve Tekler

Bu yazımızı Ada Futbolu’nun yeni sayısına 
koymamıza vesile olan isim, Ryad Mahrez. 
Leicester City ligde doldizgin ilerlerken Mahrez 
de yaptığı hat trick ile lig tarihinin “şimdilik” 
son üçlemesini yapan isim olarak adını tarihe 
yazdırdı.

5 Aralık 2015 tarihinde Galler’de Swansea City’yi 
3-0 yenen Leicester City adına tüm golleri atan 
Ryad Mahrez Premier Lig tarihinin 288’inci hat-
trick’ini yaptı. Aynı zamanda bunu yapan ilk 
Cezayirli oyuncu oldu.

Hat trick yapan oyuncuların milliyetleri 
sıralamasında İngiltere nasıl ki zirvedeyse, 
bu alanda sadece 1 defayla yer alan ülkeler 
arasına girdi Cezayir. 15 ülke vatandaşı bu 
başarıyı 1 kez gösterebildi, şimdilik. Cezayir 
(Mahrez-Leicester City), Bosna Hersek (Edin 
Dzeko – Manchester City), Demokratik Kongo 
(Yannick Bolasie – Crystal Palace), Finlandiya 
(Mikael Forssell – Birmingham City), İzlanda 
(Eidur Gudjohnsen – Chelsea), İsrail (Yossi 
Benayoun – Liverpool), Jamaika (Kevin Lisbie 
– Charlton Athletic), Japonya (Shinji Kagawa – 
Manchester United), Paraguay (Roque Santa 
Cruz – Blackburn Rovers), Portekiz (Cristiano 
Ronaldo – Manchester City), İsveç (Fredrick 
Ljungberg – Arsenal) ve Amerika Birleşik 
Devletleri (Clint Dempsey – Fulham) adına birer 
üçleme görüyoruz tabloda.

İstatistikler 5 Aralık 2015 tarihi itibari ile 
güncellenmiş olup kaynak olarak www.
myfootballfacts.com web sitesi kullanılmıştır. 

Santa Cruz

Mahrez

Berbatov & Agüero

Defoe

 TOPU ALIP EVE GÖTÜRENLER
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EN KÖTÜ

ŞAMPİYONMERT ARTUN

Premier Lig’de son şampiyon Chelsea sezona 
inanılmaz derecede kötü başladı. İlk hafta 10 
kişi kaldığı maçta evinde Swansea City ile 2-2 
berabere kalan maviler sonraki haftalarda 
bugün toparlanacak şu maçta toparlanacak 
derken ilk 16 maç sonunda 9 yenilgi ile sadece 
15 puan toplayabildi ve bu kötü performans 
teknik direktör Jose Mourinho’nun işine mal 
oldu. Henüz 4 yıllık yeni sözleşme imzalayalı çok 
kısa bir zaman olmasına rağmen beklentinin çok 
ötesindeki bu durum ve takımın küme düşme 
hattı ile arasında sadece 1 puan olması kabul 
edilebilir bir durum değildi. Chelsea en son bu 
kadar maç kaybettiğinde küme düşmüştü. 

Geçtiğimiz yıllarda da kötü son şampiyon 
performanslarına şahit olmuştu Premier Lig. 
Manchester City, Mancini yönetimindeki ilk 
EPL şampiyonluğu sonrası şampiyon olan Sir 
Alex Ferguson’un United’ının 11 puan gerisinde 

tamamladı bir sonraki sezonu. Ondan bir 
sonraki sezon ise şampiyon ünvanlı United bu 
kez Pellegrini’nin City’sinin 22 puan gerisinde 
7. basamakta bitirebildi sezonu ve Avrupa 
Kupalarına bile katılamadı. 

Blackburn Rovers’ı hatırlayalım. Şampiyon 
olduktan bir sezon sonraki yılı ancak 7. sırada 
bitirdiler. Şampiyonluk yarışında çekiştikleri 
United zirveye çıkarken, Rovers tam 21 puan 
geride kalmıştı. 

