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Ada’daki futbol deryasının küçük bir kısmını da olsa
sizlerle paylaşabilmek, bizlere büyük bir keyif ve
ilham veriyor her zaman olduğu gibi.
Bu sayımızda da birbirinden ilginç konularla
karşınıza çıkıyoruz.
Futbolda zaman ve zamanlama çok önemli. Peki
Premier Lig menajerleri zamanı hangi saatlerden
öğreniyor?
Kuzey İngiltere’nin eski dev kulüplerinin yeniden
dirilişi ve ülkemizden de tanıdığımız isimlerin bu
yükselişteki rolünü inceledik.
Başarının genetik olduğunu gözler önüne seren
yazımız Chelsea’nin 1990 doğumlu sol beki Marcos
Alonso Mendoza’nın atalarından bu yana futbol
hamurunun içinde nasıl harmanlandığını anlatıyor.
Armaların Dili köşemizin bu sayıdaki konuğu
Azizler lakaplı güney sahili takımı Southampton.
Southampton armasındaki topun üzerindeki ışık
halkasını daha önce görmeyenler mutlaka okusun.
Ezeli rekabetler içinde son yıllarda iyice alevlenen
Manchester rekabetindeki soğuk savaşın taraflarını
ve yıllar içinde nerelerden nerelere geldiğini birlikte
yeniden izleyeceğiz aynı zamanda bu sayıda.

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR:
Edip Uras, Handan Kaloğulları,
Mert Artun,

Daha çok futbol aşığına ulaşmasını istediğimiz
Ada Futbolu’nu yakında basılı hale getirmek için
çalışmalarımızın devam ettiği müjdesini de bu
satırlardan duyurmuş olalım.
Ada Futbolu’nun keyifli bir sayısı oldu 25.
Biz çalışmaya devam ediyoruz bir sonraki sayı için.

Yazı İşleri: Mert Artun
Grafik Tasarım: Murat Çolakoğlu

Futbola gönülden bağlı herkesin baharı olsun bu
bahar…
Sevgilerimizle,

YENİLENEN SİTESİ
ZENGİN İÇERİĞİ İLE
premierligturkiye.com
YAYINDA!

ADAZİN

SAAT KAÇ?
Premier Lig menajerlerinin kollarındaki saatleri Adazin ekibi olarak mercek altına aldık.
The Sun gazetesinin araştırmasına göre en pahalı saat ligin en mütevazı ve hocasına en az maaş
ödeyen takımının hocasında, Sean Dyche’ın kolunda kraliyet ailesi mensuplarının da kullandığı
£45.000 değerinde Patek Philippe marka saat var.
Haber yayına hazırlandığında Swansea City ile yollarını ayıran Amerikalı Bob Bradley, £40’luk saati
ile listenin son sırasında. İşte sıralı tam liste;
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Biz bu haberi yayına alana kadar Swansea
City’nin başına Paul Clement geçti. Hull City’de
Mike Phelan ayrıldı yerine Portekizli Marco Silva
geldi ve tabiki en üzücü olan da artık Ranieri’nin
Leicester City’nin teknik direktörü olmayışı.

Bill Clinton ve Bob Bradley’in bir ortak noktaları
da kullandıkları saat; £40’luk Timex Ironman
Classic

Rolex teknik direktörler arasında en favori
marka olarak göze çarpıyor. Tabi ki kazançları
milyon Poundlar seviyesindeki Premier Lig
hocalarının birden çok saati olması çok doğal
ancak eldeki verilerle çıkan liste bu şekilde.
Mark Hughes, piyasa değeri £340 olan
Polar V800 marka saat kullanıyor. Aynı saati
İngiltere’de egzersiz DVD’leri yok satan Davina
McCall’un kolundan da hatırlıyoruz.
Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın
tercihi £1.900’luk Cimier QNET City Automatic

Bournemouth’un genç ve gelecek vaadeden
hocası Eddie Howe’un kolunda yaşına uygun
bir Apple Watch var, değeri ise £399. Aynı saati
Staw Wars serisinin yönetmeni JJ Abrahams da
kullanıyor.

Leicester City’den ayrılan Claudio Ranieri’nin
kolunda gariban saati £4.000’luk TAG Hauer
Carrera vardı.
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Klasik takılanlardan bir tanesi de Watford’un
başarılı İtalyan hocası Mazzarri. Eski Amerika
başkanı Ronald Reagan’ın da zamanında
kullandığı Rolex Oyster’ın değeri £4.000.

Yine bir Fransız’ın kolundan hatırlayacağımız,
Zidane’ın da kullandığı IWC Portofino Hand
Wound, £7.900 ile Southampton teknik
direktörü Claude Puel.

£4.000 bandından devam ediyoruz. Sıradaki
konuğumuz Liverpool’un hocacı Jurgen Klopp.
Alman hocanın kolunda IWC Pilot Chronograph
var.

Fransızlardan devam edelim, Arsene Wenger’in
saati IWC Aquatimer Chronograph’ın değeri
£8.350.

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü, West Ham
United hocası Slaven Bilic’in saatinin değeri
£6.000. Markası ise Corum Admiral’s Cup Black
Hull.

Kuzey Londra’da tarife aynı.
– Mauricio Pochettino, IWC
Chronograph Edition, £8.350.

Tottenham
Aquatimer
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Manchester
United’ın
emektar
teknik
adamlarından, sezona Hull City hocası olarak
başlayıp koltuğunu Marco Silva’ya bırakan
Mike Phelan’ın tercihi Rolex. Deep See Dweller
modelinin fiyatı £8.900.

