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ÖNSÖZ
Sezonlar sezonlara ekleniyor birer birer.

Vedalar ve kavuşmalarla geçiyor hayat.

Premier Lig 2015/16 sezonu geride kalırken hak 
ettiği şampiyonluk kupasına kavuşan Leicester 
City, futbolseverlerin yeni aşkı oluverdi.

West Ham, nefesleri kesen bir 90 dakika 
sonunda Manchester United’ı 3-2 yendikten 
sonra Olimpiyat Stadı’na kavuşmak üzere 
yılların anıları ile yüklü Boleyn Ground’a veda 
etti.

Şampiyonluk yaşamış, Premier Lig tarihinin en 
golcü oyuncusu Alan Shearer efsanesine sahip 
Newcastle United Premier Lig’e veda etti.

Premier Lig’e Juninho’lu kadrosu ile renk katan 
Middlesborough, sezonlar sonra yeni yayın 
hakları sözleşmesi ile tam bir para makinası 
haline gelen dünya futbolunun zirvesindeki lige 
kavuştu. 

Kurulduğu 1992 yılından bu yana Premier 
Lig’den hiç düşmeyen 7 takımdan biri olan 
Birmingham’ın Aston Villa’sı lige veda etti.

Futbol dünyası, Leicester City’nin yeni yıldızlarına 
kavuşurken, transfer sezonunda kimlerin veda 
edeceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

Premier Lig Türkiye ailesi olarak editörümüz 
Mert Artun ve eşi Aslı’nın yeni bebekleri 
Bartu’ya kavuştuk. 

Önümüzde Ay-Yıldız’ın da boy göstereceği Euro 
2016 var. Tam dört Ada takımının mücadele 
edeceği şampiyonayı yakından izleyeceğiz.

16 Haziran’da Kadıköy’de İngiltere - Galler 
maçını siz okuyucularımız ve takipçilerimizle 
birlikte izlemek için yaptığımız organizasyonun 
detaylarını Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. 
Bir büyük kavuşma da orada yaşayacağız. 

Vedası az güzel sürprizleri bol bir yaz diliyorum.
Sevgilerle,
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 ŞARKILAR

TRİBÜNLE 
BÜTÜNLEŞEN ŞARKILAR

EMRE TOPRAK

Müzik birçok duygunun olduğu gibi sporun 
da mükemmel bir tamamlayıcısı. Geçenlerde 
arabada seyahat ederken bir anda “Tarkan’ın 
Arar buluruz” şarkısı çalması bütün 2002 Kore-
Japonya Dünya Kupası anılarını tekrardan 
gözümde canlandırdı. Hasan Şaş’ın Brezilya’ya 
attığı golden sonra ilk yarıyı bitirip ikinci yarı 
için okula yüzümde kocaman bir tebessümle 
koşturuşumu, maçları ilkokulumun sınıfında 
demir tellerle korumaya alınmış televizyondan 
izlediğimi, ve üzerinden 14 yıl geçen daha 
birçok anıyı bir kez daha aklıma getirdi. 
Basketbolda da  Türk milli basketbol takımına 
Athena grubu tarafından yazılan 12 dev adam 
parçası 2001 yılındaki gümüş madalyayı ve nice 
basketbol anılarını canlandırır. Bu gibi şarkılar 
stadyumlarda, salonlarda ve sokaklarda kitleler 
halinde keyifle söylenip bir aidiyet hissi, birlik 
duygusu yaratır. 

Müzik, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası 
gibi uluslararası spor aktivitelerinin de 
vazgeçilmezidir. Son dönemlerin turnuva 
şarkılarına örnek olarak video klibinde Messi’nin 
de oynadığı Shakira’nın 2010 Güney Afrika 
Dünya Kupası şarkısı “Waka waka”, Pitbull ve 
Jenifer Lopez’in 2014 Brezilya Dünya Kupası 
resmi şarkısı “We are one” verilebilir. Benim 
gibi 1998’deki turnuvayı 7 yaşında elinde çocuk 
menüsünün hediyesi olan horozlu 1998 Fifa 
World Cup bayrağıyla Zidane’ın kupaya gidişini 
izleyen birisi için ise Ricky Martin’in “The cup of 
life” şarkısının yeri başkadır. 

Sadece turnuvalar da değil sporun olduğu her 
yerde müzik önemli bir parça olmuştur. Spor ve 
sinema birlikteliğinin ulaştığı doruk noktalardan 
biri olan Rocky’nin Eye of the Tiger’ı müziğin 
hem sinema hem de spordaki etkileyiciliğini 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Rocky’nin 
müzik esnasında yaptığı antrenmanlar sinema 
tarihinin unutulmaz sahnelerinden birini 
oluşturarak, bugün hala daha dinleyenlere o 
sahneleri hatırlatır. 

Büyük Britanya Adası, futbolun müziğe, 
müziğin de futbola en üst noktada ilham verdiği 
noktaların başında geliyor. Stadyumlarda ve 
sokaklarda taraftarların hep bir ağızdan şarkı 
söylemesi ve birçok parçayı kendi takımlarına 
veya sevmedikleri takımlara uyarlamaları 
bu kültürü güzelleştiren etmenlerden birisi. 
Özellikle İngiltere’de taraftarlar şarkıları 
kendi oyuncuları rakip oyuncular veya teknik 
direktörlere uyarlamak konusunda adeta usta 
diyebiliriz. Bu şarkıların ortak özellikleri ise 
topluluk tarafından kolayca söylenebilmesi,  
sözlerinin kendi takımını ve oyuncusunu 
destekleyici veya karşı takım ve oyuncusunun 
aleyhinde adapte edilebilmesi olarak öne 
çıkıyor. Bazı şarkılar ise o takımın taraftarı olan 
sanatçı veya gruplar tarafından yapılmıştır ki 
bu şarkılar taraftarlar tarafından doğrudan 
kabul görmeye yatkındır, tıpkı Manchester City 
taraftarının Oasis’in Wonderwall parçasını marş 
haline getirişi gibi. 
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Stadyumlarda çalınan veya uyarlanan parçaların 
sayısı bir hayli fazla olduğu için yazının devamı 
için 5 popüler şarkı seçtim;

SIMON & GARFUNKEL - MRS ROBINSON 

Amerikalı Paul Simon ve Arthur Garfunkel’in 
oluşturduğu ikili 60’ların en önemli pop 
gruplarının başında geliyor. En popüler 
şarkılarından bazıları “The sound of silence”, 
“Bridge over troubled water” ve stadyum 
şarkılarından biri olan “Mrs Robinson” geliyor. 
Mrs Robinson’ın stadyumdaki uyarlamalarını 
son zamanlarda duymaya en alışık olduğumuz 
stadyum ise King Power. Sezonun flaş takımı 
Leicester City taraftarları bu şarkıyı takımın 
yıldız ortasaha oyuncusu Danny Drinkwater 
için uyarladı. Orijinal sözleri “Şerefine Mrs 
Robinson, İsa seni tahmin edebileceğinden 
daha çok seviyor şeklinde olan şarkı “Şerefine 
Danny Drinkwater, Leicester seni tahmin 
edebileceğinden daha çok seviyor” şeklinde 
uyarlandı. Pop klasikleri arasında sayılan Mrs 
Robinson başka takımlar tarafından da benzer 
uyarlamalarla kullanılıyor.

 ŞARKILAR
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DEPECHE MODE – JUST CAN’T GET ENOUGH

Essex çıkışlı Depeche Mode grubunun 1981’de 
piyasaya sürdüğü Just can’t get enough parçası 
farklı kulüp taraftarları tarafından kullanıldı. 
Parçayı ilk Celtic kullandı fakat sonradan 
Liverpool taraftarı o dönemki yıldızları Luis 
Suarez için uyarladı ve onun gollerine doymayan 
Kırmızıların duygularına tercüman oldu.

Bir Chelsea taraftarı olan grup üyesi Andy 
Fletcher ise taraftarların bu şarkıyı söylerken 
yaşadıkları tutkuyu gördüğünü ve bu durumun 
kendisi için nefes kesici olduğunu  söyledi. 

 ŞARKILAR
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GARRY AND THE PACEMAKERS – YOU’LL 
NEVER WALK ALONE
 
Takıma destek olarak hep bir ağızdan söylenen 
şarkılardan bahsederken bunların kilometre taşı 
olan You’ll never walk alone’u atlamak kesinlikle 
olmaz. Rodgers ve Hammerstein’ın 1945’teki 
Carousel müzikali için seslendirdikleri parça 
1963 senesinde Garry and The Pacemakers 

 ŞARKILAR
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tarafından yeniden düzenlendi. Şarkıcı Garry 
Marsden dönemin başkanı Bill Shankly’e 
parçanın bir kopyasını verdiğinde Shankley çok 
etkilendi ve daha sonra bu şarkı kulübün şarkısı 
olarak kabul edildi. 

Taraftarın kulübünü asla yalnız bırakmayacağını 
ve bağlılığını simgeleyen bu şarkı Liverpool 
dışında Celtic, Borussia Dortmund, St Pauli, 

Club Brugge, Feyenord, FC Twente, Hoffenheim, 
Mainz 05, Borussia Monchengladbach ve 
daha birkaç takım taraftarları tarafından 
da söyleniyor.  14 Nisan’da İngiliz ekibinin 
Dortmund’a karşı oynadığı Avrupa Ligi maçında 
Dortmundlu taraftarlar da İngilizlere eşlik 
etmişti. Şu bir gerçek ki santra öncesinde 
toplu halde söylenen “You’ll never walk alone” 
kesinlikle bir şarkıdan çok daha fazlası… 

 ŞARKILAR
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THE WHITE STRIPES – SEVEN NATION ARMY 

2003 yılında yayınlanan Seven Nation Army, 
en iyi rock şarkısı dalında Grammy ve en iyi 
şarkı dalında NME ödüllerini kazandı. Müzik 
camiasında dikkatleri üzerine çeken parça 
zamanla stadyumların da vazgeçilmezi oldu. 
Girişindeki gitar riffinden itibaren dinleyenlere 
enerji pompalayan şarkı nakaratında ise tam 
bir patlama yaşatıyor. Melodinin stadyumdaki 
kalabalık tarafından eğlenceli bir şekilde 
söylenebilmesi ve ateşleyici etkisi bu şarkıyı 
en önemli stadyum şarkılarından biri haline 
gelmesinin baş sebeplerinden. 

2006’da Almanya’da düzenlenen dünya 
kupasında şampiyon İtalya’nın adeta resmi 
olmayan takım şarkısı haline gelen şarkı 
İngiltere’de de sayısız takımın taraftarlarınca 
kullanılıyor. Seven Nation Army, birçok 
uluslararası turnuvada duyulmasının yanı sıra 
Bayern Munih tarafından da gol sonrası şarkısı 
olarak adapte edilmiş durumda.

Grubun gitaristi ve vokalisti olan Jack White ise 
şarkının bu şekilde kullanılması hakkında “Hiçbir 
şey insanların bir melodiyi bu denli kucaklayıp 
onu halkın şarkısı yapmasından güzel değildir” 
diyerek duyduğu memnuniyeti belli etmiş.

 ŞARKILAR
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CAN’T HELP FALLING IN LOVE – ELVIS PRESLEY

Elvis’in 1961 senesinde Blue Hawaii filmi için 
kaydettiği “Can’t help falling in love” şarkısı 
Sunderland ile bütünleşmiş durumda. Duygusal 
sözlere sahip bu şarkı taraftarın takımına olan 
sevgisinin ve aşkının dışavurumu diyebiliriz. 
Kapasitesi 49.000 olan Stadium of Light’ta 
tüm taraftarlarca hep bir ağızdan duymaya 
alışık olduğumuz şarkı takımın deplasman 
maçlarından da eksik olmuyor.

 Sunderland’li bir punk grubu olan Leatherface’in 
de 1993 yılında punk tarzında coverladığı parça, 
sonradan Amerikan yapımı suç dizisi olan Sons 
of Anarchy’nin final bölümünde kullanıldı. 

Şarkı her ne kadar Sunderland ile özdeşleşmiş 
olsa da, Swindon Town, Hull City, Huddersfield 
Town, Swansea City gibi takımların 
tribünlerinden de aynı ezgileri duymak 
mümkün. 

 ŞARKILAR
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West Ham United geçtiğimiz günlerde bir 
transferle adından fazlasıyla söz ettirdi.  Dahası, 
bu transferle aynı zamanda bir ilki de yaşamış 
oldular.

Başkent kulübü Sean Allen ile sözleşme 
imzaladı. Bu ismi ve bu transferi bu kadar özel 
kılan şey ise Allen’ın bir bilgisayar oyuncusu 
olması. 
Biraz daha açıklık getirelim. Sean Allen bir 
e-sport oyuncusu. Futbolu yeşil sahada değil, 
rahat koltuklarda oynuyor, ayaklarını değil, 
parmaklarını kullanıyor.

24 yaşındaki Sean Allen, oyun dünyasındaki 
mahlasıyla Dragonn, West Ham United 

kulübünün ilk e-sport oyuncusu. Hammers aynı 
zamanda bir e-sport oyuncusu ile profesyonel 
sözleşme yapan ilk Premier Lig kulübü.

Peki nedir bu e-spor? Adından da anlaşılacağı 
üzere elektronik spor. Uzaktan bakıldığı zaman, 
konsol oyunlar ve onları oynayan oyuncular 
şeklinde yorumlanması mümkün olan bu 
disiplin, aslında hiç de öyle değil.

Avrupa’da oldukça yaygın bir spor olma yolunda 
ilerliyor. Dahası, bu sporu Olimpiyat oyunlarına 
dahil etme fikri veyahut benzer şekilde bir 
olimpik turnuva düzenleme fikri de yayılmakta. 
Türkiye’de de benzer şekilde bu işe gönül veren 
bireyler ve takımlar mevcut. Mevcut, mevcut 

WEST HAM’IN SON 
TRANSFERİ DRAGONN

ERDEM ÖZDAMAR

 DRAGONN
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olmasına ama bazı öncelikler bu insanların 
elektronik spora daha fazla odaklanmasını 
engeller vaziyette. Ülkemizde işler bu şekilde 
yürürken sınır kapılarımızdan ötede e-spor 
başlı başına bir sektöre dönüşmüş durumda.

Ülkemizde Beşiktaş geçen yıllarda bir e-spor 
kulübü ile anlaşmış ve League of Legends adlı 
oyunda resmi olarak temsil hakkı elde etmişti. 
Bu faaliyetlerde yer alan takımlar, sponsorlar, 
markalar, reklamlar ve beraberinde de ciddi 
paralar söz konusu. Bir internet kafe turnuvası 
gibi gözükmekten çıkan ve başlı başına bir 
yarışmaya dönen oyunların arasında elbette ki 
en popüleri futbol oyunları.

West Ham’ın yeni transferi Allen da bir FIFA 
oyuncusu. Allen, Fulham’da düzenlenen FIFA 
turnuvasında finale kadar gitmeyi başardı 

ancak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Bu, Allen’ın West Ham’ı resmen temsil ettiği 
ilk müsabakaydı. Böylelikle West Ham United 
kulübü de elektronik sporlarda takım olarak yer 
almış oldu.