Ancak futbol 1992’de icat edilmedi. Biraz 
geçmişe gidelim ve İngiliz futbolunun en kötü 
şampiyon performansına yakın çekim yapalım. 

Yıl 1937, Manchester’da o zaman sadece 
City’nin esamesi okunuyor. Şehrin mavileri o yıl 
tarihlerinde ilk kez İngiltere şampiyonu oluyor. 
12 ay sonra ise küme düşüyor Manchester City 
ve şehrin futbol tarihi ve talihi değişiyor.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar şehrin hakimi 
City. Hala 1934’de Stoke City ile oynadıkları 
ve 84.569 kişinini izlediği FA Cup maçı kupa 
tarihinin Wembley dışındaki en yüksek seyirci 
sayısı olarak kayıtlarda duruyor.
 
Bu maçı kazanan City o sezon kupaya da 
uzanıyor ve aynı günlerde Manchester United 
ise küme düşüyordu. 

22 maçlık yenilmezlik serisi sonucu elde edilen

 EN KÖTÜ ŞAMPİYON
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1937 şampiyonluğu sonrası ise Manchester City 
1938 yılında sezonun son maçında Huddersfield 
önünde son dakikalarda yediği gol ile küme 
düşerek tarihe geçecek bir başarısızlığa da imza 
atarken ligi 80 gol atarak, en golcü takım olarak 
ligi bitiriyordu.

O günlerde United ise 53.000 kişilik seyirci

topluluğu önünde Bury’yi yenerek yeniden 
bir üst lige çıkıyordu. Savaş nedeni ile 16 aylık 
futbol arasının ardından eski City futbolcusu 
Matt Busby, United’ın başına geçerek şehrin 
futbol tarihini baştan tasarlayan adamlardan 
birisi olacaktı. 

1936 - 193
7

1937 - 193
8

Busby

 EN KÖTÜ ŞAMPİYON
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SAYILAR
MERT ARTUN

Son 6 sezonda Noel döneminde ligin 
zirvesinde olan 5 (beş) takım sezon sonu 
şampiyonluğa ulaştı. Leicester City 2015’e 

girerken Noel’de ligin 20. ve son sırasındayken 
bu sene zirvede. Tam bir peri masalı, bakalım 

nereye kadar gidecek.

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, Everton 
tarihinde Premier Lig’de 6 maç üst üste gol 
atan ilk futbolcu oldu. Lukaku bununla da 

yetinmedi ve Leicester City maçında bu rekoru 
7 maça çıkarttı. 

Watford aldığı 7 galibiyet ile Premier Lig 
tarihinde en çok galibiyet aldığı sezonu 

yaşamış oldu. Bununla da yetinmeyen Quique 
Sanchez Flores’in öğrencileri, Liverpool’u da 
3-0 yenerek 17 maçta 8. galibiyetlerine de 

ulaştı.  

 SAYILAR



SAYI 17.33|56

Jamie Vardy rekorlarına 
devam ediyor. Van 

Nistelrooy’un 10 maç üst 
üste gol atma rekorunu 11 
maç ile tarihe gömen yıldız 
golcü daha sonra 1995’ten 

beri kırılamayan Stan 
Collymore’un 13 maç üst 

üste gol ya da asist yapma 
rekorunu tarihe gömdü. 
Üstüne, Everton maçında 

yaptığı iki asist ile bu sayıyı 
14’e çıkarttı.

 SAYILAR

Leicester City bu görselden sonra 3 maç 
daha gol attı, seriyi bozan maç ise 18. 

haftadaki Livepool deplasmanıydı.
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Pazartesi Sendromu mu, o da ne? 
Everton, Premier Lig’de Pazartesi günleri 

oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü 
görmedi… 7 Aralık’taki Everton – Crystal 

Palace maçı da 1 – 1 sona erdi. 