Marco Silva’nın saat tercihini bilmiyoruz ama
meraklıları için kolundaki saati görebileceğiniz
şu fotoğrafı seçtik.

Rolex demişken geldik Middlesbrough’ya.
İspanyol teknik adam Karanka’nın tercihi
£10.000’luk Daytona modeli.

Aynı saati ilk sezonunda şampiyonluk turu
atmak üzere olan Chelsea’nin hocası Antonio
Conte de kullanıyor.

Rolex’den devam edelim dedik ama fiyatlar
yavaş yavaş bütçemizin üzerine çıkmaya başladı
bile.
Tony Pulis – WBA / Rolex Cosmograph Daytone
- £15.950

Jose Mourinho’nun tercihi Diego Maradona’nın
da kullandığı £25.000’luk Hublot Bing Bang
Unico Bi-Retrograde.
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Sam Allardyce da aynı marka ve benzer
modelden gidiyor. Tıpki İngiltere milli
takımından görevini devraldığı Roy Hodgson
gibi. Hublot Bing Bang Unico - £27.700

Sunderland ile küme düşmek üzere olan, umarız
biz bu konuyu baskıya yetiştirene kadar takımın
başında kalır, David Moyes’un tercihi de Sean
Dyche gibi Patek Philippe. Annual Calendar
Moonphase modelinin fiyatı sadece £30.000.
Aynı saatten müzisyen Paul McCartney’de de
mevcut.

Ronald Koeman ve Everton’da sıra. Hollandalı
hocanın da tercihi Rolex. Sky-Dweller modelinin
fiyatı £35.850.

Ve Sean Dyche ile zirve yapalım. Patek Philippe
fiyatı ise £45.000

Sweansea’nin hocası Paul Clement’in Real
Madrid yıllarından kol saatini net seçebileceğiniz
bir fotoğraf bulduk. Şu sıralarda Kuğular’ın
hocası eminiz ki bundan daha pahalı bir oyuncak
almıştır kendisine.

Son olarak Sunderland günlerinde Advocaat
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KARAMOKO
DEMBELE
M. MERT ARTUN
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Türkiye’de henüz Galatasaray 14 yaşındaki
Mustafa Kapı’yı hazırlık maçında oynatmamıştı
İngiltere’de yeni bir Dembele fırtınası başlayalı.
Celtic’te A takımında harikalar yaratan ve 3-3’lük
Barcelona maçının yıldızı Moussa Dembele
dışında da Dembele mevcut. Ancak Karamoko
Kader Dembele’yi bu kadar gündem yapan şey
ne diye sorarsanız cevap basit, yaşı…

Ailesi Fildişi Sahillerinden olan Dembele çoğu
yaşıtı gibi top tekniği, çalımları ve dripling
yeteneği ile şimdiden yeni Messi ünvanını
almış bile. Oyuncunun peşine Manchester City
akademisi de düştü. Yakında Celtic’in kapısını
iyi bir teklifle çalmaları bekleniyor.

Dembele henüz 13 yaşında ve 2016’da Ekim
ayının ilk günlerinde Celtic U20 takımı ile Hearts
maçında 81 dakikada oyuna girip bir de üstüne A
takımı ile idmanlara çıkınca Ada’nın gündemine
oturdu.

Oyucunun
yıldızının
her
geçen
gün
parlamasından
sonra
İskoçya
futbol
federasyonu da harekete geçti ve Londra
doğumlu Dembele’yi Fildişi’ne kaptırmamak
için Kasım ayında oynanacak U16 Victory Shield
oyunlarında milli takıma çağırdı.
Alt yaş gruplarında videolarını izlediğiniz zaman
Dembele’nin nasıl bir yetenek olduğunu çok
daha iyi anlıyorsunuz. Ancak 20 yaşına yakın
oyuncuların forma giydiği U20 takımında 13
yaşındaki bir çocuk oynayınca ortaya harika ve
oldukça keyifli görüntüler çıktı.
Tabi ki milli maç arasının olması ve alt yaş
gruplarından çok sayıda oyuncunun milli
takımlara gitmiş olması da Dembele’nin bir
anda kadroda kendisine yer bulmasına neden
oldu ancak şu kuralı bir kez daha hatırladık,
eğer yeterince iyiysen yaşının hiçbir önemi yok!
Ülkemizde pek fazla esamesi okunmayan bir
kural bu…
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İskoçya’da teknik direktör Gordon Strachan’ın
yardımcısı Mark McGhee oyuncuyu henüz
izlemediğini ancak adını duyduğunu ve harika
bir yetenek olduğunu bildiğini söylerken
Emile Heskey ve Robbie Keane’i henüz 16
yaşında iken Wolves forması ile tanıştırdığını,
bu tip genç oyuncuların hazırlarsa formayı
kapabileceklerini sözlerine ekledi.
Ayrıca İskoçya milli takımı genç oyuncuyu
teknik director Strachan ile tanıştırmak için
ailesi ile birlikte Litvanya maçına davet etti ve
özel şekilde ağırladı.
Tüm bunlar olurken İngiltere boş durmadı ve
Victory Shield’daki 2-2 biten İskoçya vs Galler
maçından kısa bir süre sonra St. George’s
Park’taki tesislerine davet etti. Çalışmalara
katılmasını sağladı ve 5-3 yendikleri U15 Türkiye
maçında forma verdi. Dembele bu maçta 1
asistlik performans sergiledi.