Futboldan farklı olduğunu söyledik, transferin de 
bu farklılıklar doğrultusunda popüler olduğunu 
söyledik ama imzalar tıpkı bir futbolcu gibi atıldı. 
Allen, ilk imzayı attıktan sonra sırtında adının ve 
numarasının yazdığı formayı aldı, Upton Park’a 
çıktı. Dragonn (Yazım hatası değildir, Allen’ın 
oyunlarda kulladığı isimde iki N harfi var.) bu yıl 
son kez West Ham’a evsahipliği yapan Boleyn 
Ground’da basının karşısına çıktı, kulüp resmi 
sitesine röportaj verdi.

“West Ham United’ın resmi e-spor oyuncusu 

 DRAGONN
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olduğum için çok mutluyum, benim için büyük 
onur.

“Yıllardır FIFA oynuyorum, bugüne kadar 
yaşadığım en büyük olay bu.”

Allen, Premier Lig’de bu sezon beklentilerin 
üzerinde bir performans sergileyen West 
Ham’dan bir hayli memnun. Hedefi takımının 
adını dünya çapındaki turnuvalarda da 
duyurmak. 

Hammers’ın bu sezonki başarısının ardındaki 
isim Slaven Bilic de bu transferden bir hayli 
memnun. Bilic, bu transferin kulübün geleceği 
açısından çok büyük bir hamle olduğunu 
söylerken, kulübün bu sayede çok daha fazla 
insan tarafından tanınacağı görüşünde.

Kulübün dijital medya departmanı da benzer 
şeyleri düşünüyor. E-sporun yeni dünyanın 
en hızlı gelişen ve yayılan akımı olduğunu 
savunan yöneticiler, çağın getirdiklerine seyirci 
kalmamaktan ve bu alanda da kulübün temsil 
edilmesini sağladıklarından dolayı oldukça 
memnunlar.

West Ham United kulübü bundan böyle ulusal 
veya uluslararası konsol oyunlarında Allen 
tarafından temsil edilecek. Kulüp bu sayede 
yeni ekonomik gelirlerin de kapısını açmış 
olacak. Özellikle 16 yaş üstü insanlar tarafından 
takip edilen e-sporun kulübün değişik pazarlara 
açılmasına önayak olması bekleniyor.

Adı spor olsa da bunun nihayetinde bir bilgisayar 
oyunu olduğu gerçeğini de hatırlatmak lazım. 
Dolayısıyla e-sporda yer almak için bir oyunda 
ustalaşmak kafi. Sonrasında ise bu işin 
organizasyon kısmında yer alan bazı merkezler 
aracılığıyla resmi başvuru ve kayıt yaparak bu 
dünyaya katılıyorsunuz. 

Globalleşen gezegenimizde yepyeni bir akım, 
disiplin, oyun, spor. Adını nasıl koyacağınız size 
kalmış. Şu bir gerçek ki zaman olduğundan daha 
hızlı akıyor, bilim ve teknoloji sandığımızdan 
daha hızlı gelişiyor. Futbol da buna seyirci 
kalmıyor. West Ham’ın bu adımı sonrasını nasıl 
tetikler, bu adım West Ham’ı nasıl değiştirir, hep 
birlikte göreceğiz.

 DRAGONN
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 ARMALARIN DİLİ

ARMALARIN DİLİ:
QUEENS PARK RANGERS

EDİP URAS

Queens Park Rangers, Londra’nın köklü 
kulüplerinden. 134 yıl önce kuruldu. Bu uzun 
yıllar boyunca bir kez, 1967’de, Lig Kupası 
kazandılar. 1975/76’da o zamanki 1. Ligde 
ikinci oldular ve 1982’de Tottenham karşısında 
kaybettikleri bir FA Cup finali oynadılar. Premier 
Lig’de büyük paralar harcayarak kurdukları 
takım hüsrana uğrayarak küme düştü. Bu 
sezonu da Championship’te 12. sırada bitirdiler.

Yakın zamanda taraftarının oyları ile yepyeni bir 
armaya kavuşan Queens Park Rangers da diğer 
kulüpler gibi finansal yapısını güçlendirmeye, 
kurumsal kimliğini zenginleştirmeye çalışıyor. 
Ancak biliyoruz ki, bir arma futbolda çok daha 
farklı şeyleri anlatır. Londra’nın mirası zengin 
bu kulübünün arması bakalım bize neler 
anlatacak?

Mayıs ayında tanıtılan yeni arma aslında eskiden 
kullanılan armalardan farklı öğeler içeriyor. 
1982’den günümüze kullanılan iki armadan da 
çağrışımlarla oluşturulmuş bir tasarım.

QPR’ın kullandığı ilk resmi arma eski 
Hammersmith bölgesinin armasının kopyası 
oldu. Armada kullanılan objeler, bölgenin 
tarihinde önem taşıyan öğelerden oluşuyordu. 
Haçlar, 17. yüzyıl asilzadelerinden Edward 
Latymer’i temsil ediyordu. Latymer, 1626’da 
öldüğünde mirasının bir kısmını kimsesiz ve 
parası olmayan erkek çocuklarının eğitimi için 
kullanılmak üzere bırakmıştı. Armada yer alan üç 
adet at nalı, 1598-1665 yılları arasında yaşamış 
olan Sir Nicholas Crisp’in aile armasından 
alınmıştır. Sir Crisp, o zaman yapılan kilise için 
tuğla ve para yardımı yapmıştı. İstiridye kabuğu 
öğesinin kaynağı George Pring, Hammersmith 
Hastanesi’nde bir cerrahtı. 19. yüzyılın başında 
asma köprülerle ilgili çizimler yapmıştı. Onun 
fikirlerinden birçoğu, Hammersmith Köprüsü 
yapılırken başarı ile uygulanmıştı.

1972/73 sezonu başlarken işin içine, en 
sonunda, futbol girdi. Bu sezondan itibaren 
kullanılan armadaki kalkan mavi ve beyaz yatay 
çizgilerden oluşuyordu. Bunlara halka demek 
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de doğru olabilir. QPR formasındaki yatay 
çizgilere, halka anlamında Hoops dendiğinden 
takımın lakaplarından biri de bu olmuştu. 1972 
armasındaki kalkanın ortasında top şeklinde 
oluşturulmuş QPR harfleri yer aldı.

Yeni armaya geçiş nedeni ise ilginç. Kulüp 
yaklaşık 20 yıl kullandığı armasındaki at 
nallarının ters olmasının takımın şansını 
etkilediğini düşünüyordu. Belki de asıl ilginç 
olan, kulübün tek önemli başarısının, 1967 
yılında ‘uğursuz’ arma ile gelmiş olması.

1982’den itibaren yıllar içinde küçük 
değişikliklerle kullanılan 100. Yıl arması geldi.  
Yeni armadaki QPR harfleri, bu armada 
kullanılan daha zarif ve birbiri içine geçmiş gibi 
gözüken yazı tipinden gelmekte. Bu armaya bir 
ara ‘Futbol Kulübü’ ibaresi eklendi ve çıkarıldı. 
Queens Park Rangers’ın oynadığı Loftus Road 
Stadı ve kuruluş tarihi olan 1882 de zaman 
zaman armada yer aldı.

Tarihi boyunca pek çok farklı statta 
oynayan Rangers’ın tüm statlarının adlarını 
sığdırabileceği büyüklükte bir arma yapması 
imkansız elbette. QPR, İngiltere liglerinde en 
fazla sayıda farklı statta maç yapan ve en çok 
farklı stat kullanan takım. 134 yıllık tarihinde 
tam 17 kez stat değiştirmiş ve 13 farklı yeri 
yuva olarak benimsemiş bir kulüp QPR. Buna 
1930’da geçici olarak kullandıkları Arsenal’in eski 
stadı Highbury Road ve 1915’de kullandıkları 
Chelsea’nin stadı Stamford Bridge dahil değil.

2008 yılından 2016 yılına kadar kullanılan arma 
ise taraftarın bir türlü ısınamadığı bir tasarım 
oldu. 4 Mayıs 2008’de yapılan resmi açıklamada, 
armanın QPR’daki yeni çağın habercisi olduğu 
söyleniyordu. Yeni arma geçmişi, bugünü 

ve geleceği sarmayalan ve halkaları yeniden 
armaya kazandıran bir tasarımdı.

Bir maç öncesi taraftara tanıtılan armanın ömrü 
8 yıl sürdü. Yeni armaya geçiş süreci, futbol 
kulüplerinin taraftarları ile olan iletişimin son 
yıllarda nasıl gelişim gösterdiğinin de bir örneği. 
Taraftara sorulmadan yapılan değişikliklerin 
nasıl geri teptiğini daha önce bu seride 
Everton örneğinde görmüştük. Artık kulüpler 
armalarındaki değişiklikleri taraftarlarına 
seçenekler sunarak kararlaştırmak zorundalar.
Queens Park Rangers da öyle yaptı. Dört farklı 
tasarımı, yine taraftarlardan gelen fikirler 
doğrultusunda oluşturdu ve taraftar oylarına 
sundu. 

İşte ortaya çıkan sonuç:

Bakalım yeni arma Batı Londra’nın bu köklü 
kulübünü Premier Lig’e çıkma mücadelesinde 
önümüzdeki sezonlarda başarıya ulaştırabilecek 
mi?

 ARMALARIN DİLİ
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 KAPTAN MORGAN

Patron Vichai Srivaddhanaprabha, 132 yıllık 
kulüp tarihinde ilk kez İngiltere şampiyonu olan 
Leicester City’de bu destansı başarıya imza atan 
futbolcularını ödüle boğacak. 

Teknik ekip ve oyuncu kadrosu için piyasa değeri 
yaklaşık £32.000 olan Mercedes B sınıfı elektrikli 
araba siparişi verildi bile. Tüm oyunculara birer 
adet bu araçtan hediye edilecek. 

Genelde pahalı ve spor arabaya meraklı 
futbolcuların 200km menzili olan bu çevre 
dostu elektrikli araçları aile fertlerine ya da 
arkadaşlarına vermeleri bekleniyor. Zira çoğu 

oyuncu için idmana gidip geldiğinde yeniden 
şarj edilmesini gerektirecek kadar problem 
aracın menzili. 

Bu ödül için £1m’u gözden çıkaran Taylandlı 
patron yaz aylarında da tüm masraflarını 
karşılayacağı bir Las Vegas gezisine götürecek 
oyuncuları, şampiyonluk primi ise £6.5m eşit 
olarak tüm ekibe dağıtılacak. 

Bonkör patron bakalım önümüzdeki günlerde 
bu hediyelere yenilerini ekleyecek mi, merakla 
bekliyoruz…

KAPTAN MORGAN 
VE ÖDÜLLER

MERT ARTUN
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Alkol üreticisi Diageo’nun portföyünde bulunan 
Porto Rikolu rom markası Kaptan Morgan, 
Leicester City kaptanı Jamaikalı Wes Morgan’ın 
şerefine sınırlı sayıda şişe üretiyor ve “sadece 
bir tane kaptan Morgan var” pazarlama 
kampanyasına girişti bile. 

Şampiyonluk sonrası bu şişeler kaptana çok 
yakışacak. Wes Morgan, Gary Pallister ve John 
Terry’den sonra tüm maçlarda hiç oyundan 
çıkmadan oynayan 3. oyuncu olarak kupayı 
kaldırdı. 

 KAPTAN MORGAN
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 17 HADİSE

OLSA OLSA HALI SAHADA OLUR 
DEDİĞİNİZ AMA GERÇEK HAYATTA 

OLAN 17 FUTBOL HADİSESİ
GÜNGÖR ORÇUN ACAR

1) MANCHESTER UNITED’IN TOTTENHAM 
DEPLASMANINA GEÇ KALMASI

10 Nisan 2016’da Manchester ekibi Londra’da 
kaldıkları otelden White Hart Lane’e biraz geç 
hareket edince trafikte kalırlar ve yerel saatle 
15.45’te yani maç başlamadan 15 dakika önce 
stadyuma varırlar. Premier Lig yetkilileri mecbur 
kalırlar ve United’ın ısınabilmesi için maçı 30 
dakika ertelerler. 

2) MANCHESTER UNITED’IN DEVRE 
ARASINDA FORMA DEĞİŞTİRMESİ
  
95-96 sezonunda şampiyonluğa giden United, 
Southampton deplasmanında 3-0 geriye 
düşünce çareyi forma değiştirmekte aradı. 89. 
dakikada Giggs’in ayağından buldukları gol ise 
sadece tabeladaki skoru değiştirmeye yetti. 
Ancak sezon sonunda United şampiyonluk ipini 
göğüsledi.



SAYI 21|21

3) GILLINGHAM’IN 7 KİŞİ VE 2 KALECİ İLE 
SAHAYA ÇIKMASI

1 Aralık 2009 tarihinde Gillingham, Leyton 
Orient deplasmanına çıkacaktı. Ancak maç 
saati geldiğinde Gillingham oyuncularının 
büyük çoğunluğu trafikte kalmış ve maç 
saatine yetişememişti. Maçın hakemi Andy 
D'Urso, çok yoğun bir insan olmalı ki vaktini 
harcamak istemedi ve maçı tam saatinde 
başlattı. Gillingham maça 7 kişiyle,2 kaleciyle 
ve Leyton Orient’in deplasman formalarıyla 
çıkmak zorunda kaldı. (Malzemeci de maça 
yetişememişti.) Skor ne oldu derseniz Orient’in 
antrenman havasında yaklaştığı mücadele 3-1 
ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. 

4) JIMMY HILL’İN YAN HAKEM OLMASI

Eski oyuncu-menajer-yorumcu Jimmy Hill, 
16 Eylül 1972 yılında Arsenal – Liverpool 
maçını izlemek üzere Highbury’e gider. Ancak 
bir süre sonra yan hakem Dennis Drewitt 
adelesinde bir rahatsızlık hisseder ve maça 
devam edemeyeceğini orta hakeme iletir. 
Federasyon kurallarına göre maç 1 orta 2 
yan hakem olmadan devam edemez. Çare 
olarak stadyumun hoparlörlerinden hakemlik 
sertifikası olan izleyici var mıdır diye anons 
edilir. Binlerce kişinin arasından Jimmy Hill 
yetkililere sesini duyurur ve yan hakem olarak 
maça devam eder. Maç 0-0 sona erer ancak  
oynanan oyundan çok Jimmy Hill’in yan hakem 
olmasıyla hatırlanacaktır. 

 17 HADİSE
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5) MOURINHO’YA ENTRASAN MENAJER 
DİYENLER, KARŞINIZDA MARTIN ALLEN

MK Dons’la deplasmana giderken bir kavşakta 
takım otobüsü bozulur. Otobüsün tamirinin 
yaklaşık üç saat süreceğini duyan menajer 
takımı otobüsten indirir ve yakınlardaki büyük 
bir kavşağa yürür. Malzemeciden topları alır 
ve takım 3 saat boyunca kavşaktaki çim alanda 
antrenman yapar.