Watford’un muhteşem sezonu devam 
ediyor. Liverpool’u 3-0 ile geçen Londra 
temsilcisi 2006-07 sezonunda topladığı 

ve kendi Premier Lig rekoru olan 28 
puana ilk 17 haftada ulaştı bile…

Arsenal’in Fransız golcüsü Olivier 
Giroud, Gunners forması ile 50. Premier 

Lig golüne ulaştı. 2015 yılında Harry 
Kane’den sonra ligin en çok gol atan 2. 

oyuncusu olan Giroud, 21 Aralık akşamı 
Manchester City’ye attığı golle Premier 

Lig kariyerindeki gol sayısını 51’e 
çıkartmayı başardı. 

Southampton’ın 4-0’lık Arsenal zaferinde 
attığı muhteşem gol ile katkı sağlayan 

Cuco Martina’nın ülkesi Curacao, Premier 
Lig’de bir futbolcusu gol ata 93. Ve en yeni 
ülke oldu. Eski Hollandalı yıldız Kluivert’ın 

çalıştırdığı Curacao’nun adını pek duymasak da 
futbolcuları genelde Hollanda liglerinde forma 
giyiyor. Martina da bu sezon başı Twente’den 

Southampton’a transfer olmuştu.

Ligin yeni ekibi Bournemouth, 119,1 
km ile ligin maç başına en çok koşan 

takımı. Tarihinde ilk kez Premier 
Lig’de mücadele eden takım en yakın 
rakibinden 3,7 km daha fazla koşmuş. 

 SAYILAR
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Tony Pulis, kariyerinde 250. Premier Lig 
maçına ulaşan 20. menajer olarak tarihe 

geçti. 7 yıllık Stoke City macerasının 
ardından yarım sezon Crystal Palace’ı 
çalıştıran Pulis, 1 Ocak 2015’ten beri 

WBA’ın başında. 

Başarılı İrlandalı savunmacı John O’Shea, 
kariyerinde 400. Premier Lig maçına 

çıktı. Alt yapısında yetiştiği Manchester 
United ile 10 sezon ligde forma giyen 34 
yaşındaki defans oyuncusu 6 sezondur 

da Sunderland forması giyiyor. 

Stoke City bu sezon kaptanları Ryan 
Shawcross’un forma giydiği 407 dakikayı 

gol yemeden kapattı. 19 Aralık’taki 
Crystal Palace maçının 45. Dakikasında 

Connor Wickham’ın penaltı golüne 
kadar olan 44 dakikayı saymıyoruz 

henüz, çünkü görselimiz 407… 

Arsenal’in tecrübeli kalecisi Petr Cech, 
Chelsea ve Arsenal forması ile Premier 
Lig’de gol yemeden tamamladığı maç 
sayısını 169’a çıkartarak bu alandaki 

rekorun sahibi David James’i yakaladı. 
Cech’in 169’a ulaşması için James’ten 
223 daha az maç yaptığı detayının da 

altını çizmeden geçmeyelim.

28 Aralık günü oynanan Bournemouth 
maçında da gol yemeyen tecrübeli 
file bekçisi 170 maç ile rekorun tek 

başına sahibi oldu ve önünde rekorunu 
geliştirmek adına daha çok maç olacak…

 SAYILAR
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TAKIM O G B M A Y PUAN AV
1 Arsenal 19 12 3 4 33 18 39 +15
2 Leicester City 19 11 6 2 37 25 39 +12
3 Manchester City 19 11 3 5 37 20 36 +17
4 Tottenham 19 9 8 2 33 15 35 +18
5 Crystal Palace 19 9 4 6 23 16 31 +7
6 Manchester United 19 8 6 5 22 16 30 +6
7 West Ham United 19 7 8 4 28 23 29 0
8 Watford 19 8 5 6 24 20 29 +5
9 Stoke City 19 8 5 6 20 19 29 +4
10 Liverpool 18 7 6 5 21 22 27 +1
11 Everton 19 6 8 5 35 28 26 +7
12 Southampton 19 6 6 7 26 23 24 +3
13 West Bromwich 19 6 5 8 18 24 23 -6
14 Chelsea 19 5 5 9 23 29 20 -6
15 Norwich City 19 5 5 9 22 32 20 -10
16 Bournemouth 19 5 5 9 22 34 20 -12
17 Swansea City 19 4 7 8 16 24 19 -8
18 Newcastle United 19 4 5 10 19 34 17 -15
19 Sunderland 18 3 3 12 19 37 12 -19
20 Aston Villa 19 1 5 13 15 34 8 -19

PREMIER LIG                         Edip Uras

 DEĞERLENDİRME

19 MAÇ SONUNDA KARŞILAŞTIRMALI DURUM

Sezonun tam ortasındayız… Sıra dışı bir sezon 
yaşadığımızı şimdiden söylemek mümkün.