İskoçya tüm gücümüzle Dembele’yi takımda
tutmaya uğraşacağız derken, genç oyuncu
herhangi bir ülke ile A milli maça çıkana kadar
alt yaş gruplarında istediği ülkenin formasını
giymekte serbest.
Dembele’nin peşinde sadece Manchester City
yok, Barcelona, Bayern Munich, Manchester
United ve Chelsea şimdiden adı geçen diğer
kulüpler.
Yazıyı klasik soru ile bitirelim, siz 13 yaşında
neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Dembele
şimdiden Dünya’nın en önemli kulüplerini
peşinden koşturuyor…
*Biz dergiyi yayına hazırlarken 22 Şubat 2003
doğumlu oyuncu 14. yaş gününü kutladı bile.
Ek olarak, Dembele alt yaş milli takımlarında
hem İskoçya hem de İngiltere forması giymeye
devam edecek ve kararını ilerleyen yıllarda
verecek.
*If they are good enough, they are old enough…
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LEICESTER DRY GIN
M. MERT ARTUN

Lansman
gecesinde
Muzzy
İzzet’in
akademisindeki ortağı ve eski takım arkadaşı
Steve Walsh da hazır bulundu.

Size daha önce Ada Futbolu sayfalarından farklı
alkollü içecek tanıtımları yapmıştık. En çabuk
aklımıza gelenler Leicester City kaptanı Wes
Morgan’a ithafen geçen sezon çıkan Kaptan
Morgan romları ve eski Liverpoollu savunmacı
Agger’in adına çıkan biralar.

2016 yılında dünya genelinde satışları artan ve
özellikle Asya’da giderek artan bir popülariteye
sahip olan cin için bölgenin 2 yerel gücü birlemiş
oldu ve Leicester Dry Gin markası ortaya çıktı.
Tilkilerin taraftarları bu özel ürünü 24
Mart’tan itibaren King Power’daki ürün satış
mağazasından şişesi £35’a satın almaya
başladılar.

Bu kez de durağımız Leicestershire, tanıtacağımız
içecek ise Leicester City markalı cin. Bölgenin
yerel ve köklü cin üreticisi Burleigh’s London
Dry Cin firması geçtiğimiz sezonun şampiyonu
için özel ürettiği cinin lansmanını geçtiğimiz
günlerde yaptı.
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Burleighs Leicester Dry Gin Leicestershire bölgesine özgü tatların distile edilmesinden elde edildi.
Dağ kekiği, adaçayı, hindistancevizi ve kabuğunun özel birleşimi sonucu ortaya güçlü ve baharatlı
bir tat çıktı.
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KUZEYİN RUHU
UYANIYOR!
Yorkshire…
İngiltere’nin kuzeyindeki tarihi zengin, yeşili
bol, diğer yönetim birimlerinden daha geniş bir
coğrafyaya yayılan futbolu da çok meşhur bir
eyalet. Tam bir eski Roma şehri olan York’un
bulunduğu bu yörenin insanları da kültürü de
yemekleri de kendine özgüdür.
Ve tabii ki futbolu da. İngiltere futbolunun
uyuyan devlerinin çoğu buradadır. Manchester
United’ın eski sağ beki, şimdi Sky Sports’un
yorumculuğunu yapan Gary Neville, geçen sene
şöyle demişti:
“İngiltere’nin kuzeyi yavaş yavaş ülke
futbolundan kopuyor. Korkarım hasar kalıcı ve
bu uçurum uzun süre devam edecek.”
Neville, yorumunda Manchester kentini kuzeyin

alçalan denizinde bir futbol adası olarak
tanımlamış ve Yorkshire futbolu için fazla ümit
olmadığını söylemişti.
Elbette, bu kötümser yoruma hiç katılmayanlar
da var.
Sheffield
Wednesday’i
çalıştıran
Carlos
Carvalhal, Huddersfield Town menajeri David
Wagner ve son olarak geçen sezon Premier
Lig’de Swansea City’den şimdi çılgın İtalyan
sahibi Massimo Cellino başkanlığındaki Leeds
United’ın başına geçen Garry Monk.
Tarihin giderek tozlanan sayfalarında gurur
tabloları ile dolu bir geçmişe sahip bu Yorkshire
kulüpleri. Ancak artık bugüne dair anlatacakları
hikayeleri de var. Bu sezon Championship’in
müthiş mücadelesinde hepsinin play-off
maçlarına kalacağı tahmin ediliyor. Sezon
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öncesinde iddialı takımlar arasında adı sanı
duyulmayan Huddersfield, doğrudan Premier
Lig’e yükselecek bir derece bile yapabilir.
Yorkshire devlerinin uyanması İngiltere’nin bir
zamandır Premier Lig heyecanından uzak kalan
bu bölgesine yepyeni bir ışık getirebilir.

büyük ton balığı konservesi üreticilerinden biri
aynı zamanda. Geçen mayıs ayında Hull City
ile kılpayı kaybettikleri Championship finali
oynadıklarında Wembley’de 40bin taraftarın
Wednesday aşkını görmesi, onun için bu
projenin başarıya ulaşacağına dair inancını bir
kat daha arttırmış.

Monk’un Leeds United’a gitme kararı, futbol
çevrelerinde oldukça sorgulanan bir seçim
olmuştu.