6) YİNE MARTIN ALLEN’DAN İNCİLER

Notts County’i çalıştırırken takımın internet 
sitesine röportaj vermesi istenen Allen’in 
taraftarlara bir mesajı vardır. “Uyuyabileceğim 
bir yer arıyorum. Lüks otelleri de sevmiyorum. 
Bana evini açacak bir taraftar varsa lütfen 
kulüple iletişime geçsin.”

7) CRYSTAL PALACE’IN STADINDAKİ 
DEPLASMAN SOYUNMA ODASI

Buradaki gariplik ne derseniz tahtadan uzun 
bir bank ve ısınmak için bir radyatör. Yayın 
haklarının “milyar pound” ile ölçüldüğü bir ligde, 

soyunma odalarının standart bir halı sahanın 
soyunma odasından daha fazlasını hak ettiğini 
düşünebilirsiniz.

 17 HADİSE
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8) TALİNN’DE TEK BİR TAKIM VAR!

9 Ekim 1996’da İskoçya, Estonya deplasmanında 
Dünya Kupası Elemeleri maçına çıkacaktır. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığını kazanan Estonya’nın 
oyuncularının çoğu yarı-zamanlı olarak 
futbolculuk yapmaktadır. Maçın saati yerel 
saatle 18:45 olarak belirlenir. BBC maçın 
yayın hakları için 50.000 pound ödemiştir ve 
bu Estonya Futbol Federasyonu için büyük 
bir gelirdir. İskoçlar maçtan bir gün önce 
Talinn’e gelir ve maçın oynanacağı stadyumda 
antrenman yaparlar. Stat ışıklarından rahatsız 
olan İskoçlar FIFA’ya gece 02:30’da şikayette 
bulunurlar. FIFA yetkilileri olağanüstü toplanır 
ve İskoçya’yı haklı bulur ve sabah maçın yerel 
saatle 15.00’de oynanmasına karar verdiklerini 
açıklarlar. 

Estonya Federasyonu ise bu duruma tepkisini 
belirtir ve kendileri ilk açıklanan saate göre 
davranacaklarını FIFA’ya bildirir. Uzun yıllar 
milli takımın kaleciliğini yapan ve Premier Lig’de 
de boy göstermiş olan Matt Poom olayı şöyle 
özetler. “Biz bağımsızlığına yeni kavuşan küçük 

bir ülkeydik. Bizden daha güçlü devletlerin 
dediğini yapmaktan sıkılmıştık. FIFA’nın bu 
kararını bu şekilde algıladık ve kararı reddettik.”
İskoç ekibi 15:00’da sahaya çıkar ve karşılarında 
bir Estonya takımı yoktur. Başlama vuruşu yapılır 
ve hakem maçı 1. saniyede tatil eder. İskoçlar 
hükmen galip sayılacaklarını düşünürken 
FIFA maçın tarafsız bir sahada oynanmasına 
hükmeder. 

İskoçlar alay konusu olmaktan kurtulamazlar. 
Sahada başka takım olmamasına rağmen maçı 
kazanamamışlardır. 

Dönemin UEFA Başkanı ve FIFA başkan 
yardımcısı İsveçlidir. Estonya karşısında cezası 
nedeniyle forma giyemeyecek olan Gary 
McAllister maç ertelenince cezasını İsveç – 
İskoçya maçında çekecektir. Bu sefer de İskoçlar 
FIFA’nın İsveç’i kayırdığı yönünde açıklamalarda 
bulunur. Bu sefer karar değişmeyecektir.

11 Şubat 1997’de Monaco’da oynanan maç 0-0 
sona erer. Eleme grubunda ise İskoçya grubu 
İsveç’in önünde tamamlar ve en iyi 2. olarak 
Dünya Kupası’na gitme hakkı kazanır.

 17 HADİSE
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9) WALSALL NERESİ, WEST BROMWICH 
NERESİ?

28 Ağustos 2014 günü WBA kalecisi Ben Foster 
bir tweet atar. “Bir Walsall oyuncusu bizim 
antrenman tesislerine gelmiş. Kusura bakma 
dostum. Yanlış saha!”
Ben Foster oyuncunun kimliğini açıklamaz. 30 
kilometrelik yolu yanlışlıkla tepen oyuncunun 
kimliği hala belirsizdir.

10) DOĞRU YER ORASI DEĞİL BIG RON

Eski oyuncu Ron Atkinson, Oxford United 
efsanesi olduğu günlerin ardından menajerliğe 
başladı. Bir dönem Manchester United’ı da 
çalıştıran “Big Ron”, 2 FA Kupası, 2 Lig Kupası 
ve 1 de Charity Shield kazandıktan sonra 1998 
yılında emekliye ayrıldı. Bir sene sonra ise 
Nottingham Forest ekibi sezonun son 4 ayında 
takımın başına geçmesi için Ron Atkinson’u ikna 
etti. 

Big Ron, eski güzel günlerini özlemiş olacak ki 
Arsenal maçında yedek kulübesine geçer ve 
gazetecilerin yoğun ilgisine aldırış etmiyor gibi 
yapar. Bu esnada birkaç kez yedek kulübesine 
de bakan Big Ron’un arası yedek oyuncularla 
iyi olmamalı ki onları tanımaz. Arsenal’in 
yedek oyuncuları Big Ron’u uyarır ve Big Ron 
gülümseyerek kendi kulübesine doğru hareket 
eder. 

11) BIRMINGHAM…
  
Galatasaray 3 Mart 2004 günü UEFA Kupası’nda 
karşılaştığı Villareal deplasmanında Sarbi’nin 
adını “Sarbi” yazınca ertesi gün Milliyet Gazetesi 
şu manşeti atmıştı. “Eskiden tarih yazardı. Şimdi 
adını yazamıyor!” Nereden aklıma geldiyse…

Birmingham Cityli bir taraftar çocukları ile 
kulüp mağazasından £114 harcayarak aldığı 
formaların amblemlerinde kulübün adının 
yanlış yazıldığını görünce sosyal medya 
üzerinden isyanını dile getirmiş ve gündem 
yaratmıştı.

 17 HADİSE
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12) UNITED BAŞARI İÇİN HER SEÇENEĞİ 
DENİYOR. PHIL JONES’A KORNER 
ATTIRMAK DAHİL !

13) SALFORD’UN YILDIZ OYUNCUSU 
STUART PEARCE’IN !! MENAJERLİK 
GÜNLERİNDEN BİRİ…

60 yaşını geçmiş olmasına rağmen futboldan 
kopamayan Stuart Pearce geçtiğimiz günlerde 
İngiltere Amatör Liglerinde bulunan Salford’da 
futbolculuk günlerine geri dönmüştü. Biz de 
sizi Pearce’ın menajerlik günlerine götürüyoruz. 
2004-2005 sezonunda Manchester City, 
Middlesborough’nun 3 puan arkasında 
8. sıradadır. Sezonun son maçında Boro 
deplasmanına giden City, maçı kazanması 
halinde UEFA kupasına gidecektir ve son 2 
dakikaya 1-1 eşitlikle girilir. City’nin kaybedecek 
bir şey yoktur ve kontrolsüz bir şekilde hücum 
yaparlar. İstenilen sonuç alınamayınca Pearce 
son oyuncu değişiklik hakkını kullanır. City 
kulübesinde 2002 yılında 5 milyon pounda 

transfer edilen John Macken oyuna ne zaman 
gireceğini merak ederken Pearce, Nicky 
Weaver’ı(yedek kaleci) yanına çağırır. Herkes 
şaşırmış bir vaziyette Pearce’a bakar. Pearce 
ise Weaver’a taktik vermekle meşguldür. Oyun 
durduğunda 4. hakem Claudio Reyna’nın 
numarasını kaldırır ve Reyna oyundan çıkmaya 
hazırlanırken Pearce kaleci David James’i de 
çağırır. James’e yedek kulübesinden bir forma 
verilir ve James maçın sonuna kadar santrafor 
olarak oynar. Nicky Weaver da herkes gibi 
şaşkın bir vaziyette kaleye geçer.

Maç 1-1 sona erer ve tahmin edebileceğiniz 
üzere James’in, futbol tarihi dışında, maça bir 
katkısı olmaz. Ancak uzatma dakikalarında 
City’nin Fowler’ın ayağından bir penaltıdan 
yararlanamadığını hatırlatmak gerekir. 

John Macken ise takımın kalecisinin bile 
kendisinden iyi bir forvet oyuncusu olduğunu 
düşünen bir menajerle çalışmak istemez ve 
Crystal Palace’ın yolunu tutar.

 17 HADİSE
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14) LONDRA METROSUNDA SIRADAN BİR GÜN…

15) HANGELAND MAÇ SONRASI EVİNE METROYLA MI GİDİYOR? YOK CANIM HAFTADA 
19.000 POUND(77 BİN TL) ALIYOR O!

 17 HADİSE
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16) DAMARCUS BEASLEY’İN BİRAZ 
SIKIŞTIĞI AN

Sözler bazen kifayetsiz kalır. Yedek 
kulübesindesiniz, milli maçtasınız, inanılmaz 
sıkışmış durumdasınız. Bazen ne olacaksa olsun 
der ve hayata devam edersiniz. Görüntüleri 
merak ediyorsanız, internette bu talihsiz anı 
bulabilirsiniz.

17) JAMES WILSON’UN AKŞAMDAN 
KALMASI

İngiltere futbolu her zaman seyirci odaklı 
olmuştur. Bu nedenle takımlar 1 Ocak günü maç 
yaparlar. Çünkü yılbaşı eğlencesinden sonra 
çoğu insan kendine gelebilmek için 1 Ocak’ı 
evde geçirir. Ancak bazılarımız o gün de çalışır. 
Alkolü fazla kaçırmışsanız, iş yerinizde sıkıntı 
yaşayabilirsiniz. Geçmiş olsun James Wilson.

 17 HADİSE
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 POCH
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MAURICIO
POCHETTINO

EMRAH YOLAÇ

POCH

O bir Arjantinli.

02 Mart 1972'de Arjantin, Murphy'de doğdu.

1,82 boyundaydı.Profesyonel kariyeri boyunca 
stoper olarak görev yaptı. Futbola başladığı 
Newell's Old Boys'da, 1988-1994 arasında 153, 
1994-2000 arasında Espanyol'da 216, 2001-
2003 arasında Paris Saint Germain'de 70, 2003-
2004 arasında Bordeaux'da 11, 2004 yılında 
Espanyol'da kiralık olarak 21 ve 2006 yılına kadar 
ise kulübün Espanyol'un asli futbolcusu olarak 
38 maçta oynayarak kariyerini tamamladı. 
509 maçta 26 gol atma başarını gösterdi.2000 
yılında Espanyol'un İspanya Kral Kupası 

Şampiyonluğuna katkı sağladı.34 yaşında yine 
hayatında çok büyük yeri olan takımı Espanyol 
ile ikinci kez İspanya Kral Kupasına ulaşmayı 
başardı.

1998-2002 yılları arasında Arjantin Milli 
takımında 20 maçta yer aldı,bu maçlarda 
toplam iki gol attı. 3-4-1-2 sistemi ile oynadıkları 
2002 Dünya Kupasında Arjantin forması ile 
boy gösterdi ve grup maçlarının tamamında 
oynadı ancak takımı beklentilerin hiçbirini 
karşılayamayarak başarısız oldu.

2009 yılı Ocak ayında Espanyol'un başına 
teknik direktör alarak tayin edildi ve teknik 
adamlık kariyerine başladı.O sezon ligi 10. 
sırada bitirdiler.Takip eden sezon ligi 11. sırada 

 POCH
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tamamladılar. 2012 yılında kulübü ile karşılıklı 
olarak anlaşarak ayrıldı ve kovulan Nigel 
Adkins'in yerine 2013 yılında Southampton'a 
transfer oldu. O transfer olurken Kulüp Başkanı 
Nicola Cortese şöyle diyordu: ''Mauricio, 
kişisel repütasyonunu sürekli arttıran iyi bir 
taktisyen, harika bir teknik direktör ve kaliteli 
bir koç olarak kendini kanıtlamış bir idareci. 
Onun kadromuzdaki yetenekli oyuncuları 
geliştererek, performansları olabilecek en iyi 
seviyeye çıkaracağına olan inancım tam.'' 

Arjantinli Southampton'daki ilk sezonunda, 
rakipleri Arsene Wenger'li lider Arsenal'e, Jose 
Mourinho'nun tekleyen Chelsea'sine, David 
Moyes ile sırat köprüsünde ayakta durmaya 
çalışan Manchester United'a, Manuel Pellegrini

ile istikrarsızlaşan Manchester City'e, Andre 
Villas Boas'lı Tottenham'a, Roberto Martinez'li 
Everton'a meydan okudu ve Southampton'ı ilk 
11 hafta sonunda lig üçüncülüğüne taşımayı 
başardı.

Poch, bunları yaparken Southampton'a da 
muhteşem bir futbol oynatarak kendinden 
oldukça söz ettirdi. Jay Rodriguez, Adam Lallana, 
Luke Shaw gibi futbolcuların performansını 
çok ciddi şekilde arttırdı ve onların yıldızlarını 
cilalayarak futbolcularından verim alma 
hususunda çok başarılı olduğunu gösterdi.
Oyuna müdahale bakımından son derece 
radikal davranırken, sistemini bulma açısından 
ise uyumlu, yapılanmasını zamana yararak 
sağlam şekilde oturtan, mevki devşirmesi ile 
bir bakıma genç Arsene Wengervari bir teknik 
adam olduğu ispatladı.

Espanyol ve Paris Saint 
Germain'de kaptanlık 

yapan, lider karakterli 
Arjantinli, genç yaşında teknik 

adamlığa başlamasına rağmen, oyuncuları ve 
takımı üzerinde baskı kurmadan, güçlü ve doğal 
karizmatik kişilik özelliklerini kullanarak etkin 
bir liderlik sergiliyordu. Başarı kazanması ona 
inananların sayısını gün geçtikçe arttırıyor, göze 
hoş gelen futbol felsefesi hem izleyen hem de 
oynayanların büyük keyif almasını sağlıyordu. 
4-2-3-1 ile oynamayı benimseyen hoca, 
önde baskı ve hücum presten vazgeçmiyor 
ancak zaman zaman da defansta problemler 
yaşıyordu.''Bielsa'dan öykünmeler'' adını 
verebileceğimiz bu harikulade performans, 
gençleri ön plana çıkartan, pratik sonuçları 
önemseyen faydacı ve yararcı felsefe anlayışını 
içeriyordu.

Aslında mevki devşirme staratejisi de tam olarak 
buradan kaynaklanmaktaydı; sebepler değil 
pratik sonuçlar önemlidir! İyi, en fazla insana en 
fazla mutluluğu getiren şey. Ya da Epikürcülere 
göre modernist biçimiyle ''en büyük mutluluk''...

 POCH



Hırs ve hücum yavaş yavaş onunla anılır oldu. 
Benimsemekten asla vazgeçmediği hücum 
futbolu ve oyuncu geliştirme yeteneği onun 
da yıldızını parlatıyordu. Kısa zaman içinde 
geleceğin en iyi teknik direktörü olarak anılmaya 
başladı ve 2014 yılında Tottenham'a transfer 
oldu.