19 maçın geride kaldığı Premier Lig’de bir önceki 
sezonun aynı dönemine ait puan tablosunu 
karşımıza koyduğumuzda oldukça ilginç bir 
manzara ile karşılaşıyoruz.

Geçen sezon 19 maç sonunda 13 puanla lig 
sonuncusu olan Leicester City, 39 puanda ve 
sadece 3 gol farkla lideri takip ediyor. Premier 
Lig tarihinde bir Noel sonuncu diğer Noel 
lider olan ilk takım oldu Tilkiler. Kolay kolay 
kırılabilecek bir rekor olmadığı ortada.

Vardy, Mahrez, Schmeichel ve diğerleri sadece 
Premier Lig değil, dünya futbolunda önemli bir 
sayfayı yazıyorlar ve biz buna tanıklık ediyoruz. 
Takımı mucize bir performansla kümede 
tutan Nigel Pearson’dan devralan Ranieri’yi 
zaten bu sayımızda Pessoa’nın kaleminden 
okuyacaksınız.

2014/15 sezonunda 19 maç sonunda 46 puan 
toplayan Chelsea en yakın rakibi Manchester 
City’nin 3, onun altındaki Manchester United’ın 
10 puan önünde liderdi. Hepimiz, bir mucize 
olmazsa Mourinho’nun ekibinin şampiyon 
olacağını tahmin ediyorduk. Nitekim en yakın 
rakibinin 8 puan önünde bitirdiler ligi. Şimdi 
Chelsea küme düşme potasına sadece 3 puan 
uzaklıkta, mavilerin gönlünde sonsuz kredisi 
olduğunu düşündüğümüz Mourinho’yu 16 maç 
sonunda kovdu ve sezon sonuna kadar acil 
pansuman hocası Hiddink ile devam ediyor. 

Hiddink
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2008/09 sezonuna Scolari ile başlayan Chelsea, 
Şubat ayında Hollandalı’yı iş başına getirmiş. 
Sezon sonunda FA Kupası’nı kazanmasına ve 
taraftar ve futbolcuların ısrarlarına rağmen 
takımdan ayrılmıştı. Tüm oyuncuların imzaladığı 
bir forma ve özel bir kol saati hediye edilen 
Hiddink, aralarında Milli Takım’ımız ve Hollanda 
Milli Takımı dâhil olmak üzere kariyerine devam 
etti ve kürkçü dükkânına yine ‘geçici’ olarak 
döndü.

Arsenal’de kapağımızı da süsleyen Mesut Özil 
fırtınası esiyor. Asist rekorlarını alt üst eden 
Mesut, attığı gol ve oynadığı oyun ile Premier 
Lig’e gerçekten bu sezon katıldı ve takımının 
ligin zirvesinde yer almasında en büyük paya 
sahip. Forvet almadığı için eleştirilen Wenger’in 
bu sezon kupaya ulaşıp ulaşmayacağı elbette 
soru işareti ancak Ferguson’dan devraldığı 
en uzun süre görevde kalma sıfatının hakkını 
verdiğini ve kendisini eleştirenlere puan tablosu 
ile cevap verdiğini söylemek mümkün.

Geçen sezonun Southampton’ı bu sezon 
orta sıralarda. Onun yerine Alan Pardew’un 
geçen sezon kümede kalması için apar topar 
Newcastle’dan kapılarak göreve getirildiği 
Crystal Palace var. Avrupa sırasını zorlayan 
ekip, Van Gaal’ın United’ının önünde yer alıyor.