Söz Monk’ta:
“Evet, insanlar sürekli neden diye sorup
durdular. Bana Leeds’e gitmemem gerektiği
nasihatini verenler de oldu. Daha az riskli bir
görevi de kabul edebilirdim ama Leeds United
yeniden başarılara dönmesi gereken çok büyük
bir kulüp. Böyle bir başarı hissini başka nerede
bulabilirim ki?”
Elland Road, uzun süredir bu kadar heyecanlı
bir yer olmamıştı. Yeni Zelandalı forvet Chris
Wood’un attığı 22 gol, 2004’den beri ilk kez
ciddi ciddi Premier Lig hayalleri görmeye
başlamalarının en büyük nedenlerinden biri.
2001 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finali
oynayan Leeds United eski günlerini ararken,
2000 yılında Premier Lig’e veda eden Sheffield
Wednesday’de de durum farklı değil. Onlar da
Leeds United gibi bir ara League One kâbusu
görmeye başlamışken, Dejphon Chansiri’nin
kulübü alması daha güzel günlerin müjdecisi
oldu.
Taylandlı iş adamı Chansiri, dünyanın en

Türkiye tecrübesi de olan Carvalhal’ın 2015’de
başladığı çalışmalar, kadrodaki Chelsea
altyapısından gelen orta saha oyuncusu Sam
Hutchinson ve kanatta Adam Reach’in oyunları
ile meyvelerini vermeye başlamış gözüküyor.
Carvalhal her yönü ile ilginç bir adam. 51
yaşındaki hoca önce Jose Mourinho’nun
yanında öğrendiği mesleğinde Sporting Lisbon
ve Beşiktaş gibi takımları çalıştırmasına rağmen
İngiltere ikinci liginde bir takım çalıştırmanın
kariyerinde bir iniş olmadığını her zaman
savundu.

Carvalhal’ın yazdığı ‘Futbol – Bir Beceri
Geliştirmek’ adlı kitabı özellikle mesleğe yeni
başlayan çalıştırıcılar için müthiş bir kaynak.
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Bir futbol kitabı için fazlasıyla entelektüel bir
dil kullandığı kitabının iyi uygulandığında neler
başarabileceği, deplasmanda 52bin taraftarı
önünde Rafa Benitez’in Newcastle United’ını
yendiğinde iyice gün ışığına çıktı.

Wagner’in futbol kampında top yoktu.
Oyuncular sadece futbol topunu değil,
tuvaletleri, su ve elektriği, rahat yatakları,
internet ve cep telefonlarını da oldukça
özlediler. Kendi yemeklerini bulmak için balık
tuttular, avlanmak ve ateş yakmak zorunda
kaldılar.
Wagner tam bir başarı olarak tanımladığı
macera sonrasında kendi benzetmesi ile küçük
bir köpeği, kavgacı bir canavar haline getirme
amacını gerçekleştirmiş oldu.
Yorkshire ekibinin göreve getirmek istediği
Alman hocaya ilk teklif geldiğinde karısının ilk
sorusu:

Huddersfield Town da Newcastle deplasmanında
kazanmakla kalmadı, hala ilk iki sıradaki Tyneside
ekibi ve Brighton’ı puan olarak tehdit etmeye
devam ediyor.

“Huddersfield nerede?” olmuş. Şimdi tüm
İngiltere Huddersfield’ın haritadaki yerini hiç
unutmamak üzere öğrenmek zorunda.

Aralık
ayında
Bundesliga
ekiplerinden
Wolfsburg’dan
aldığı
teklifi
reddeden
Huddersfield menajeri David Wagner için
takımın futbol olarak kendini ifade etmesindeki
netliği görmek önemli.
45 yaşındaki Alman hocanın takıma uygulattığı
yüksek tempodaki baskılı oyun, geçen sezon
biraz safça bir iyimserlik gibi gözükse de
tribünlere gelen taraftarların 12binlerden
20bin üzerine çıkması doğru yolda olduklarını
gösteriyordu. Takımını İsveç’in vahşi doğasında
kamp ve kano yaparak hazırlayan Wagner,
Monk ve Carvalhal gibi takım ruhunu ön plana
çıkaran hocalardan biri.

Yorkshire
futbolunun
yeniden
doğması
yolculuğunda
başı
çeken
üç
kulübün
Championship macerası heyecanlı bir sona
doğru yaklaşırken, üç menajerin de sıklıkla
duydukları soru artık ne zaman olmaya başlamış
bile…
“Premier Lig’e ne zaman gidiyoruz?”
Kaynak: The Guardian - Louise Taylor
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Yorkshire’ın güçlü ekiplerinin Championship’teki durumları:
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TAKIM
Brighton & Hove Albion
Newcastle United :(
Huddersfield Town
Reading
Leeds United
Sheffield Wednesday
Fulham
Derby County
Preston North End
Norwich City
Aston Villa
Brentford
Barnsley
Cardiff City
Wolverhampton Wanderers
Queens Park Rangers
Ipswich Town
Birmingham
Nottingham Forest
Burton Albion
Bristol City
Blackburn Rovers
Wigan Athletic
Rotherham United

O
41
41
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41

G
26
26
23
22
22
20
18
17
16
17
15
16
15
15
14
14
11
11
12
11
12
9
9
4

B
8
6
5
7
6
9
13
11
13
9
13
8
11
10
9
8
16
13
9
12
8
13
10
5

M
7
9
12
12
13
12
10
13
12
15
13
17
15
16
17
19
14
17
20
18
21
19
22
32

A
69
74
50
56
55
53
72
48
59
72
43
65
58
56
51
47
43
41
56
41
53
47
35
35

Y
35
35
46
57
39
41
52
41
51
62
40
59
56
58
52
55
51
60
66
55
61
63
51
93

AV
+34
+39
+4
-1
+16
+12
+20
+7
+8
+10
+3
+6
+2
-2
-1
-8
-8
-19
-10
-14
-8
-16
-16
-58

PUAN
86
84
74
73
72
69
67
62
61
60
58
56
56
55
51
50
49
46
45
45
44
40
37
17
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BAŞARI
TESADÜF DEĞİL