Southampton'da başardığı kabuk değişiminden 
sonra Tottenham'da içinde gizlediği Marcelo 
Bielsa'yı tam olarak ortaya çıkartarak, arka 
arkaya iki sezonda, adım adım performasını 
arttırmayı başardı ve 2015-2016 sezonunda 
Tottenham'ı zirveye taşıdı. Üstüne üstlük 
İngiltere milli takımına Harry Kane, Eric Dier, Alli 
gibi oyuncular kazandırırarak...

Bu hızlı, çok etkileyici ve eşine 
az rastlanır başarı öyküsüne 
imza atan Poch, geçenlerde 
Sir Alex Ferguson ile 
yediği öğle yemeğinde 
basına yakalanarak 
yöneticilerini oldukça 
korkutmuş olacak ki çıkan 
dedikoduların aksine 12 
Mayıs itibari ile kulübü 
Tottenham ile 2021 senesine 
kadar kontrat yeniledi. 

Sanırım Poch, her bakımdan 
kendisinden ilham aldığını ve 
büyük bir hayranı olduğunu 
söylediği ''Bay Manchester United'' 
ın (Sir Alex Ferguson) istikrar 
açısından da izinden gitmeye karar 
vermiş olmalı. 

Belki de kendi takımımı ve kendi 
efsanemi beraber yaratacağım ve bu kulüp 
Tottenham olacak kararını, dedikoduların 
aksine ve yöneticilerini korkuttuğu gazete 
haberlerini takip eden kontrat yenileme teklifini 
almadan önce, Fergie'nin transfer teklif ettiği 
öne sürülen o etkileyici öğle yemeğinde almıştır. 

Kim bilir?

Hem bu sorunun cevabını hem de Premier Ligi 
bu sezon Arsenal'in üstünde, ikinci sırada bitirip 
bitiremeyeceklerini bekleyip göreceğiz...

Son olarak, sezon sonu için sözü, Alex 
Ferguson'un o spekülatif yemekte ''Premier 
Ligin en iyi koçu'' olarak tanımladığı Poch'a 
bırakalım:

''Eğer birinci olamıyorsak mümkünse ikinci 
olmalıyız ve bu hedef için hangi takımın bizimle 
savaştığını hiç ama hiç umursamıyorum.''

Sevgi ve saygıyla

 POCH
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Ada Futbolu’nun bu sayısında Nisan ve 
Mayıs ayları içinde açıklanan beş sponsorluk 
gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 
Ligin kalbur üstü takımlarından Southampton, 
forma tedarikçisini değiştirdi. Bir süredir Adidas 
ile çalışan Azizler 2016-17 sezonundan geçerli 
olmak üzere 7 yıllığına Under Armour firması ile 
anlaştı. Tottenham’ın forma tedarikçisi de olan 
Amerikan firması geçtiğimiz günlerde Boyner 
Holding bünyesinde Türkiye’deki ilk mağazasını 
Zorlu AVM’de açmıştı. Bu anlaşma ile Premier 
Lig’deki takım sayısını da üçe çıkartmış oldular. 
Under Armour, Tottenham’ın dışında Aston 
Villa’nın da forma tedarikçisi ancak Birmingham 
kulübü biz bu satırları yazarken önümüzdeki 
sezon mücadele edeceği Championship için 
bavullarını topluyor. 

Bir diğer sponsorluk haberimiz ise Premier 
Lig’in kendisinden. İsviçreli lüks saat üreticisi 
Tag Heuer, Premier Lig ile sponsorluk anlaşması 

imzaladı ve ligin resmi saat tedarikçisi oldu. 

Önümüzdeki sezondan itibaren artık 4. 
hakemler alışılagelmiş standart tabelaların 
yerine Tag Heuer dizaynı olan yeni dijital 
tabelaları kullanacak ve tüm hakemlerin 
kronometre ve saatleri Tag Heuer marka olacak. 

Düzenlenen tanıtım toplantısında hakem Craig 
Pawson yeni tabelaları tanıttı. Manchester 
United efsanesi Peter Schmeichel ile Leicester 
City teknik direktörü Ranieri de tanıtım 
yemeğindeki renkli simalardandı. Tag Heuer – 
BPL anlaşması 3 yıllık.  

Barclays’in isim sponsorluğu bitiyor ve artık 
sadece ana sponsorlardan birisi olarak kalacak, 
EA sports ve top tedarikçisi Nike da Premier 
Lig’in diğer sponsorları. Dünya’nın en iyi 
futbol liginin yıllık sponsorluk geliri net olarak 
açıklanmıyor ancak 2018-19 ve 2016-17 yılları 
için yapılan tahminler maksimum 7 sponsor 
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ve £40 milyonun biraz üzerinde bir gelir 
çerçevesinde görünüyor. 

Bu anlaşma ile Çin Süper Ligi, Amerika futbol ligi 
MLS ve Cristiano Ronaldo sonrası Tag Heuer’in 
de futbol yatırımları hızla artıyor. İsviçre firması 
yapılan anlaşmanın ilk olması ve büyüklüğü 
nedeni ile 3 yıllık ortaklıktan oldukça memnun.
 
Bir haber de ise şampiyon Leicester City’den. 
Premier Lig’in sürpriz şampiyonu tüm firmaların 
ilgisimi çekmeye ve marka değerini her geçen 
gün arttırmaya devam ediyor. Sponsoru kapan 
ise bu kez Leicester City’nin maskotu oldu. 
Kulübün de forma tedarikçisi olan spor giyim 
markası Puma, kulübün maskotu Tilki Filbert’ın 
da krampon sponsoru oldu ve Filbert’ı evo 
speed Tricks ile giydirdi. 
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Filbert önümüzdeki iki yıl Puma kramponları ve 
malzemelerini kullanacak.

Tony Pulis yönetiminde bu sezon küme düşme 
tehlikesi yaşamayan ligin köklü ekiplerinden 
West Bromwich Albion geçen sene yaşadığı 
forma sponsoru krizini bu sene yaşamadı ve Çin 
kökenli online casino ve oyun markası K8 ile iki 
yıllık anlaşma imzaladı. Önümüzdeki sezondan 
geçerli olacak anlaşma WBA tarihinin en büyük 
sponsorluk sözleşmesi olarak kayıtlara geçti. 

Anlaşma markanın Avrupa şubesi UK-K8 
üzerinden yapılmış olsa da hedeflerden birisi de 
Çin başta olmak üzere Asya’da WBA markasının 
değerini ve bilinilirliğini yükseltmek, bölgedeki 
pazarlama faaliyetlerine hız vermek. 

Son haberimiz ise İskoçya’dan. Rangers’ın 
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yeniden Premiership’e döndüğü İskoçya’da 
ezeli rakip Celtic, İskoçya tarihinin en büyük 
sponsorluk anlaşmasını hayata geçirerek 
rakibine göz dağı verdi. 

Filipinler kökenli bahis şirketi Dafabet’i 
Premier Lig kulüpleri ile yaptığı anlaşmalardan 
tanıyorduk. Şirket 2016-17 sezonundan itibaren 
Celtic’in yeni ana sponsoru oldu ve Magners’den 
forma reklamını devraldı. Anlaşma 4 yıllık. 

DafaBet, Sunderland ve Blackburn Rovers’ın 
ana sponsorluğu yanı sıra Everton ve WBA ile 
de partnerlik yapıyor. 

3 yıldır Celtic’in forma sponsoru olan Magners 
ise geçtiğimiz günlerde İskoç devi ile anlaşmasını 
uzattı ancak sponsorlukları farklı şekillendirip 
forma reklamını DafaBet’e devretmiş oldu. 
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KAYBEDENLER KULÜBÜ’NDEN
ŞAMPİYONLUĞA!

MERT ARTUN
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Ada Futbolu’nun bu sayısında Leicester City’nin 
efsanevi şampiyonluk öyküsünün farklı bakış 
açılarını yansıtmak istiyoruz sizlere. Maçları 
sene başında beri hep beraber takip ettik. 
Gerek sosyal medya hesaplarımızda gerekse 
de www.premierligturkiye.com web sitemizde 
serüveni Ağustos ayından beri gün ve gün 
yaşıyor, yaşatıyoruz. 

Kaybedenler kulübü’nden şampiyonluğa 
uzanan bir öykü Tilkilerinki. Kadrodaki 
neredeyse oyuncuların tamamı ve teknik 
direktör zaferin mimarı Ranieri de dahil olmak 
üzere pek çok unutulmuş, itilmiş, potansiyelini 
gösterememiş, alt ligler dışında parlayamamış 
isimlerden oluşuyor. Zafer ise yönetmesi 
zor bu kadroyu uzun süre bir arada tutarak, 
parçaları çok iyi kullanıp, kimseyi küstürmeden, 
en verimli şekilde değerlendiren Leicester City 
futbol kulübünün oldu. 

Yeni sezonda da hedef kümede kalmak. 
Ranieri çok pahalı ve isim yapmış oyuncular 
istemediğini, transfer yapacaklarını ancak 
takım ruhunu ve kimyasını bozmayacağını 
açıkladı şimdiden. Tilkiler önümüzdeki sezon 
Şampiyonlar Ligi’nde de yer alacak ve kadroya 
takviye şart. 

Bakalım eldeki oyuncular hangi rüzgarlarla 
toplanıp bir araya gelmiş, ya da nereden nereye 
gelmişler. 

KASPER SCHMEICHEL 

29 yaşındaki Danimarkalı kaleci babası 
Manchester United efsanesi Peter Schmeichel’ın 
oğlu olduğunu sonunda kanıtladı. Manchester 

City alt yapısında başlayan kariyerinde bir 
türlü beklenilen seviyeye gelemedi Kasper. İlk 
resmi maçına kiralandığı Darlington forması 
ile Peterborough önünde 14 Ocak 2006’da 
çıktı. Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff City ve 
Coventry City’de geçen kiralık dönemleri sonrası 
Notts County ve Leeds United’da oynadı. 14 
Ağustos 2009’da Notts County’ye kulübün 
transfer rekorunu kırarak geldi, yıllık £1m’luk 
maaşı ile kulübün en pahalı oyuncusu oldu, 
kuşkusuz eski hocası Sven Goran Erikson’un bu 
transferde payı büyüktü. İkili yeniden bir araya 
geldi. 

2010’da League Two şampiyonluğu yaşadı 
Notts County’den finansal sorunlar nedeni 
ile ayrılmak zorunda kaldı ve Leeds United’a 
transfer oldu. 27 Haziran 2011’de yeniden Sven 
Goran Erikson ile yolları kesişti ve £1.25m’luk 
bonservisle Leicester City’ye transfer oldu. 
Championship’te geçen ilk 3 sezonda ligdeki 
tüm maçlarda forma giydi Kasper, tam 138 
maça çıktı ve takımın Premier Lig’e gelmesinde 
büyük pay sahibi oldu. Geçen sezon sadece 
24 maçta oynayabilen Danimarkalı bu sezon 
tüm maçlarda forma giydi ve şampiyonluğun 
kuşkusuz en önemli mimarlarından birisi oldu. 
Leeds United, Leicester City’nin teklifini kabul 
ettiğinde kulüpten ayrılmak istemeyen, hayal 
kırıklığını sosyal medyadan paylaşan file bekçisi 
o günlerde Dünya spor tarihine geçeceğinden 
habersizdi…

Babasından sonra Premier Lig kazanan 2. 
kuşak olarak da tarihe geçti, Everton maçı 
sonrası yapılan madalya ve kupa töreninde 
gördüğümüz bu sahne kuşkusuz Dünya spor 
tarihinin en unutulmaz karelerinden birisi…!

 KAYBEDENLER KULÜBÜ
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DANNY SIMPSON (SAĞ BEK)

29 yaşındaki oyuncu Manchester United alt 
yapısının ürünü. Royal Antwerp, Sunderland, 
Ipswich Town, Blackburn Rovers’da geçen 
kiralık dönemler sonunda Newcastle United’a 
kiralanmış ve başarılı bir dönemin sonunda 
£750 bine Saksağanlar’a satılmıştı. Kontratı 
bitince QPR’a geçen Simpson, Londra ekibi 
ile Premier Lig’e yükselme başarısı göstermiş 
ve 30 Ağustos 2014’te £2m’a Leicester City’ye 
gelmişti. 

Geçen sezon ligde 14 maça çıkan Simpson 
bu sezon da 25 maçta forma giydi. Daha 
önce Sunderland, Newcastle ve QPR ile 
Championship’te zaferler yaşayan oyuncu 
kariyerine bir de Premier Lig şampiyonluk 
madalyası ekledi. 

CHRISTIAN FUCHS (SOL BEK)

30 yaşındaki Avusturyalı oyuncu 2015’de 
Bundesliga ekibi Schalke 04’den bonservissiz 
olarak takıma katıldı. 

Nigel Pearson’ın ayrılmadan önce takıma 
kazandırdığı Fuchs renkli kişiliği ile şampiyonluk 
yolunda takım ruhuna katkı sağlarken ligde 25 
maça çıktı. Düne kadar kariyerinde herhangi bir 
başarısı olmayan deneyimli oyuncu Bochum, 
Mainz ve Schalke 04 gibi orta seviye Alman 
takımlarından sonra İngiltere kariyerinin ilk 
senesinde şampiyonluk yaşadı ve EURO 2016’ya 
mutlu gidiyor. 

WES MORGAN (DEFANS)

Kaptan Morgan 32 yaşında şampiyonluk 
kupasını kaldıran isim oldu. 2002-12 yılları 
arasında Notthingham Forest’ta forma giyen 
Jamaikalı oyuncu 30 Ocak 2012’de yaklaşık 
£1m’luk bonservisle Tilkilere geldi. 

Kısa sürede kaptanlığa yükselen Morgan, 
Championship şampiyonluğu yaşayan takımda 
46 lig maçının 45 tanesinde forma giydi ve son 
3 sezonda 2 şampiyonluk kupası kaldırmış oldu 
takımı ile. 

Leicester City forması giyerken Eylül 2013’te ilk 
kez Jamaika milli takımında davet alan Morgan 
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25 kez ülkesini temsil etti. Bu sezon ligde 36 
maçta forma giyen kaptan çok kritik 2 de gole 
imza attı. 

2000 yılında alt yapısından yetiştiği Notts 
County tarafından serbest bırakılan Morgan 
muhasebeci olmak için kursa yazılmışken 
Nothingham Forest’a transfer oluyor ve yeniden 
futbola dönüyor. İngiltere’deki kariyerinde 
League One’dan Championship’e yükselme 
ve Championship’den Premier Lig’e yükselme 
başarılarını daha önce yaşamış olan Morgan 
tarihi şampiyonlukta kuşkusuz geminin kaptanı 
olarak büyük pay sahibi.

ROBERT HUTH (DEFANS)

Premier Lig kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu 
yaşadı deneyimli Alman savunmacı. Genç yaşta 
Almanya’dan gelmişti Chelsea’ye. 5 sezon 
kaldığı takımda sadece 62 maça çıktı ve 2 gol attı, 
2005 ve 2006 Premier Lig şampiyonluklarında 
kadrodaydı. 