Pochettino’nun sessiz sedasız ilerleyen ekibi 
Tottenham ilk dört sıraya yerleşti. Geçen sezon 
bu zamandan 4 puan daha fazla topladılar 
ancak bu sezon yarış daha çetin ve henüz 
ileri sıralarda kopabilen bir takım olmadı. 
Sezon bittiğinde başarı tablolarından birinde 
Arjantinli’yi görmemiz kaçınılmaz olacak.

Manchester City’nin inişli çıkışlı grafiği, 
milyonlarca pound harcanarak kurulan 
kadronun kaptan Vincent Kompany’nin uzayan 
sakatlığından bu kadar etkileniyor olması, Çin 
sermayesinin de katılmasıyla gitgide geleceğin 
takımına dönüşen mavileri üçüncü sırada 
tutuyor. Lider ve takipçisi ile arada sadece 3 
puan fark var. Tıpkı geçen sezon bu dönemde 
olduğu gibi.

Klopp’un gelişi ile ümitlenen Liverpool, futbolun 
peri masallarından ibaret olmadığı gerçeği 
ile yüzleşmek zorunda kaldı. Alman hocanın 
damgasını vurması için sadece kulübede 
gözükmesi yetmeyecek anlaşılan. Liverpool 
geçen sezondan sadece 1 puan daha az aldı ve 
aslında sıralama olarak aynı yerde diyebiliriz.

Pochettino

Pardew
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Manchester United için değerlendirme 
yazımızın satırları yetmeyebilir. Efsane Sir Alex 
Ferguson’un hala zamana ihtiyacı olduğunu 
söylediği Van Gaal, taraftarın sabır sınırlarını 
zorlarken, United’ın Şampiyonlar Ligi’nden 
elenmesi ile başlayan düşüşü artık komik 
seviyelere ulaştı. United geçen sezon aynı 
dönem ile karşılaştırıldığında 6 puan geride ve 
6. sırada.

Bu sezonun seyredilmesi en keyifli takımlarından 
biri olan Mark Hughes’un Stoke City’si, Affelay, 
Shaquiri, Krkic ve Arnautovic’den oluşan hücum 
hattı ile Premier Lig’in en etkili silahlarına sahip. 
İyice birbirine alışan kadroyu yeni yılda daha ileri 
sıralarda göreceğiz kuşkusuz. Sezona yaptıkları 
kötü başlangıç yüzünden şimdilik sıralamada 
göze batmıyorlar ama sahada rakiplerine 
battıkları kesin.

Bilic’in West Ham’ı geçen sezon bu dönemde 
Allardyce ile geçen sezon olduğu puanın 2 
altında. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan 
West Ham gerisini getirememişti. Bilic, önemli

deplasmanlarda aldığı sonuçlarla sükse yaptı
ancak West Ham’ın Olimpiyat Stadı’na geçiş 
sürecinde beklentileri daha büyük.

Aston Villa sadece 8 puanda. Geçen sezon 
mucizeyi yaratan Leicester 13 puandaydı. Villa 
için gelecek sezon Championship çanları iyiden 
duyuluyor. Sunderland’i kümede bırakan kedi 
canları tükenmiş gibi. Sam Allardyce’ın sihirli 
dokunuşu yetecek mi göreceğiz. Newcastle da 
Tyne&Wear ortağını yalnız bırakmayacak sanki. 
Swansea ve Norwich City ile büyük savaş veren 
Bournemouth diğer adaylar. Geçen sezon 
ile karşılaştırdığımızda, bu dönemde düşme 
hattında bulunan takımlardan sadece Burnley 
küme düşmüştü.
 
Geçen sezon küme düşme potasında daha 
çok takım olduğunu, şampiyonluk adaylarının 
daha az olduğunu ancak bu sezon tam tersini 
yaşadığımızı da notlarımıza ekleyelim.