GENETİK
Chelsea’nin
İspanyol
yıldızlarının
en
yenisinden
bahsediyoruz.
Azpilicueta,
Diego Costa, Fabregas derken takıma bu
yaz İtalya’dan Fiorentina’da gösterdiği iyi
performansla dikkatleri çeken bir sol bek
geldi, Marcos Alonso Mendoza.
1990
doğumlu
oyuncu
Real
Madrid
altyapısında başladığı futbol hayatına Ada’da
devam etmiş. Bolton formasını 3 yıl terletmiş
ve Çizme’ye transfer olmuştu. 2014 yılında
kısa süreli Sunderland macerası da yaşayan
Alonso geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık

£24m’a Londra’nın yolunu tuttu ve mavi
formayı giymeye başladı.
Antonio Conte’nin henüz durdurulamayan 3-43 dizilişinde çok iyi maçlar çıkartan İspanyol
yıldız bu sezon Premier Lig’de 22 maçta 4 gol
ve 2 asist üretti.
Marcos Alonso’yu Ada Futbolu sayfalarına
taşıyan sadece bu başarılı performansı değil.
Genleri, genlerini aldığı büyük babası ve
babası.
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Bir kuşak geriye gidelim, baba Marcos Alonso
Pena.

O sezon Barcelona bir transfer rekoru daha
kırmıştı, Diego Armando Maradona (£5m).

Marcos adı ile tanınan babamız 1959 Santander
doğumlu ve futbola Real Madrid alt yapısından
başlayanlardan. Zaman zaman forvet de
oynayan bir sağ kanat hücum oyuncusuydu
Marcos Alonso ve profesyonel kariyerine
doğduğu şehrin takımında Racing Santander’de
başlamıştı. 2. takımı Atletico Madrid’de
yıldızı parlayan İspanyol oyuncu 1982 yılında
150 milyon Pesata’ya (yaklaşık £800.000)
Barcelona’ya İspanya transfer rekorunu kırarak
geçti. İlk sezonunda Kral Kupası final maçının
uzatmalarında attığı golle kupayı ezeli rakip
Real Madrid’den çalan isim oldu.

1985-86 sezonunun unutulmaz Şampiyon
Kulüpler Kupası finalinde Stea Bükreş kalecisini
geçemeyen 4 Barcelonalıdan birisi olan Marcos
kupaya uzanamadı.

1983’te Aston Villa maçı, Marcos önde
soldan ikinci sırada
Marcos, Barcelona kariyerinde İngiliz teknik
adam Terry Venables yönetiminde La Liga
şampiyonluğu yaşarken Gary Lineker ve Mark
Hughes ile takım arkadaşıydı.

Marcos Atletico formasıyla

1987’de, Marcos ön sırada sağda, Lineker
ve Hughes ile aynı takımda
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22 kez de İspanya milli takımı forması giyen ve
1984 Avrupa Şampiyonası’nda 2. olan kadroda
yer alan Marcos Alonso futbol kariyerinin
sonunda teknik direktörlüğe adım attı. Son
olarak 2008 yılında Granada 74 takımının yedek
kulübesinde göründü.

atmasıdır. Henüz Şampiyonlar Ligi’nin hiçbir
takımın 2 kez bile üst üste kazanamadığını
hatırlatalım.

Başarıları;
1984-85 La Liga
1983 Kral Kupası
1982 İspanya Süper Kupası
1983 ve 1986 La Liga Kupası
1986 Şampiyon Kulüpler Kupası finalisti

Marquitos, arkada soldan üçüncü. 5 yıl üst
üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan kadro

1981’de Wembley’de İngiltere’ye karşı.
Rakibi Russell Osman

Bir defans oyuncusu olan Marquitos, 1962 yılına
kadar Real Madrid forması ile 158 lig maçına
çıktı ve 2 de gol attı. 5 Avrupa Kupası’nın yanına
5 La Liga şampiyonluğu ve 1 de Kıtalararası
Kupa şampiyonluğu ekledi. Hercules ve Murcia
gibi takımlarda oynadıktan sonra 1971’de
futbolu bıraktı.

84 yıl geriye gidelim, Marcos Alonso’nun dedesi,
Marcos Alonso Imaz, bilinen adı ile Marquitos.
Santander doğumlu dede Marcos futbola
Racing Santander’de başlayıp Real Madrid’e
1954 transfer oluyor. Dünya futbol tarihinde
bir oyuncuya hangi dönemde hangi takımın
parçası olmak istersiniz diye sorsalar pek çok
kişiden 1950’lerin ikinci yarısındaki Real Madrid
cevabını alırız. Bunun nedeni İspanyol devinin
1956-60 yılları arasında 5 yıl üst üste Şampiyon
Kulüpler Kupasını kazanması ve bir daha kolay
kolay tanık olamayacağımız bir başarıya imza

1956 Şampiyonlar Ligi Finali’nden önce.
Marquitos arkada soldan üçüncü sırada
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Real Madrid tarihinde çok yönlülüğü ile
hatırlanan döneminin en önemli defans
oyuncularındandı Marcos, asıl mevkisi sağ
bek olsa da savunmanın ortasında da çok iyi
performanslar sergiledi. En önemli hatırası ise
1956 Avrupa Şampiyonası finalinde Fransız
ekibi Stade Reims karşısında 3-2 gerideyken
maçı 3-3’e getiren golü atması olarak tarihteki
yerini aldı.