2006 yılında £6m’a Middlesbrough’ya transfer 
oldu. 2009’da küme düştüler. Championship’te 
birkaç maç oynadıktan sonra £5m’a Stoke 

City’ye transfer oldu. 4 sezon ilk 11’in değişilmez 
oyuncusu oldu, FA Cup finalinde forma giydi 
ancak hiçbir zaman potansiyelini sahaya 
yansıtan kusursuz bir savunmacı olamadı. 2013-
14 sezonunda gözden düştü, yedek kulübesinde 
geçirdi. Geçen sezonun ikinci yarısı Leicester 
City’ye kiralandı. Başarı ile biten kümede kalma 
savaşında pay sahibi oldu. Bu sezon da kaptan 
Morgan ile çok iyi bir ikili oldular, 35 maçta 
oynayan Huth 3 de gol attı ve 10 yıllık aranın 
ardından yeniden Premier Lig şampiyonluğu 
kazandı. 

Claudio Ranieri’nin Almanya’dan bulup 
Chelsea’ye getirdiği Huth, 15 yıl sonra yeniden 
buluştuğu hocası ile bu efsanevi hikayenin 
başrol aktörlerinden birisi oldu. Tilkiler sezon 
başı Huth’un bonservisi için £3m ödemişti. 
Fellaini ile girdiği ikili mücadelede rakibinin 
saçını çeken ve 3 maç ceza alan Huth Everton 
maçından önce bugün John Terry yapacağım 
diyerek İngiliz oyuncuya taş attı ve tıpkı Terry’nin 
Şampiyonlar Ligi finalinde oynamamasına 
rağmen formasını giyip madalya ve kupa 
törenine çıkması gibi maçtan sonra formasını 
giydi ve kupayı kaldırdı. 
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N’GOLO KANTE (DEFANSİF ORTA SAHA)

Ranieri’nin ilk transferi, tam £5.6m ödendi 25 
yaşındaki oyuncu için Caen’e. Leicester City 
öncesi üst düzey bir ligde sadece 1 sezon Caen ile 
Fransa League 1 tecrübesi var. Bir anda ligin en 
önemli oyuncusu haline geldi, büyük takımların 
iştahını kabartıyor. Fransa milli takımına bile 
davet edildi. EURO 2016’da da forma giymesi 
bekleniyor. İlk resmi maçına 21 yaşında çıkan 
ve o sene takımı ile Fransa 3. Ligine düşen bir 
oyuncu için çok hızlı bir gelişim. 

Ranieri onu anlatırken “idmanda o kadar çok 
koşuyorki onu her topa koşmaması için uyarmak 
zorunda kalıyorum ama beni dinlemiyor” diyor. 
Lineker ise “Dünya’ya bir göktaşı çarpacak olsa 
onu bile durdurur” diyor N’golo Kante için. Bir 
yıldızın geç doğuşuna tanık olduk bu sene… 

DANNY DRINKWATER (ORTA SAHA)

İçmesuyu da bir Manchester United akademisi 

ürünü. 26 yaşındaki oyuncu Kırmızı Şeytanlar ile 
hiç maça çıkamadı. Huddersfield, Cardiff City, 
Watford ve Barnsley’de kiralık olarak forma 
giydi. 2012’de £675.000’a Leicester City’ye 
geldi. Hem Championship hem de Premier Lig 
şampiyonluğu yaşadığı yetmezmiş gibi bir de 
İngiltere milli takımına yükseldi. EURO 2016’da 
onu da Fransa’da görme şansımız yüksek. 

Geçen sezon 23 maç oynadı Premier Lig’de bu 
sezon ise 34 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 
Gökhan İnler’i yedek kulübesine hapsetti. 

MARC ALBRIGHTON (KANAT) 

Aston Villa’da yetişen kanat oyuncusu hiçbir 
sezon ilk tercih olamadı, 2009-14 arası 
Birmingham ekibi ile 101 maça çıktı ve 9 gol 
attı. Kısa sürelik Wigan kiralık dönemi sonrası 
bonservissiz olarak Leicester City kadrosuna 
katıldı. Geçen sezon sadece 18 lig maçında 
forma giyen Albrighton bu sezon Ranier ile tüm 
lig maçlarında forma giydi ve 2 gole imza attı. 
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RIYAD MAHREZ (KANAT FORVET)

Çok gençti, İskoçya ligi takımlarından St Mirren 
ile deneme idmanlarına çıktı, ancak ne ülkenin 
iklimine ne de futboluna  alışamadan neredeyse 
arkasına bile bakmadan olay yerini terk etti. 

PSG ve Marsilya’nın alt yapılarını redderek Le 
Havre ile anlaştı. Önce 2. takımda daha sonra 
da Fransa 2. Liginde Le Havre forması giydi. 
Fransa ikinci ligindeki futbola da alışamadı 
ve tüm takımları 0-0’a yatmakla eleştirerek 
İngiltere Championship ekiplerinden Leicester 
City’ye transfer oldu. 

Tilkilerin oyuncu izleme komitesinden Steve 
Walsh Mahrez’in takım arkadaşı Ryan Mendes’i 
izlemek için yola çıkıp cebinde Mahrez ile 
dönmüştü. 2014 yılında Cezayirli için ödenen 

bonservis bedeli £400.000.

Fizik gücü çok zayıf olan, harika top tekniği 
ve süreti dışında pek özelliği olmayan bir 
oyuncunun Premier Lig’de başarılı olma şansı 
çok azdır. Riyad Mahrez bunu başarmakla 
kalmadı, 2015-16 sezonunun bitmesine 1 maç 
kala 17 gol ve 11 asist ile sezonun en değerli 
oyuncusu ödülünü alan ilk Afrikalı olarak da lig 
tarihine geçti. Leicester City ile Championship 
ve Premier Lig şampiyonluk madalyalarını 
boynuna taktı. Sezon sonu kulüpte kalır mı 
bilinmez, Barcelona, Arsenal söylentileri var. 
Kulüp başkanı 50-50 diyor Mahrez’in kalmasını 
konusuna. Ancak 25 yaşındaki oyuncu Leicester 
forması ile Şampiyonlar Ligi’nde de oynamak 
için can atıyor.
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SHINJI OKAZAKI (FORVET)

30 yaşındaki Okazaki ülkesinde milli takımda 
48 golü olan ve 100 maç barajını geçmiş çok 
ünlü bir oyuncu olsa da Avrupa futbolunda 
vasat Alman takımlarında geçen 4,5 sezonda 
Stuttgart ve Mainz forması ile 155 maçta 42 gol 
attı ve bu sezonun başında yaklaşık £7m’luk 
bir bedelle İngiltere’ye transfer oldu. Sahadaki 
çalışkanlığı ve attığı kritik gollerle dikkat çeken 
Japon oyuncu bu sezon 33 lig maçında 5 gol 
attı ve maçların büyük çoğunluğunda oyundan 
çıkıp yerini Ulloa’ya bıraktı. 

JAMIE VARDY (FORVET)

Onun hikayesi tam Yeşilçamlık. 4 sezon 
önce Konferans liginde oynuyordu. Bir ara 
futbolu bırakıp fabrika işçiliğine dönmüştü. 
29 yaşındaki Vardy’yi geçen sezona kadar pek 
kimse tanımıyordu. 2012 yılında Fleetwood’dan 
£1m’luk bonservis bedeli ile Leicester City’ye 
geldi. 

Geçmişte takımları Halifax Town, Fleetwood 
Town derken profesyonel kariyerinde sadece 
Leicester City forması giydi diyebiliriz Vardy için. 
Championship’teki şampiyonluk sezonunda 37 
maçta 16 gol attı. Geçen sezon 34 maçta sadece 

5 golde kaldı ancak beklenen patlamayı bu 
sezon yaptı ve ligde 11 maç art arda gol atarak 
hem van Nistelrooy’un rekorunu tarihe gömdü 
hem de 35 maçta 24 gol atarak Lineker’den 
sonra bu sayıya ulaşan ilk Tilki oldu. 

İngiltere milli takımına da yükselen Vardy’yi bu 
yaz EURO 2016’da Harry Kane’in hücum partneri 
olarak izleme olasılığımız çok fazla. 

JEFREY SCHLUPP (SOL BEK)

23 yaşındaki Ganalı oyuncu Leicester City alt 
yapısının ürünü. 2011’de Brentford’a kiralandı 
ve 9 maçta 6 gol attı. 2013’te Manchester 
United’da 3 hafta denendi ancak başarılı 
bulunmadı. 

5 sezondur A takımda ve 142 maçta 15 golü var. 
Doğum yeri Almanya iken Gana milli takımını 
seçti ve bugüne kadar 12 kez Afrika ülkesinin 
formasını giydi. 

LEONARDO ULLOA (FORVET)

29 yaşındaki Arjantinli için geçen sezon öncesi 
çok para ödedi Tilkiler. £8m’a Brighton’dan 
transfer edilen forvet oyuncusu ilk sezonunda 
37 maçta 11 gol attı. Bu sezon genelde yedek 

 KAYBEDENLER KULÜBÜ
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kulübesinden oyuna giren Ulloa 27 maçta 6 gol 
attı ve görevini yaptı. 

Kariyerine ülkesinde San Lorenzo’da başlayan 
Ulloa, Arsenal Sarandi,  Olimpo derken İspanya 
2. Liginde Castellon ve Almeria formaları 
giydikten sonra Brighton’a transfer olarak 
Ada’ya adım atmıştı. Championship’te 2 
sezonda 50 maçta attığı 23 gol onu Leicester 
City’ye oradan da Premier Lig şampiyonluğuna 
taşıdı. 

ANDY KING (ORTA SAHA)

Galli oyuncu bu tarihi şampiyonluk sonunda 
uzun süre kimsenin kıramayacağı bir rekorun 
sahibi oldu. Aynı takım ile League One, 
Championship ve Premier Lig şampiyonluğu 
yaşayan ilk ve tek isim oldu 27 yaşındaki takımın 
10 numarası. 

Kadronun alt yapıdan yetişen ender 
isimlerinden King, kariyerinde sadece Leicester 
City forması giydi. 132 yıllık kulüp tarihinin 
en golcü orta sahası. 330 maçta 59 golü var. 
Everton maçında yaptığı asist ve attığı gol ona 
çok yakıştı. 

32 kez giydiği Galler milli takımı forması ile de 

2 golü var. 

CLAUDIO RANIERI (TEKNİK DİREKTÖR)

Kadronun yöneticisi Ranieri. 2004 yılında 
Chelsea’den bu adam bu takımı şampiyon 
yapamaz diye kovulup koltuğunu Mourinho’ya 
bırakmıştı. Aralık ayında Leicester City ile 
Chelsea’yi yenince aynı patron, Abramovich bu 
kez Mourinho’yu kovdu. 

Kariyeri boyunca 14 takım çalıştıran deneyimli 
hoca Monaco ile Fransa 2. Ligi şampiyonluğunu 
saymazsak ilk şampiyonluğunu Leicester ile 
yaşadı diyebiliriz.

Kariyeri boyunca Valencia, Chelsea, Inter, 
Fiorentina, Roma, Parma, Atletico Madrid, 
Juventus gibi takımları çalıştıran Ranieri yerel 
kupalar dışında pek başarılı olamadı. Son 
olarak Yunanistan milli takımı macerasında 
alınan yenilgiler ki takım Faroe Adalarına bile 
yenilmişti sonucu kovulan Ranieri’den emekli 
olması beklenirken bir anda kendisini sezon 
başı Leicester City’nin başında bulan İtalyan 
adeta yeniden doğdu ve bu masalsı başarının 
mimarı olarak tarihe geçti. 

 KAYBEDENLER KULÜBÜ



SAYI 21|48

 KAYBEDENLER KULÜBÜ



SAYI 21|49

 KAYBEDENLER KULÜBÜ



SAYI 21|50

SATIR BAŞLARI

İLGİNÇ SATIR 
BAŞLARI

MERT ARTUN
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Leicester City’nin şampiyonluğa giden hikayesinden ilginç ve renkli satış başları. 

Temmuz 2015’e gidiyoruz. Kulübün efsanevi ve bu sayıda bolca karşılaşacağınız ismi Gary Lineker’İn 
İtalyan teknik adam Ranieri’nin göreve gelmesine yorumu ile başlıyoruz. 

Claudio Ranieri? – Gerçekten mi?

 
Ağustos ayında sezona 4-2’lik Sunderland galibiyeti ile başlayan Tilkilerde teknik direktör Ranieri, 
sezon öncesi King Power’da bir de konser veren rock grubu Kasabian’ın Fire şarkısına atıfta bulundu 
ve oyuncuları sahaya çıkıp bu şarkıyı duyduğunda savaşçı ruhu hissetmelerini istediğini açıkladı. 

Grubun İtalyan gitaristi – Serge ve soyunma odası ziyaretleri

SATIR BAŞLARI
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Eylül ayına geldiğimizde ise meşhur pizza partisi günleri ile karşılaşıyoruz. Bir İtalyan’dan pizza 
günleri organizasyonu pek şaşırtıcı değil ancak Leicester için alışılmadık. 

Sezona iyi başlayan Tilkiler henüz hiçbir maçı gol yemeden tamamlayamamışken, Ranieri gol 
yemedikleri ilk maçın ardından pizza partisi vermeye söz verdi oyuncularına. Takım gol yemeye 
devam edince de basın toplantısında “sanırım pizza sevmiyorlar, o zaman teklifi arttırıyorum pizza 
ve sosisli sandviç” açıklaması geldi…

Sezonun 10. maçında evinde Crystal Palace’ı 1-0 yenen Tilkiler pizzayı hak etmişti. Ranieri’nin güne 
dair açıklamaları;

“Futbol da pizza gibidir. En önemli malzemeleri takım ruhu ve oyuncuların idmanlardan keyif alması, 
çok önemli. Birazcık da şans lazım, pizzanın tuzu gibi. Taraftarlar ise domates sosu, domates sosu 
olmadan da pizza olmaz…”

SATIR BAŞLARI
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FIFA 2016’da oyuncuların yetenek puanları açıkladı. O günlerde elinde puan kartonunu tutan Jamie 
Vardy’nin puanlarını beğenmeyip kartona kafa atarak parçaladığı videoları sizlerle paylaşmıştık. 

Sezon başında bahis sitelerinin yaptığı muamelenin benzerini EA Sports yapmış ve Leicester 
City’nin puanlarını oldukça düşük tutmuştu. Jamie Vardy’nin ortalamaları Middlesbroughlu Stewart 
Downing’den bile düşüktü. 

SATIR BAŞLARI
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10 Kasım 2015, takım deplasmandayken Avusturyalı sol bek Fuchs’ın isminde bir harf hatası olsa 
da başarılı oyuncu yine de o otelde kalmış…
 

SATIR BAŞLARI
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Gelsin biralar;

2015’te harika bir yıl geçirdik hem ligde kaldık hem de yeni sezona çok iyi başladık diyen kulüp 
sahibi Aralık ayındaki Manchester City maçı öncesi taraftara bedava bira dağıtır…

SATIR BAŞLARI
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Atıştırmaya devam ediyoruz. Sezon içinde Ruud van Nistelrooy’dan kalan üst üste gol atma 
rekorunu egale eden ve daha sonra da tarihe gömen Jamie Vardy şerefine Walkers, Vardy tuzlu 
özel cips üretti ve satışa sundu. 