Kesin olan tek şey var: Premier Lig’in 2016 yılı 
sezon finali yine nefesleri kesecek…

 DEĞERLENDİRME

Bojan & Arnautovic
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               championship         
Berk Kalyoncu

TAKIM O G B M A Y PUAN AV
1 Middlesbrough 23 15 4 4 34 12 49 +22
2 Derby County 24 13 9 2 37 15 48 +22
3 Hull City 24 13 5 6 34 17 44 +17
4 Brighton & Hove Albion 24 11 11 2 31 24 44 +7
5 Burnley 24 11 8 5 34 23 41 +11
6 Ipswich Town 24 11 7 6 34 30 40 +4
7 Sheffield Wednesday 24 9 9 6 35 28 36 +7
8 Brentford 24 10 6 8 36 33 36 +3
9 Birmingham 24 10 6 8 28 26 36 +2
10 Cardiff City 24 8 10 6 29 26 34 +3
11 Wolverhampton 24 8 7 9 31 32 31 -1
12 Leeds United 24 7 10 7 25 27 31 -2
13 Reading 24 8 6 10 29 28 30 +1
14 Nottingham Forest 24 7 9 8 24 23 30 +1
15 Queens Park Rangers 24 7 9 8 29 31 30 -2
16 Blackburn Rovers 23 6 10 7 22 20 28 +2
17 Preston North End 24 6 10 8 19 21 28 -2
18 Fulham 24 6 9 9 40 42 27 -2
19 Huddersfield Town 24 6 7 11 28 36 25 -8
20 Milton Keynes Dons 24 6 4 14 20 32 22 -12
21 Rotherham United 24 6 3 15 29 42 21 -13
22 Bristol City 24 4 9 11 22 43 21 -21
23 Charlton Athletic 24 4 7 13 20 41 19 -21
24 Bolton Wanderers 24 2 11 11 19 37 17 -18

YOLU YARILADILAR

Championship’te bu değerlendirmenin yazıldığı 
an itibariyle 46 haftalık maratonun 24 haftası 
geride kalmış olacak. Sizler okuduğunda ise 
sezonun 25 haftası geçirilmiş olacak, bu da 
önümüzdeki sezon kimleri Premier Lig’de 
görebileceğimiz hususunda bizlere yardımcı 
olacak. 

Tam 21 hafta boyunca ligde kaybetmeyen 
Chris Hughton’ın Brighton’ı uzun bir süre ligin 
zirvesinde bulunmayı başardı. Ancak 22 inci 
haftada sahasında Middlesbrough’yu ağırlayan 
takım Kiki, Adomah ve Stuani’nin golleriyle 
rakibine teslim oldu. Bu maçın 3 puandan daha 
büyük bir önemi vardı nitekim hangi takımın 
Premier Lig için daha büyük bir aday olduğunu 

gösteriyordu bu maç. Geçtiğimiz sezon Premier 
Lig’in kıyısından dönen Boro bu sefer kıyıdan 
dönmeyeceğini gösterircesine zirveye oturdu. 

Boro’yu takipte ligin ilk 5 haftasında galibiyet 
elde etmeyi başaramamış olan Derby var. 2013-
14 ve 2014-15 sezonları iyi geçirmesine rağmen 
Premier Lig’e çıkamayan takım bu sefer Paul 
Clement yönetiminde ve Tom Ince önderliğinde 
doludizgin gidiyor. 

Bu iki takımı Brighton, Hull, Burnley, Ipswich 
gibi takımlar takip ediyor. Nihayetinde bu 
takımlardan bir ya da iki tanesi ligi ilk 2 sırada 
bitirebilecek güçte. Özellikle geçtiğimiz sezonu 
20. sırada bitirmiş olmasına rağmen Leicester 
vari bir performans sergileyen Brighton’dan 
Leicester’dan beklenenler bekleniyor. Ancak 

 DEĞERLENDİRME
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Boro’da Abella, Alex Baptiste, Rhys Williams gibi 
isimler sakatlıktan dönüyor. Diğer takımların 
Boro’yu zirveden indirmek için fazlasıyla çaba 
sarfetmesi gerekecek.