1960 Şampiyonlar Ligi kupasıyla birlikte.
Marquitos ile birlikte Canario, Dominguez
ve Alfredo di Stefano kupayı tutuyor.
Kaptan Jose Zarraga onları izliyor.
2 kez İspanya milli takımı forması da giyen
Alfredo di Stefano ve Puskas gibi efsanelerle
takım arkadaşı olan dede Marcos 6 Mart
2012’de hayata gözlerini yumdu.
Genlerinde bu iki efsanevi oyuncunun izlerini
taşıyan Chelsea’nin başarılı oyuncusunun da
artık kupalar kaldırma zamanı geldi. Büyük bir
ihtimalle bu sezonki Premier Lig şampiyonluğu
ile başlayacak zaferlere Marcos Alonso. Şimdilik
onun kariyerinde sadece Sunderland forması
ile oynadığı 2014 Lig Kupası finali var.
Chelsea ile 5 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki
Alonso, Barcelona’nın sol kanat arayışının
kurbanı olmazsa onu uzun yıllar Ada’da
izlemeye devam edeceğiz. Bakalım ilerleyen
yıllarda onun da bir oğlu olacak mı…
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ARMALARIN DİLİ:
SOUTHAMPTON
EDİP URAS

Armaların dili yolculuğumuzun bu durağında
Azizler var.
Southampton’ın kuruluş hikayesi 1880’lere
kadar giden uzun bir yolculuk. Bir grup okul
öğretmeninin kurduğu Deanery F.C şu andaki
kulübün ilk tohumlarını oluşturuyor.
28 Kasım 1885 günü kışın soğuk rüzgarlarının
estiği bir günde, St Mary’s Kilisesi’nin rahip
yardımcısı, gençlerin daha aktif olarak
eğlenebilmesi ve birbirlerini tanıyabilmesi için
takımın adını Southampton St Mary’s olarak
değiştirmesinden birkaç hafta sonra Freemantle
ekibi ile özel bir maça çıkarıyor.
Şehrin diğer köşesindeki mahallenin takımı
olan Freemantle ile Northlands Yolu üzerinde,
etrafı çitlerle bile çevrilmemiş bir alanda yapılan
başlama vuruşu aynı zamanda Southampton’ın
Azizler olarak anıldığı ilk maç olarak da tarihe
geçti. Azizler lakabı Saint Mary’s Kilisesi’nden
bu yana İngiltere’nin bu güney sahili takımının
vazgeçilmezlerinden oldu.
Neredeyse son 50 yıldır kullandıkları armada
futbol topunun üstündeki ışık halkası da zaten
bunu anlatıyor. Son armaya gelmeden önce, ilk
armaya bakalım.

Yönetim
Kurulu
odasında
bulunan bir ahşap panel üzerinde
ilk armayı bugün de görmek
mümkün.
Diğer
takımlarda
olduğu gibi ilk arma County
Borough Council’ın yani eyalet
yönetiminin
armasından
fazlası ile etkilenmiş. Armada
bir
yeşilliğin
üzerinde
yerleştirilmiş altın bir şato
görüyoruz. Şatonun üzerinde
ise bir kadının üst bedeni var.
Bir kraliçe tacı, beyaz süslemeli
kırmızı bir elbisesi var. Sağ elinde
adaletin kılıcını, sol elinde ise eşitlik
ve hakkaniyetin terazisini tutan bir kadın bu.
Kalkanda yer alan beyaz ve kırmızı güller
Tudorların birleştirdiği Lancaster ve York
eyaletlerinin simgeleri aynı zamanda. Lancaster
Dükü Henry ile damadı Gauntlu John, Edward
II’nin oğlu ve John’un küçük kardeşi York Dükü
Edmund’un seferlerinin başlangıç yeri olmuş
Southampton. Bu liman kentinin armasında
tarih ile bu bağlantının olması bu yüzden
tesadüf değil elbette. Güller 14. yüzyıldan beri
Southampton eyalet mühürlerinde yer almıştır
her zaman.
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Armasını fazla değiştiren bir kulüp
değil Southampton. 1970’lerin
başında
taraftarlar
arasında
yapılan bir yarışmanın galibi olan
logo, bugün de Azizler’in gönül
verdiği armayı oluşturuyor.
Azizlerin kutsallığı bir ışık halkası
veya ayla ile anlatılır. Futbolun
azizleri de kendilerini futbol
topunun üzerindeki bir ışık
halkası olarak görüyor. Taraftarla
kulübün iç içe olması, kulübün kırmızı
beyaz renklerinden oluşan kaşkol
ile anlatılmış.
Southampton
yakınlarında
bulunan New Forest’den ağacı,
deniz ve limandan da dalgalı mavi
çizgileri almış takımın arması.
Hampshire gülü ise bölgenin

insanları ve yerleri anlatılırken
sıklıkla kullanıldığını gördüğümüz
bir sembol olarak bu armada da
yerini alıyor.
Premier Lig takımlarının armaları
arasında en sempatik olanlarından
biri kuşkusuz Azizler’in arması.
İngiltere’deki en verimli futbol
akademilerinden birine sahip
olan Southampton, son yıllarda
dünya futbolunda adı geçen bir çok
ismin de ilk durağı oldu. Yıldızlaştırdığı
gençleri sürekli büyük kulüplere
ihraç etmesine rağmen, yeni
isimler çıkarmak ve yepyeni
takımlar kurmak konusunda ‘aziz’
mertebesine ulaşmak üzere olan
Southampton, Premier Lig’in güzel
renklerinden biri aynı zamanda.
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SPORTİF PAZARLAMA
HANDAN KALOĞULLARI
PREMIER LIG’IN, KOL VE GENEL
SPONSORLUK ÇALIŞMALARINA BAKIŞ AÇISI
Dünyada futbol denilince yayın gelirleri
dışında en büyük gelir kalemini sponsorluk
gelirleri oluşturuyor. Avrupa’nın önde gelen
liglerine baktığımızda bunu açıkça görebiliriz.
Premier League öncesinde La Liga da beyaz
eşya üreticisi olan Beko, Barcelona formasının
kolunu süslüyor hem de premium sponsor
olarak. Türkiye Ligi’nde de bir çok sponsorluğu
gibi.