32.000 paket cips ücretsiz olarak Chelsea maçı öncesi taraftara dağıtıldı. Bu özel üretim cipslerden 
bir tanesini yemeyen Leicester taraftarı Ebay’de £1m’a satışa sundu paketini. Leicester City, Jamie 
Vardy’yi Fleetwood’dan satın alırken tam da bu kadar bir meblağ bonservis ödemişti.

SATIR BAŞLARI
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14 Aralık’ta 6 aydır konuşulan tweet, tabi ki Gary Lineker’den…
 
“EVET! Eğer Leicester City, Premier Lig şampiyonu olursa yeni sezonun ilk MOTD programını iç 
çamaşırlarımla sunacağım.”

SATIR BAŞLARI
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Ocak 2016’ya geldik, renkli görüntüler devam ediyor. Sırada NFL, Amerikan futbolu ligi takımlarından 
Carolina Panthers ile yapılan partnerlik anlaşması var. 

SATIR BAŞLARI
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Jamie Vardy’nin yükselen formu, 4 yıl önce konferans liginde oynayan bir oyuncunun ligin en 
önemli golcülerinden birisi haline gelmesi, milli takıma davet edilmesi ve takımını şampiyonluğa 
götürmesi derken statü değiştirmemesi beklenemezdi. Vardy de kendisine yakışanı yaptı ve yeni 
sözleşmesini yeni bir Bentley Continental ile kutladı. Araca ödenen bonservis £168 bin.

SATIR BAŞLARI
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1485’te ölen Kral 3. Richard 22 Mart 2015’te Leicester Kathedralinde yeniden gömüldüğünde Tilkiler 
ligde 29 maçta sadece 4 galibiyetle dibe demir atmıştı. Yükseliş o günden sonra başladı ve takım 
kalan 9 maçta 7 galibiyet alarak ligde kaldı ve iyi gidişat yeni sezonda da sürerek şampiyonluğu 
getirdi… 

Tam bir King Power (Kralın gücü…)

SATIR BAŞLARI
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Mart ayına geldiğimizde Leicester City kelimenin tam anlamı ile sarsıntı yarattı. Arjantinli golcü 
Leonardo Ulloa’nın Norwich maçında 89. dakikada attığı galibiyet golü ile King Power’ı dolduran 
binlerce Leicester taraftarı Richter ölçeği ile 0.3’lük bir depreme neden oldu. Taraftarların gol 
sevinci sırasında zıplamalarının yaratttığı etkiyi ölçen bir üniversite çalışmasına bile böylece konu 
oldu Tilkiler…

SATIR BAŞLARI
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Paskalya bayramı ile paskalya çöreği ve renkli yumurtalar özdeşleşmiştir. Leicester City’de ise 
renkli görüntüler ve yumurta vardı. Fuchs ve Vardy, Rus ruletinden esinlenerek yumurta ruleti 
oynadı…

SATIR BAŞLARI
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Takımın başarısının arkasındaki sır ortaya çıktı, Taylandlı patron olursa tabiki Taylandlı Budist 
rahipler Tilkiler’i destekler…

Taylandlı rahip Phra Prommangkalachan basına yaptığı açıklamada takımı ziyaret ettiklerinde 
Leicesterlı oyunculara şans getirsin diye okunmuş muska verdiklerini anlattı. 

SATIR BAŞLARI
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Nisan ayında patronun doğum günü, 3 Nisan doğumlu Vichai Srivaddhanaprabha ki benim de 
doğum günüm 3 Nisan, bu özel gün şerefine Southampton maçında taraftarlara sponsorların da 
desteği ile bira ve donut dağıttı. Adamlar yiye içe şampiyon oldular…

SATIR BAŞLARI
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Jamie Vardy’nin ibretlik başarı hikayesi Hollywood’a taşınıyor. Takımı Premier Lig’e çıkaran ve 
geçen sezonki kümede kalma zaferine imza atan teknik adam Nigel Pearson’ı oynamak için en 
büyük aday Vinnie Jones. 

SATIR BAŞLARI
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Mayıs ayında ise Vardy’nin partisinde mutlu son!! Bir gün önce Manchester United deplasmanında 
kazansalardı şampiyon olacaklardı ancak maç 1-1 bitti. Gözler Pazartesi akşamı Stamford Bridge’e 
çevrildi. Tottenham maçın ilk yarısını Chelsea önünde 2-0 önde kapattı ve herkes umudunu 
kesmek üzereyken Eden Hazard’ın beraberlik golü ile partidekiler coştu ve 2 Mayıs 2016 gecesi 
Şampiyonluk geldi!

SATIR BAŞLARI
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 CLAUDIO(A)

DOĞUMHANEDEN ÇIKAN 
3 ÇOCUKTAN İKİSİ 

CLAUDIO(A)
MERT ARTUN

İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, 12 yıl 
önce Chelsea’den takımı şampiyon yapamaz 
diye gönderilip yerine Jose Mourinho iş başı 
yapmıştı. 

O Ranieri, geride kalan 12 yılda çok takımda 
dolaştı. Yunanistan milli takımını bile çalıştırdı 
ve en sonunda 2015-16 sezonu öncesi Leicester 
City’nin başına geçti. O günden beri Ranieri’nin 
popülaritesi ve ona duyulan saygı alınan 
sonuçlar ve oynanan futbolla birlikte gün ve 
gün artarak sezon sonu zirve noktasına ulaştı. 

Bu satırları, bebeğimiz Bartu’nun doğduğu 
hastaneden, 2 günlük oğlumun yanında 
yazıyorum. Hikayemiz de bizimle örtüşüyor, 
yeni doğan bir Leicester City taraftarı ile başlıyor, 
Daniel George Claudio Hill.

Ranieri’nin yükselen popülaritesinin ve gelen 
şampiyonluğun heyecanı, tutkusu, tarifsiz keyfi 
Leicester City taraftarlarında farklı ve alışılmadık 
tepkiler de doğuruyor.

Koyu Tilkiler, Lindsay ve Jake Hill, 29 Nisan günü 
doğan bebeklerine Ranieri’nin ön adı Claudio’yu 
da eklediler. Hill ailesinin bebekleri Cuma 
sabah 09:20’de yaklaşık 2,5 kg olarak doğdu ve 
doğuştan fanatik oldu. 

Aynı gün yakınlarda doğan bir başka bebeğe de 
isim babası oldu İtalyan teknik adam, kızımızın 
adı Olivia Jane Claudia Robinson. 
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Deneyimli hocanın isim babası olduğu bir başka şey de Leicesterlı bir kasabın yeni sucuğu;

İtalyan işi sucuğun içinde rezene, sarımsak, acı biber ve bir tutam da Şampiyonlar Ligi var…

 CLAUDIO(A)



YENİLENEN SİTESİ
ZENGİN İÇERİĞİ İLE

premierligturkiye.com 
YAYINDA!
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PREMİER LİG’DEN 
ÇILGIN İSTATİSTİKLER

EDİP URAS
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Premier Lig ile ilgili çok şey biliyorsunuz eminim…

En çok kim şampiyon oldu? (Manchester United, 13 kez)

En çok golü kim attı? (Alan Shearer, 260 gol)

İlk Premier Lig golü kime ait? (Brian Deane, Sheffield United, v Manchester United, 15/8/1992)

Gibi… gibi…

Bunlar çocuk oyuncağı… Ya her iki ayağı ile de penaltı atan Premier Lig oyuncusunu biliyor 
musunuz? Ya da Premier Lig’de 5 asisti olan kaleciyi? Ya da oynadığı maç sayısı kadar Premier Lig 
Şampiyonluk madalyası olan oyuncuyu?

Hayır, büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. İşte size Premier Lig’den derlenen 23 çılgın istatistik:

1. Sadece 2 oyuncu her iki ayağı ile de penaltı atabildi bu ligde. Bunlardan biri Bobby Zamora, 
diğeri ise Obafemi Martins. 

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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2. Ryan Giggs tam 134 kez oyundan alındı. En çok oyundan alınan futbolcu Manchester United’ın 
Galli efsanesi. Van Gaal’in yardımcılığını yaptığı 2015/16 sezonunda bol bol kulübede oturdu 
haliyle. Ancak oyunculuğunda da en çok kulübe yolunu gören oyuncu oldu. 

3. Mario Balotelli, Premier Lig’de tam olarak potansiyelini yakalayamadı diyenler çoğunlukta. 
İngiltere’de oynadığı süre boyunca sadece 1 asist yaptı İtalyanların asi çocuğu. O da QPR karşısında 
Manchester City’e son dakikada şampiyonluğu getiren golün Agüero’ya asisti oldu. Tek asist 
yapacaksan da böylesini yapmalısın.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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4. Bazen bir maçta her şeyi tek oyuncu yapar gibi olur ya. Aynı maçta gol atan, asist yapan ve de 
kendi kalesine gol atan 3 oyuncu oldu şimdiye kadar. Wayne Rooney, Gareth Bale ve Kevin Davies.

5. Gareth Bale, yukarıdaki üçlünün içinde ‘o’ maçta bir de sarı kart gören tek oyuncu oldu.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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6. Manchester United, Old Trafford’da ilk yarısını önde kapattığı hiçbir Premier Lig maçını 
kaybetmedi.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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7. Premier Lig’de en çok penaltı kaçıran oyuncu ile en çok penaltı atan oyuncu aynı isim. Alan 
Shearer tam 11 penaltı kaçırdı ancak attıkları ile telafi etmeyi bildi. Efsane golcü Premier Lig’de 56 
penaltıyı gole çevirdi.

8. West Ham, İngiltere’nin en üst liginde 1985/86 sezonundan beri hiçbir sezonu artı averajla 
bitirememişti. Bu sürede 23 sezon oynadılar. 24. sezonda ise bunu başardılar. Bilic’in West Ham’ı, 
Premier Lig tarihlerinde ilk kez bu yıl sezonu artı averajla tamamladı. (+14)

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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9. İngiltere’nin eski milli kalecilerinden Paul Robinson, Premier Lig’de gol attı, asist yaptı ve 
takımına penaltı kazandırdı. Robinson aynı zamanda 5 asistle Premier Lig tarihinin en çok asist 
yapan kalecisi. Paul Robinson, Leeds United, Tottenham ve Blackburn Rovers formaları giydi. Ocak 
ayında bu sezon Championship’ten Premier’e yükselen Burnley’e bedelsiz olarak sezon sonuna 
kadar transfer oldu ancak hiç forma giymedi.

10. Bir dönem Ankaragücü forması da giyen Darius Vassell, 46 Premier Lig maçında gol attı. Takımı, 
bu maçlardan hiçbirini kaybetmedi. Bu hala bir Premier Lig rekorudur.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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11. Premier Lig 1992 yılının Ağustos ayında kuruldu. Bu tarihten sonra doğan 3 oyuncu hattrick 
yaparak maç topunu eve götürmeye hak kazandı: Raheem Sterling, Harry Kane ve Romelu Lukaku.

12. İskoçya Milli takımının başında olan Gordon Strachan’ın, Leeds United forması ile yaptığı ‘şapka 
numarası’ hattrick, Premier Lig’de 1960 yılından önce doğan bir oyuncunun yaptığı tek hattrick.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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13. 2010/11 sezonu kaleci David James’in uzun kariyerinin ardından Premier Lig’de yer almadığı 
ilk sezon oldu. O sezon ligde en çok kullanılan adlar, 14 oyuncu ile David, 11 oyuncu ile James 
olmuştu.

14. Newcastle United, 2001/02 sezonunda, yenik duruma düştükten sonra tam 34 puan kazandı. 
Bu aynı zamanda bir Premier Lig rekoru. Saksağanlar 7 yıl sonra küme düştüklerinde tüm sezon 
boyunca 34 puan kazanmışlardı. Bu sezon, son maçta Tottenham karşısında 5-1 kazanmamış 
olsalardı, yine 34 puanla küme düşmüş olacaklardı, 37 puanla düştüler.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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15. Geçen sezon George Boyd iki takımda oynadı. Hull City ve Burnley. Her ikisi de küme düştü. Bir 
sezonda oynadığı iki takım da küme düşen diğer oyuncular 1994/95’de Mark Robins (Norwich ve 
Leicester City), 2006/07’de Steve Kabba (Sheffield United ve Watford) ve 2009/10’da David Nugent 
(Portsmouth ve Burnley) oldu.

16. Premier Lig tarihinde ligin dibinde en uzun süre kalmasına rağmen düşmeyen takım geçen 
sezon 140 gün ile Leicester City oldu. Nigel Pearson’ın takımı son haftalarda müthiş bir çıkış ile 
ligde kalmayı başardı, sonrasını hepiniz biliyorsunuz… *Sunderland bu sezon bu rekoru 237 ile 
imkansıza taşıdı.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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17. Premier Lig tarihinde şampiyon olan takımda sezonun her dakikasında oynayan iki oyuncu 
oldu. 2014/15 sezonunda Chelsea’de John Terry ve 1992/93 sezonunda Manchester United’da 
Gary Pallister. *Bu sezon Leicester kaptanı Wes Morgan da bu ikilye dahil oldu.

18. Peter Crouch, Premier Lig tarihinde 47 kafa golü attı. Bu aynı zamanda Premier Lig’de oynayan 
15 takımın attığı kafa golünden fazla.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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20. Premier Lig’de sadece 12 maç oynamasına rağmen 2 farklı takımda şampiyonluk madalyası 
kazanan isim Richard Wright. Wright Arsenal forması ile 12 maça çıktı, Manchester City’de formayı 
terletmeden madalyanın sahibi oldu.

19. Premier Lig’de oynadığı her maçta değişiklik sonucu kulübeye gelen oyuncular arasında rekor 
7 maçla Liverpool’un eski oyuncusu milli futbolcumuz Nuri Şahin’e ait.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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21. Iago Aspas, Premier Lig’de çektiği şut sayısından fazla korner atan tek oyuncu.

22. 1997/98 sezonunda Arsenal takımı karşılarında Andy Roberts’ı görmekten sıkılmıştı. Roberts o 
sezon toplam 37 maçta forma giydi. Bu maçlarda ikisi Wimbledon, ikisi de Crystal Palace forması 
ile olmak üzere 4 kez Arsenal karşısına çıktı.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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23. Wolves’un eski menajerlerinden Terry Connor, Premier Lig’de 10 maçtan fazla takım çalıştıran 
hocalar arasında hiç galibiyet almayan tek isim.

 ÇILGIN İSTATİSTİKLER
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 FARHAD İLE EVERTON
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 BOLEYN GROUND

HOŞÇAKAL 
BOLEYN GROUND

MERT ARTUN
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Bu sezon sonu 12 Mayıs gecesi oynanan Manchester United maçı ile West Ham United 112 yıllık 
stadyumuna muhteşem bir törenle veda etti. Upton Park ya da genel kullanılan adı ile Boleyn 
Ground, İngiltere futbol tarihinde çok önemli anılarla ve maçlarla yerini aldı. Kapanış maçı da 
nefesleri kesti ve ev sahibi Hammers, 2-1 geriye düştüğü maçı son dakikalarda 3-2 kazanmayı 
başardı.