Zirvenin sırrı ise yarı yolda ortaya çıktı; az gol 
yemek ve yeteri kadar gol atmak. Middlesboro 
ilk 23 maçın 15’inde, Derby ise 13’ünde kalesini 
gole kapatmayı başardı.

YAPRAKLAR DÖKÜLÜYOR

Ligin dibi, Premier Lig yarışı kadar heyecan 
vermiyor. 24 haftada 76ers’a benzer bir 
performans ile Bolton yalnızca 2 galibiyet 
alınca en alt sıradan kurtulamadı. Açıkçası 
kurtulacaklarına yönelik bir umut da yok. 
Hemen üzerinde ise Charlton, Rotherham, MK 
Dons, Bristol City ve Huddersfield gibi takımlar 
bulunuyor. İki sezon önce lige yükselen 
Rotherham bu sezon sonunda geçtiğimiz 
sezonki kadar şanslı olmayabilir. Yine yeni 
yükselenlerden Bristol City ve MK Dons ile kaotik 
bir dönem geçiren Huddersfield için tehlike 
çanları çalıyor. Sezon başında bu performansı 
pek de öngörülmeyen Charlton’ın ise 23 üncü 
sırada ne yaptığı bir muamma. 

ORTA SIRAYA ABONELİK

Lig tabii ki düşme hattından ve zirveden ibaret 
değil. İngiltere liglerinde takım sayısı çok olunca 
orta sıralar da geniş oluyor. İngilizce’de mid-
table olarak adlandırılan bölüm Türkçemizde 
ligin son 5-6 haftası “hedefsiz takımlar” atıfı 
ile dillendiriliyor. İşte mid-table bazı takım 
taraftarları için artık sıkıcı bir hal almaya 
başlamış durumda. Bu takımların başında 
Blackburn geliyor. Premier Lig’e döneceği günü 
iple çeken taraftarların bu beklentisine karşılık 
Blackburn bu sezon da orta sıralarda yer alıyor. 
Fulham, Leeds, Nottingham Forest, QPR gibi 
takımların ligin ikinci yarısında ciddi bir atağa 
kalkmamaları halinde sıkıcı bir sezonu geride 
kapatacaklarını tahmin etmek güç değil. 

 DEĞERLENDİRME

Karanka

Tom Ince
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1 Walsall 23 14 6 3 40 19 48