Forma kollarında reklam geliri Ada Futbolu
için de önümüzdeki sezon hayata geçecek bir
sponsorluk çeşidi olarak karşımıza çıkıyor.
Premier League'de sponsor olan markanın
logo büyüklüğü forma kolunda maksimum
100cm2 olabilir ve sadece formanın sol
kolunda bulunabiliyor (sağ kolda Premier Lig
rozeti olmaya devam edecek). Kulüp sponsor
almayacaksa iki kolunda da Premier Lig
arması yer alacak. Her ne kadar Türkiye de kol
sponsorluğu diğer sponsorluğun yanında zayıf
kalsa da, aynı durumun Premier League için de
geçerli olduğunu düşünmeden edemiyorum.
Yine de bir sponsor, kol sponsorluğunda yer
almak istiyorsa eğer var ise kulüple olan eski
anlaşmanın bitmesini beklemek zorunda.
Sponsorlukta Kulüp ve sponsor firmalar
karşılıklı olarak sözleşme haklarını yerine
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getirmek durumundadır. Bu anlaşma markanın
kendini tanıtmasına yardımcı olurken, kulübün
de maddi olarak büyümesine katkı sağlayacak
kuşkusuz.

Bağımsız araştırma ajansları Premier Lig kol
sponsorluğunun ortalama değerini bir sezonda
3 milyon £ (3,7 milyon ABD Doları) civarında
olduğunu, markalaşma sürecinde ise elde
edilen medya değerinin yaklaşık % 20'sini
sağlanıldığını düşünmektedir. Elbette ki bu
değerler Premier League’de ki ilk sıralamadaki
kulüpler için geçerlidir. Bu tahminler lige yeni
çıkmış takımlar için £500.000, orta sıra takımları
için ise £1m seviyelerinde. Acımasız olan bu
durum, Türkiye Ligin de geçerli ne yazık ki…
Sponsor olmayı düşünen markaların ligimizdeki
olan ilk on kulübe sponsor olmayı düşünmesi
veya ilk beş kulüpten sonrasında fiyat skalasının
değişmesi gibi…
Manchester
City
forma
koluna reklam anlaşmasına
imza atan ilk Premier Lig
Kulübü oldu;
Kulübün
sponsorlarından
Koreli lastik devi Nexen
Tire mevcut anlaşmasının
bitiminden
itibaren
önümüzdeki sezon açık mavi
formaların kolunda yerini alacak.
MARKALARIN GERÇEK DEĞERLERININ
SÜREÇLERI
Milyarlarca TV izleyici kitlesiyle İngiltere Premier
League’in dünyanın en çok izlenen spor ligi
olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, yaptığımız her
türlü spor pazarlama çalışmalarında ( gerek yeni

sponsorlar kazandıracak stratejik çalışmalar,
gerekse sponsor firmaların haklarıyla alakalı
yapılan pazarlama çalışmalarında ) marka
değerini ölçebiliyorsak, diğer kurumların
iştahını kabartabilir ve yeni sponsorlukların
kapısını da aralayabiliriz. Elbette ki sadece kulüp
bazında değil, aynı zamanda da kulüplerde
oynayan popüler futbolcuları da bireysel olarak
düşünmek lazım. Yapılan transferlerin arkasında
sportif başarının yanı sıra eş değer olarak her
zaman oyuncuların kulübe/markaya katacağı
marketing/ekonomik değerleri ve PR etkileri
persfektifi de göz önünde bulunduruluyor
günümüzde.
Bu sebeple, pazarlama kampanyalarında,
sponsorluk bedelinin dışında kulübün ve oyuncu
imajının, sponsor olan kurumun markasıyla
birleşerek taraftarın üzerinde yarattığı aidiyet
duygusunu da göz ardı etmemeliyiz.
Spor Pazarlama staratejilerindeki en büyük
önemi ve yeri şüphesiz forma göğsünde yer
alan ana sponsor alıyor. Diğer sponsorlar
onların hemen arkasından geliyor. Bu sebeple ki
markaların, sponsorluk süreçleri boyunca doğru
mesajı vererek, ürünlerine satış ve PR etkisini
doğru orantılı yapabiliyor olmaları için mutlaka
bünyelerinde
profesyonellerle
çalışmaları
gerekiyor. İkinci alternatif ise profesyonel bir
ajanstan destek almak olabilir. İşin uzmanları
devrede yoksa yapılan anlaşmalar, çalışmalar
boşa saçılan paranın ötesine geçmeyecektir.
Stratejik olarak yapılan hatalar da marka
açısından daha kötü etkiler yaratabilir.
NELER YAPMAK GEREKIR?
Kulüp olarak içinde bulunduğunuz ligde
aldığımız iyi sonuçlarla şansınız daha da
artacak yani başarı parayı çekecektir. Ligdeki
sportif başarıyla birlikte yayın ve diğer yan
gelirlerdeki artış kulübün faaliyetleri açısından
da rahatlatıcı olacaktır. Bunun yanısıra Avrupa
ligi veya Şampiyonlar Liginde oynama şansını
yakalamışsanız ekstra yayın gelirinin, dünya
da tanınan kulüp olmanın ve sponsorluk
taleplerinin kapılarını kolayca açacaktır. Aksi
takdirde en fazla eforu sarfeden taraf siz
olursunuz.
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MANCHESTER’DA SOĞUK SAVAŞ
EDİP URAS
Bol yağmurlu bir kış günü. Cumartesi günü
Manchester şehrinin güneyinde çamurlu bir
futbol alanı. Mersey nehri hemen aşağıda
rüzgârı kesmesi için dikilmiş bir sıra ağacın
arkasından geçiyor. Ağaçların kırılan dalları
arasından acımasızca esen buz gibi rüzgâr
iliklere işliyor.
Yan yana dizilmiş futbol sahalarında her yaştan
çocuk bu güzel oyunu oynuyor. Dört ve beş
yaşındaki çocuklara oyun öğretiliyor, dokuz yaş
altı üç takım, on yaş altı üç takım daha. Köpeklerini
dolaştıran ve onların dolaştırmalarının asıl
nedenini bekleyenler var. Soyunma odalarının
yanında bir kadın çocuk başına 2 pound olan
ücreti topluyor. Kardeşleri olduğu için bütçesi
yetemeyen çocuklardan para almamaya