Kısaca 112 yıldan geriye kalan rakamları, birkaç fotoğraf eşliğinde paylaşıyoruz sizlerle;

1929’daki bir maçta tribünler hınca hınç dolu

 BOLEYN GROUND
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Yıl 1954, oyunculara ultraviole ışınlarla ne yapıyorlar, biz çözemedik…

 BOLEYN GROUND
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Ağustos 1944 Almanlar Boleyn Ground’u bombaladı

 BOLEYN GROUND
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112 yıllık tarihin en önemli isimlerinden Bobby Moore

 BOLEYN GROUND
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1 Eylül 1904’te ezeli rekabet, West Ham – Millwall maçı ile başlayan serüven 2397. maçla sona erdi.

Hammers 1273 galibiyet aldığı bu maçlarda 4535 gol attı ve %53’lük bir galibiyet yüzdesi tutturdu. 

 BOLEYN GROUND
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Billy Bonds bu maçların 386’sında sahadaydı. Boleyn Ground’da en çok maç yapan isim.

Bu sezon başı Bilic ile A takımda şans bulan genç Reece Oxford, tarih olan stadyumun uzatma 
dakikalarında en genç ismi olmayı başardı. (16 yaş 198 günlük)

 BOLEYN GROUND
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En yaşlı isim ise geçen sezon teknik kadroda da yer alan efsanevi golcü Teddy Sheringham. (38 yaş 
131 günlük)

Upton Park deplasmanına en çok gelen misafir, 75 maçla Tottenham oldu.

 BOLEYN GROUND
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West Ham United oyuncuları tam 110 kez hattrick yaptılar Boleyn Ground’da.

Bu stadyumda en çok gol yiyen takım 129 golle son şampiyon Leicester City. Geçen sezon 
kaybettikleri maçta ben de oradaydım. Bu 129 golün 2 tanesini canlı izledim.

 BOLEYN GROUND
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ve yeni stada geçiş;

52.000 kombine satıldı, Manchester United’dan sonra en yüksek sayı. Yeni sezonda yeni bir 
heyecan bizleri bekliyor Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Stadı’nda.

 BOLEYN GROUND
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 BOLEYN GROUND
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Son maçtan kareler…

 BOLEYN GROUND
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 BOLEYN GROUND
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 SAYILAR

SAYILAR
MERT ARTUN
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SAYILAR
 SAYILAR
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Bu ayki Numbers’ın açılışını şampiyon ekiple, Leicester City ile yapalım. 

İşte size Premier Lig şampiyonu bir takımı kurmanın maliyeti, sadece £63m. 

Ve fayda maliyet tablosu, Tilkiler açık ara lider. Manchester takımları ise harcadığı paranın karşılığını 
alamamışa benziyor…

 SAYILAR
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Leicester City’nin alt yapısından yetişen Andy King aynı takım İngiltere League One, Championship 
ve Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan ilk ve muhtemelen de son oyuncu olarak tarihe geçti.

 SAYILAR
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Sezon ilerledikçe Tilkiler’in şampiyonluğuna 1’e 5000 veren siteler bukalemın gibi oranları 
güncelledi. 

 SAYILAR
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Şampiyonluğa giden yolda üst üste gol yemeden kazanılan maçların etkisi büyük oldu. Leicester 
City bu sezon Premier Lig tarihinde ilk kez 5 maç üst üste gol yemedi. Pizzayı fazlasıyla hak ettiler. 

Şampiyon olursak Match of the Day’in yeni sezondaki ilk programını iç çamaşırlarımla sunarım 
diyen Lineker için bahisler açıldı. Taraftar da pek hevesli…

 SAYILAR
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Leicester City bu sezon ligin en az kaybeden takımı. İki kez Arsenal, bir kez de Liverpool’a yenildiler. 

Jamie Vardy, Everton maçının 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve bu sezon 12. kez bir lig maçının 
ilk golünü atan isim oldu, 24 golle krallıkta da iddialı olan Vardy bu alanda liderliğin yanı sıra 6 asist 
ile toplamda 30 gole katkı vererek bu alanda da zirvede. 

 SAYILAR
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Sezonun oyuncusu Riyad Mahrez ligin skora en çok katkı sağlayan oyuncularından. Bu 28 golün 17 
tanesini kendisi atarken 11 tanesinin de asistini yaptı. 

 SAYILAR
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Sunderland 2-1 geriye düştüğü Chelsea maçını 3-2 kazanıp ligde kalma yönünde en önemli 
virajı dönerken Mavilerin efsanevi kaptanı John Terry için de bu maç yolun sonu olarak tarihe 
geçti. Chelsea kariyerinin 7. kırmızı kartı bu sezonun ikincisi olunca otomatikman 2 maç ceza 
alan Terry sezonu kapattı ve sene sonu sözleşmesi biteceği için çok sevdiği, 703 maçta giydiği 
formasını bir daha giymeyebilir. Bu kırmızı kartın Terry’nin Chelsea kariyerinin sonu olduğu 

yazıldı çizildi ancak dergimiz yayına hazırlanırken Londra’dan kulübün Terry’ye 1 yıllık yeni bir 
sözleşme önerdiği haberi geldi.

 SAYILAR
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 SAYILAR
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 SAYILAR
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Fransız yıldız Martial, Premier Lig’de Old Trafford’da Manchester United’ın 1000. 
golünü atan isim olarak tarihe geçerken, Kırmızı Şeytanlar da bu sayıya ulaşan 

ilk ekip oldu. Old Trafford’daki ilk Premier Lig maçından 8628 gün sonra 3 Nisan 
2016’daki Everton maçında 1000. golü izledik. 

 SAYILAR
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 Ülkemizde Eskişehirspor forması ile 76 dakika izlediğimiz ve muhteşem kulüp yönetim tarzımız 
sayesinde 5 ayda kaçırdığımız İskoç golcü Kris Boyd, 193. lig golüne ulaşarak İskoçya’nın en 

golcü 5. ismi oldu. 4 kez İskoçya Premiership’te gol kralı olan Boyd, 167 golle Premiership’in en 
golcüsü ünvanına da sahip, 33 yaşında ve Kilmarnock ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Rekor Ally 

McCoist’de 260 golü olan efsanevi golcüyü uzun süre kimse yakalayamayacak gibi…

 SAYILAR
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 SAYILAR
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Chelsea, çok kötü geçen sezonun ardından yeni sezon için İtalyan menajer Antonio Conte ile 
anlaştı. Hırslı bir orta saha oyuncusu olarak izlediğimiz Conte, menajerlik kariyerinde de Juventus 
ile oldukça başarılı bir dönem geçirmişti. Hali hazırda İtalya milli takımının hocası olan genç teknik 
adam Juve’yi şampiyon yaptığı 2013-14 sezonunda 33 maç kazanmış ve topladığı 102 puanla Serie 
A rekoru kırmıştı. 1971-72’den sonra Juventus’un en iyi galibiyet yüzdesine sahip hocası (72.8%) 

olan Conte’nin Chelsea ile neler yapacağını büyük bir heyecanla bekliyoruz. 

 SAYILAR



SAYI 21|117

 SAYILAR
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Asist krallığında 18 asist ile ki uzun süredir 18, lider olan Mesut Özil bu sene takım arkadaşlarına 
tam 137 gol pozisyonu hazırlayarak bu alanda da lider. Sezon ortasında Thierry Henry’nin 20 

asistlik rekorunu kırmasına kesin gözü ile bakılan Mesut takım arkadaşlarının da beceriksizliğinin 
etkisi ile rekoru kıramadı ancak 2003-04 sezonundan sonra en yaratıcı oyuncu olarak tarihe 
geçti.  *Ligin son maçında Aston Villa karşısında arkadaşlarına 4  pozisyon daha hazırlayan 

Mesut, bir de asist yaparak pozisyon hazırlama sayısını 141’e, asist sayısını 19’a çıkardı.

 SAYILAR
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 SAYILAR



SAYI 21|120

 SAYILAR
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Deneyimli golcü Jermain Defoe geçen sezon MLS ekiplerinden Toronto’dan 
Sunderland’e transfer olduğunda herkes şaşırmıştı ancak golcü oyuncu 2 

sezondur Kara Kedileri ligde tutan isimlerin başında geliyor. 2-1 geride oldukları 
Chelsea maçında attığı golle Premier Lig’deki gol sayısını 143 yapan Defoe en 
golcüler sıralamasında 10. basamakta olan Fenerbahçeli Robin van Persie’den 

sadece 1 gol uzaklıkta. Bu sezon 15 golü olan oyuncu EURO 2016 için de 
kadroda olma hayallerini canlı tutuyor. 

Ligin bitmesine 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Sunderland bu sezonun 237 gününü 
küme düşme hattında geçirmişti. Uzun süre Aston Villa ile birlikte ligin dibinde yer alan Kara 

Kediler son yıllarda yaptıklarını tekrarladı ve yine son haftalardaki performansı ile ligde kalmayı 
başardı. 

 SAYILAR
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West Ham United puanını 62 yaptı Boleyn Ground’daki son maçta Manchester 
United’I yenerek ve ligin son maçında hedef daha da çok puan 1998-99 

sezonunda 57 puanla ligi bitiren Hammers için bu sezon rekor puanla bitecek.

 SAYILAR
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Stoke City, Tony Pulis yönetiminde uzun süre Premier 
Lig’in en sıkıcı futbolunu oynayan takım olarak 

ün yapmıştı. 1-2 sezondur Mark Hughes bu ünü 
değiştirmek için çabalıyor. Takımın forvetlerinden 
Marko Arnautovic de bu sezonki 11. golünü attı ve 
Premier Lig’de kulübünün bir sezonda en çok gol 

atan ismi olarak kayıtlara geçti. 248 dakikada bir gol 
atan Marko’nun 6 da asisti var bu sezon. 

 SAYILAR
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Andy Carroll’ın Arsenal maçında 7 dakika 14 saniye içinde attığı üç gol bu sezonun en hızlı 
hattrick’I olarak kayıtlara geçerken Premier Lig tarihinde de en hızlılar listesinde 5. basamağa 
yerleşti. Carroll attığı bu 3 gol ile aynı zamanda da 2011’de Wayne Rooney’den beri Arsenal 

filelerine bir maçta 3 gol atan ilk oyuncu oldu.

 SAYILAR
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West Bromwich Albion’un forvet oyuncusu Jonathan Leko 1999 doğumlu olup da ilk 11’de bir 
Premier Lig maçına çıkmayı başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti. 30 Nisan’daki West Ham 

maçını 0-3 kaybetti WBA. 

Wayne Rooney, Bournemouth maçında Old Trafford’daki 100. Premier Lig golünü attı. Sadece 
Thierry Henry’nin bir stadda daha fazla golü var (114-Highbury).

 SAYILAR
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 DEĞERLENDİRME

TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Leicester City 38 23 12 3 68 36 +32 81
2 Arsenal 38 20 11 7 65 36 +29 71
3 Tottenham 38 19 13 6 69 35 +34 70
4 Manchester City 38 19 9 10 71 41 +30 66
5 Manchester United 38 19 9 10 49 35 +14 66
6 Southampton 38 18 9 11 59 41 +18 63
7 West Ham United 38 16 14 8 65 51 +14 62
8 Liverpool 38 16 12 10 63 50 +13 60
9 Stoke City 38 14 9 15 41 55 -14 51
10 Chelsea 38 12 14 12 59 53 +6 50
11 Everton 38 11 14 13 59 55 +4 47
12 Swansea City 38 12 11 15 42 52 -10 47
13 Watford 38 12 9 17 40 50 -10 45
14 West Bromwich 38 10 13 15 34 48 -14 43
15 Crystal Palace 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 Bournemouth 38 11 9 18 45 67 -22 42
17 Sunderland 38 9 12 17 48 62 -14 39
18 Newcastle United 38 9 10 19 44 65 -21 37
19 Norwich City 38 9 7 22 39 67 -28 34
20 Aston Villa 38 3 8 27 27 76 -49 17

PREMIER LIG                         EDİP URAS

8 DERSTE 2015/16 PREMİER LİG SEZONU

1. OLMAZ OLMAZ DEME, OLMAZ OLMAZ

Leicester City bu sezonun, romantik futbol 
tarafsızlarının, futbol denilen güzel oyunun 
ve ümitlerini yeşil tutmaya çalışan herkesin 
şampiyonu oldu. Endüstriyel futbol ve onun 
futbolun içine para dökerek fakirleştirdiği bir 
dönemde, takım olmanın hala bu oyunun tek 
ve vazgeçilmez başarı unsuru olduğunu yeni-
den hatırlattı herkese. Başaramam diyen her 
takımın, her kurumun ve her bireyin içinde 
yeniden bir ışık oldu. ‘Bizi şampiyon yapmazlar’ 
kompleksine kapılmadan mücadeleye devam 
edildiğinde hangi dağların yıkılabildiğini de 
gösterdi.

2. GURURLANMA PADİŞAHIM, SENDEN 
BÜYÜK ALLAH VAR

Mourinho, geçen sezon Chelsea ile çok rahat 

bir şampiyonluk aldı. Zaten kocaman olan ego-
sunu iyice törpüleyen bu ‘bebek işi’ şampiyon-
luk ve Alex Ferguson’un ilk şampiyonluğunu 
kazandığı yaşta olması filan da katılınca sezona 
tartışmasız potansiyel şampiyonu olarak girdi. 
Henüz ligin ilk maçında Doktor Eva ile başla-
yan olaylar zinciri, ardı ardına gelen yenilgiler 
derken, geçen sezonun şampiyonu Chelsea 
küme düşme potasına yaklaştı. Futbolun de-
hası tartışılmaz çocuğu bile 16 haftada tuz buz 
oldu. Dün yoktur, bugün vardır dedirtti.

3. OYNAMAYANA, MÜCADELE ETMEYENE 
SAYGI YOK

Aston Villa, Premier Lig’in kuruluşundan bu 
yana sürekli burada olan 7 takımdan biriy-
di. Haftalar öncesinden düşüş başlamıştı. 
Bir önceki sezon Leicester City’nin gösterdiği 
mücadele karakterini gösteremediler. Küme 
düşmelerinden çok, hiç mücadele etmedikleri 
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için taraftarların isyanına uğradılar. Gurur Yok 
pankartları Villa Park’ta sıkça gözüktü. 

4. GERÇEK TAKIM KARAKTERİ SPOT IŞIKLARI 
ÜZERİNDEYKEN BELLİ OLUR

Tottenham son haftalara kadar şampiyonluk 
yarışının içinde oldu. O kadar ki, bitime az 
kala West Ham maçını kazansa, o haftayı lider 
bitirebilirdi. Ancak sorunlar o zaman başladı. 
Sessiz ve derinden gelen takım ikinciliğe kadar 
‘çaktırmadan’ yükselirken sorun yoktu. Spotlar 
bir anda üzerine geldiğinde far görmüş tavşan 
(veya horoz mu demeliyiz) donakaldı takım. 
Daha da zorunu yaptılar. Sezonu ezeli ve ebedi 
rakip Arsenal’in önünce kapatma şansları bü-
yüktü. Son maçta küme düşen Newcastle’dan 
5 gol yiyerek, bu sezonda da Arsenal’in gerisin-
de ligi kapattılar.