2 Burton Albion 23 15 3 5 31 19 48

3 Gillingham 24 14 5 5 46 29 47

4 Coventry 24 12 8 4 41 24 44

5 Wigan Athletic 23 11 7 5 34 21 40

6 Peterborough United 24 11 4 9 49 36 37

7 Southend United 23 10 7 6 31 27 37

8 Sheffield United 23 10 6 7 37 31 36

9 Millwall 23 10 4 9 35 32 34

10 Bradford City 22 9 7 6 24 23 34

11 Port Vale 24 9 6 9 28 27 33

12 Bury 23 9 6 8 33 35 33

13 Rochdale 23 8 7 8 29 27 31

14 Scunthorpe United 24 9 4 11 27 30 31

15 Doncaster Rovers 24 8 7 9 28 33 31

16 Swindon Town 24 8 4 12 33 39 28

17 Shrewsbury 24 7 5 12 30 35 26

18 Blackpool 23 7 4 12 21 32 25

19 Barnsley 23 7 3 13 32 40 24

20 Chesterfield 24 7 3 14 26 40 24

21 Fleetwood Town 23 6 5 12 30 34 23

22 Oldham Athletic 22 3 11 8 24 35 20

23 Crewe Alexandra 23 5 5 13 23 39 20

24 Colchester 24 5 5 14 33 58 20

league one
TAKIM O G B M A Y PUAN

league two
TAKIM O G B M A Y PUAN

1 Plymouth Argyle 24 15 4 5 36 20 49

2 Northampton Town 23 14 4 5 39 28 46

3 Oxford United 24 12 9 3 36 19 45

4 Portsmouth 24 10 11 3 41 22 41

5 Wycombe Wanderers 23 11 7 5 32 22 40

6 Bristol Rovers 24 12 4 8 34 25 40

7 Carlisle United 22 10 7 5 42 37 37

8 Accrington Stanley 21 10 6 5 35 24 36

9 Leyton Orient 24 9 9 6 38 33 36

10 Cambridge United 24 10 6 8 38 34 36

11 Mansfield Town 23 9 8 6 31 21 35

12 AFC Wimbledon 24 8 9 7 31 30 33

13 Crawley Town 24 9 4 11 32 41 31

14 Luton Town 24 8 6 10 38 36 30

15 Notts County 23 8 6 9 35 40 30

16 Exeter City 23 8 6 9 30 35 30

17 Morecambe 22 8 4 10 40 41 28

18 Barnet 24 8 4 12 35 41 28

19 Stevenage 24 6 8 10 32 43 26

20 Newport County 24 4 8 12 27 39 20

21 Hartlepool United 21 6 2 13 20 35 20

22 York City 23 3 7 13 26 46 16

23 Dagenham & Redbridge 24 3 7 14 24 44 16

24 Yeovil 24 2 8 14 22 38 14

 PUAN TABLOSU

Karanka
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TAKIM O G B M A Y PUAN
1 Celtic 19 13 4 2 47 16 43

2 Aberdeen 20 13 3 4 34 20 42

3 Hearts 19 9 6 4 31 20 33

4 St. Johnstone 19 9 4 6 35 29 31

5 Ross County 21 9 3 9 36 31 30

6 Inverness CT 20 6 7 7 27 30 25

7 Partick Thistle 18 6 5 7 19 23 23

8 Dundee FC 20 5 8 7 29 35 23

9 Hamilton 20 6 4 10 25 34 22

10 Motherwell 18 6 3 9 18 25 21

11 Kilmarnock 21 5 5 11 22 39 20

12 Dundee United 19 2 4 13 15 36 10

ISKOCYA PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y PUAN
1 Rangers 18 14 2 2 51 15 44

2 Falkirk 19 12 5 2 35 15 41

3 Hibernian 18 13 2 3 32 15 41

4 Raith Rovers 17 8 3 6 22 23 27

5 Morton 18 6 6 6 19 20 24

6 Queen of South 18 6 4 8 18 27 22

7 Dumbarton 19 5 3 11 18 33 18

8 Livingston 19 4 3 12 22 28 15

9 St. Mirren 18 3 6 9 17 28 15

10 Alloa Athletic 18 2 2 14 8 38 8

ISKOCYA championship

 PUAN TABLOSU
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TAKIM O G B M A Y PUAN
1 The New Saints 20 12 8 0 44 13 44

2 Llandudno FC 20 10 4 6 33 23 34

3 Bala Town 18 8 7 3 25 14 31

4 Airbus UK 20 9 3 8 27 28 30

5 Connahs Quay 20 9 2 9 33 26 29

6 Newtown 19 8 5 6 30 24 29

7 Aberystwyth Town 19 7 5 7 29 30 26

8 Carmarthen Town 19 8 2 9 27 39 26

9 Bangor City 19 7 2 10 26 30 23

10 Port Talbot Town 19 5 4 10 19 39 19

11 Rhyl 20 3 8 9 20 29 17

12 Haverfordwest County 19 4 2 13 13 31 14

galler PREMIER LIG

O G B M A Y Puan  AV

1 Crusaders FC 21 16 4 1 51 17 52

2 Cliftonville 21 13 5 3 35 22 44

3 Linfield FC 22 13 4 5 47 25 43

4 Coleraine FC 22 13 3 6 33 24 42

5 Glenavon FC 22 12 5 5 45 23 41

6 Glentoran FC 22 9 6 7 30 28 33

7 Portadown FC 21 8 3 10 29 40 27

8 Ballymena United 22 6 4 12 34 48 22

9 Ballinamallard United 22 4 5 13 22 37 17

10 Dungannon Swifts 21 4 4 13 24 37 16

11 Carrick Rangers 19 3 6 10 20 34 15

12 Warrenpoint Town 21 1 3 17 15 50 6

K.IRLANDA PREMIER LIG

 PUAN TABLOSU
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