5. GELEN GİDENİ ARATIR

Alan Pardew döneminde Newcastle taraftarı 
üzgün, bezgin ve kızgındı. Fransız lejyonerlerin 
çoğunlukta olduğu takım, 8 yıl sözleşme imza-
ladıkları hocaları ile zaman zaman arka arka-
ya galibiyetler alıyordu ancak yenilgi serileri 
çok uzun sürüyordu. Pardew gidecek, dertler 
bitecek sandılar. Sakatların çoğalması, istenilen 
sonuçların bir türlü alınamamasının ardından 
Pardew’un yeni takımı Crystal Palace, Premier 
Lig’de kalırken,  Championship çukuru açılıp 
Newcastle’ı içine çekiverdi. Pardew olsaydı bu 
takım düşmezdi diyorlar mıdır şimdi acaba?

6. MAZERETLERİN ARKASINA 
SAKLANMADAN DA OLUR

AFC Bournemouth, tarihinde bu sezon ilk kez 
Premier Lig’e yükseldi. İyi 
bir kadrosu vardı. 
Callum Wilson gibi 
bir golcüsü vardı. 
Max Gradel de 
dahil olmak 
üzere  çok 
iyi transferlerle 
lige girdiler. 
Eddie Howe 
genç ve akıllı bir 

hoca. Sezon başında herkese parmak ısırttılar, 
Callum Wilson kısa zamanda 5 gole ulaştı. An-
cak daha sonra arka arkaya sakatlık haberleri 
gelmeye başadı. Wilson ve Gradel dahil, takıma 
gelen yeni takviyeler birer birer ve uzun dö-
nemlerde takımdan uzak kaldılar. Neredeyse 
Championship’teki kadrosuna indirgenen ta-
kım pes etmedi. Mazeretlere sığınıp saklanma-
dı. Mücadele etti ve kümede kalmayı başardı.

7. HER TAKIMA RUHUNA UYGUN HOCA 
GEREK

Jurgen Klopp, Liverpool’daki ilk yarım sezonun-
da belki İngiltere’de kupaya uzanamadı ancak 
takımı Avrupa Ligi’nde finale taşıdı. FA Kupa-
sı’nda oynanan çeyrek finalde, West Ham’a 
son saniye golü ile yenildi. Ancak gelecek 
sezonlar için ışıklar yandı Anfield’da. Kenarda 
heyecanlı, hırslı ve vazgeçmeyen bir hoca var 
artık. Norwich City karşılaşması ile başlayan, 
pes etmeyen, sonuna kadar tek yumruk raki-
bin üzerine giden bir Kırmızı takımın müjdecisi 
olan ışıklar. Borussia Dortmund karşısında 
geriden gelen ve Istanbul 2005’i hatırlatan ta-
kım, gelecek sezon en fazla geri dönüş yapma 
potansiyeli olan ekip. Şampiyonluk yarışına da 
geri dönebilecekler mi?

8. LAKAPLAR BOŞUNA VERİLMEZ

Sam Allardyce’ın oynattığı futbolu sevmeye-
bilirsiniz ancak ona Big Sam denmesinde bir 
keramet olduğunu kabul etmek gerek. Sunder-
land bir kez daha küme düşme potasının tehli-
keli sularında dolaştıktan ve menajerini sezon 
ortasında değiştirdikten sonra kümede 

 kalmayı başardı. Üstelik Ty-
ne&Wear derbisi rakibi New-

castle’ın küme düştüğü 
sezonda. Big Sam eski 

    nesil yöntemlerle 
        de olsa takıma         

       hakim oldu Özel-
likle geriden 

gelerek kazan-
dıkları Chelsea 
maçında nasıl 

bir komutan ol-
duğunu gösterdi.

 DEĞERLENDİRME
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championship BERK KALYONCU
TAKIM O G B M A Y AV PUAN

1 Burnley 46 26 15 5 72 35 +37 93
2 Middlesbrough 46 26 11 9 63 31 +32 89
3 Brighton & Hove Albion 46 24 17 5 72 42 +30 89
4 Hull City 46 24 11 11 69 35 +34 83
5 Derby County 46 21 15 10 66 43 +23 78
6 Sheffield Wednesday 46 19 17 10 66 45 +21 74
7 Ipswich Town 46 18 15 13 53 51 +2 69
8 Cardiff City 46 17 17 12 56 51 +5 68
9 Brentford 46 19 8 19 72 67 +5 65
10 Birmingham 46 16 15 15 53 49 +4 63
11 Preston North End 46 15 17 14 45 45 0 62
12 Queens Park Rangers 46 14 18 14 54 54 0 60
13 Leeds United 46 14 17 15 50 58 -8 59
14 Wolverhampton 46 14 16 16 53 58 -5 58
15 Blackburn Rovers 46 13 16 17 46 46 0 55
16 Nottingham Forest 46 13 16 17 43 47 -4 55
17 Reading 46 13 13 20 52 59 -7 52
18 Bristol City 46 13 13 20 54 71 -17 52
19 Huddersfield Town 46 13 12 21 59 70 -11 51
20 Fulham 46 12 15 19 66 79 -13 51
21 Rotherham United 46 13 10 23 53 71 -18 49
22 Charlton Athletic 46 9 13 24 40 80 -40 40
23 Milton Keynes Dons 46 9 12 25 39 69 -30 39
24 Bolton Wanderers 46 5 15 26 41 81 -40 30

ŞAMPİYON BURNLEY

2013-14 sezonunda topladığı 93 puanla 
Championship’i Leicester’ın arkasından ikinci 
sırada bitirerek Premier Lig’in yolunu tutan 
Burnley, Premier Lig’e tutunamamıştı. Tam 2 
sezon sonra yine 93 puan toplayarak ancak bu 
sefer şampiyon unvanıyla Premier Lig’e yükseldi 
Lancashire ekibi. 

Burnley şampiyonluğa özellikle 2016 
yılındaki performansıyla ulaştı. Son 23 maçını 
kaybetmeyen Burnley son mağlubiyetini 26 
Aralık 2015 tarihinde Hull City karşısında almıştı. 
Takımın başında 4 üncü sezonunu geçiren Sean 

Dyche böylece takımını 4 sene içerisinde 2 kere 
Premier Lig’e yükseltme başarısını gösterdi. 
Bu başarıda 41 maçta 23 kere rakip fileleri 
havalandıran Andre Gray’in de payı muhakkak 
ki büyük oldu. Şimdi Sean Dyche ve ekibinin 
öncelikli hedefi 3 yıl içerisinde 2 kere Premier 
Lig’den düşen takım olmamak olacak.
 
İKİNCİ BİLETİ MIDDLESBROUGH KAPTI

Sezon başında fikstür açıklandığında 7 Mayıs 
2016 tarihinde Middlesboro ile Brighton 
arasındaki maçın ne kadar önemli olabileceğini 
öngörmek mümkün değildi. Ancak iki takım 
arasındaki 46 ıncı hafta maçı ligdeki 2 inci 

 DEĞERLENDİRME
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sırayı belirleyen maç oldu. Son haftaya puan 
eşitliğiyle giren 2 takımdan averajı rakibinden 2 
fazla olan Boro ligde 2 inci sırada yer alıyordu. 
Dolayısıyla kazananın Premier Lig’e yükseleceği, 
beraberliğin ise Boro’ya yarayacağı bir maç 
oynandı. Boro 59 uncu dakikada 10 kişi kalan 
Brighton’la 1-1 berabere kalmayı başarınca 
geçtiğimiz sezon kıyısından döndüğü Premier 
Lig’e 7 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.  
Böylece 13 Kasım 2013 tarihinde takımın başına 
geçen Karanka 2.5 sene içinde takımı Premier 
Lig’e taşımış oldu. Üstelik bunu Mart ayında 
yönetimle yaşadığı sorunlara rağmen başardı.
 
SESSİZCE GİDENLER

Düşme hattı ligin en heyecansız kısmıydı bu 
sene belki de. Bolton Wanderers umutsuz 
durumuyla aylar önce düşeceğinin sinyallerini 
Aston Villavari şekilde verirken, lige yeni 
yükselmiş olan Milton Keynes Dons da son 
ayları kötü geçirince dipten kurtulamadı. Belki 
de sezonun en büyük sürprizlerinden birini 
ise sezon boyunca toparlanamayan Charlton 
Athletic gerçekleştirdi.  Charlton da League 
One’ın yolunu tutan 3 üncü takım oldu. 

Ligin düşük bütçeli takımlarından Rotherham 
United ise Championship’teki 2 inci sezonunu 

da düşme hattının bir sıra üzerinde 21 inci 
sırada tamamlamayı başardı.

SON BİLETİ KİM KAPACAK

Son hafta Premier Lig’in kıyısından dönen 
Brighton, güçlü kadrosuyla ve Abel 
Hernandez’in harika performansıyla Steve 
Bruce yönetimindeki Hull City, teknik hoca 
sıkıntılarını Darren Wassall ile atlatan ve son 
yıllarda devamlı Premier Lig’e yaklaşıp kendisini 
içeri atamayan Derby County ve bu üç takıma 
nazaran sürpriz diyebileceğimiz Sheffield 
Wednesday Premier Lig’e yükselen 3 üncü 
takım olabilmek için kıyasıya çarpışacaklar. 

 DEĞERLENDİRME
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 ADA LİGLERİ

TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Wigan Athletic 46 24 15 7 82 45 +37 87
2 Burton Albion 46 25 10 11 57 37 +20 85
3 Walsall 46 24 12 10 71 49 +22 84
4 Millwall 46 24 9 13 73 49 +24 81
5 Bradford City 46 23 11 12 55 40 +15 80
6 Barnsley 46 22 8 16 70 54 +16 74
7 Scunthorpe United 46 21 11 14 60 47 +13 74
8 Coventry 46 19 12 15 67 49 +18 69
9 Gillingham 46 19 12 15 71 56 +15 69
10 Rochdale 46 19 12 15 68 61 +7 69
11 Sheffield United 46 18 12 16 64 59 +5 66
12 Port Vale 46 18 11 17 56 58 -2 65
13 Peterborough United 46 19 6 21 82 73 +9 63
14 Bury 46 16 12 18 56 73 -17 60
15 Southend United 46 16 11 19 58 64 -6 59
16 Swindon Town 46 16 11 19 64 71 -7 59
17 Oldham Athletic 46 12 18 16 44 58 -14 54
18 Chesterfield 46 15 8 23 58 70 -12 53
19 Fleetwood Town 46 12 15 19 52 56 -4 51
20 Shrewsbury 46 13 11 22 58 79 -21 50
21 Doncaster Rovers 46 11 13 22 48 64 -16 46
22 Blackpool 46 12 10 24 40 63 -23 46
23 Colchester 46 9 13 24 57 99 -42 40
24 Crewe Alexandra 46 7 13 26 46 83 -37 34

league one
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Northampton Town 46 29 12 5 82 46 +36 99
2 Oxford United 46 24 14 8 84 41 +43 86
3 Bristol Rovers 46 26 7 13 77 46 +31 85
4 Accrington Stanley 46 24 13 9 74 48 +26 85
5 Plymouth Argyle 46 24 9 13 72 46 +26 81
6 Portsmouth 46 21 15 10 75 44 +31 78
7 AFC Wimbledon 46 21 12 13 64 50 +14 75
8 Leyton Orient 46 19 12 15 60 61 -1 69
9 Cambridge United 46 18 14 14 66 55 +11 68
10 Carlisle United 46 17 16 13 67 62 +5 67
11 Luton Town 46 19 9 18 63 61 +2 66
12 Mansfield Town 46 17 13 16 61 53 +8 64
13 Wycombe Wanderers 46 17 13 16 45 44 +1 64
14 Exeter City 46 17 13 16 63 65 -2 64
15 Barnet 46 17 11 18 67 68 -1 62
16 Hartlepool United 46 15 6 25 49 72 -23 51
17 Notts County 46 14 9 23 54 83 -29 51
18 Stevenage 46 11 15 20 52 67 -15 48
19 Yeovil 46 11 15 20 43 59 -16 48
20 Crawley Town 46 13 8 25 45 78 -33 47
21 Morecambe 46 12 10 24 69 91 -22 46
22 Newport County 46 10 13 23 43 64 -21 43
23 Dagenham & Redbridge 46 8 10 28 46 81 -35 34
24 York City 46 7 13 26 51 87 -36 34

league two

 ADA LİGLERİ
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN E. PUAN
1 Celtic 5 3 1 1 15 6 +9 86 76
2 Aberdeen 5 1 0 4 6 12 -6 71 68
3 Hearts 5 1 2 2 5 7 -2 65 60
4 St. Johnstone 5 4 1 0 10 4 +6 56 43
5 Motherwell 5 2 0 3 6 14 -8 50 44
6 Ross County 5 1 2 2 7 6 +1 48 4

TAKIM O G B M A Y AV PUAN E. PUAN
1 Inverness CT 5 4 0 1 14 5 +9 52 40
2 Dundee FC 5 2 1 2 5 8 -3 48 41
3 Partick Thistle 5 1 2 2 9 11 -2 46 41
4 Hamilton 5 2 1 2 6 8 -2 43 36
5 Kilmarnock 5 1 1 3 8 10 -2 36 32
6 Dundee United 5 2 1 2 12 12 0 31 24

ISKOCYA PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Rangers 36 25 6 5 88 34 +54 81
2 Falkirk 36 19 13 4 61 34 +27 70
3 Hibernian 36 21 7 8 59 34 +25 70
4 Raith Rovers 36 18 8 10 52 46 +6 62
5 Morton 36 11 10 15 39 42 -3 43
6 St. Mirren 36 11 9 16 44 53 -9 42
7 Queen of South 36 12 6 18 46 56 -10 42
8 Dumbarton 36 10 7 19 35 66 -31 37
9 Livingston 36 8 7 21 37 51 -14 31
10 Alloa Athletic 36 4 9 23 22 67 -45 21

ISKOCYA championship

 ADA LİGLERİ
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TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 The New Saints 32 18 10 4 72 24 +48 64
2 Bala Town 32 15 12 5 48 27 +21 57
3 Llandudno FC 32 15 7 10 53 46 +7 52
4 Connahs Quay 32 15 3 14 50 42 +8 48
5 Newtown 32 11 9 12 46 54 -8 42
6 Airbus UK 32 12 6 14 46 55 -9 42

galler PREMIER LIG

TAKIM O G B M A Y AV PUAN
1 Carmarthen Town 32 14 5 13 45 52 -7 47
2 Aberystwyth Town 32 13 7 12 51 47 +4 46
3 Bangor City 32 13 6 13 49 52 -3 45
4 Port Talbot Town 32 10 9 13 39 56 -17 39
5 Rhyl 32 5 12 15 36 50 -14 27
6 Haverfordwest County 32 5 6 21 27 57 -30 21

 ADA LİGLERİ
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