dikkat ediyor. Yoksa çocuklardan birisi orada
oynayamayabilir.
Old Trafford Stadı sadece 6-7 kilometre uzakta
ama bir o kadar da bambaşka bir dünya gibi.
Orada düzgün sokaklar ve Stretford’u kuzey batı
bölgesine bağlayan güzel banliyö mahalleleri
var. Alanın kuzey doğusunda ise Rusholme ve
Ardwick semtlerinin ardında Etihad Stadı var.
Eskiden kömürden geçimini sağlayan bu şehrin
mavi stadının ışığı petrolden geliyor.
Manchester’ın kırmızı ve mavi savaşı bu
sahalardan doğuyor. İlk cephe burası. Miniklerin
kazandıkları kupalar, soğuktan titreyen, gülen,
birbirlerini itiştiren bu çocukların girdiği küçük
ve nemli soyunma odasının duvarlarında bir
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zamanlar buradan geçenlerin isimleri var:
Marcus Rashford,
İngiltere

Manchester

United

ve

Danny Welbeck, Manchester United, Arsenal ve
İngiltere
Wes Brown ve Jesse Lingard
Ravel Morrison, önce göklere çıkarıldı, sonra
batırıldı. Buradaki fotoğrafta her zaman sekiz
yaşındaki masumiyeti ile yer alacak. Morrison
hikayesini bir başka sayımızda anlatmak üzere
diyelim…

İLK ADIMLAR
Sahanın hemen yanında, anne babaların ve
çalıştırıcıların hemen yanında futbolcu izleyen
scout’lar duruyor. Onlar gelecek nesillerin
yıldızlarını bulmak, gelecekteki taraftarların
kalplerini kazanacak yetenekleri ayıklamak
için oradalar. Kulüplerinin armalarını taşıyan
eşofman takımları, ellerinde not defteri ve
kalemleri ile bir altın gelecek hazırlamak
ümidiyle didiniyorlar.

Minik takımlardan birinin adı Fletcher Moss
Rangers. Size komik gelebilir ama başkanı Dave
Horrocks, 3-4 yaşındaki çocukları bile dikkatle
izlediklerini söylüyor. Rangers seneler içinde
tekrar tekrar büyük yetenekler çıkarmış bir
takım.
“Üç yaşındaki bir çocuğu top sürerken
görürseniz, hemen bir scout yanınıza gelip
başka bir kulüp de ilgilendi mi diye soruyor. Bu
gerçekten komik, çünkü bu minikler yürümeye
başlayalı daha 18 ay olmuş.”
“Marcus Rashford manşetleri süslemeye
başladığından beri insanlar soruyor: beş
yaşındaki bir çocuğun nasıl bir oyuncu
olabileceğini görebilir misiniz? Doğru cevap
elbette hayır ama onların kafalarından geçenler
başka.”
“Bir çocuğun yapılı olduğunu, akranlarına göre
biraz daha hızlı olduğunu fark edebilirsiniz ama
profesyonel bir futbolu olacağını bilmek mi?
İşte bunu iddia etmek bile gülünç.”
Kendi çocukları ve torunlarını Fletcher Moss’un
sarı mavi forması ile oynarken izlemiş Horrocks.
30 yıldan fazla süredir hafta içi akşamlarını ve
hafta sonlarını bu işe ayırıyor. Oyuna aşık bir
adam. Sahada koşturan küçük kız ve oğlanların,
saha ötesinde neler yaptığı ile de ilgili her
zaman.
“Buradaki çocukların çoğu için kullanabileceğim
terim sokak çocuğu.” diyor.
“Sokaklarda büyümüşler ve sert çocuklar.
Aileleri iki yakayı bir türlü bir araya getiremeyen
insanlar. O yüzden çocuklara gelecekle ilgili
ümit ışığı vermeye çalışıyoruz ama gittikçe
kötüleşiyor durum. Delilik bu, gerçekten öyle.”
“Çocuklar sekiz yaşları dolmadan bir kulüple
sözleşme imzalayamıyor ama tabii onlara
sözler verilmesini engellemiyor bu. Çok kişi
hayal kırıklığı yaşıyor. Birçok anne baba parlak
ışıklar, büyük yıldızlar görmeye başlıyor. Rolls
Royce arabalar, daha neler neler. Çocukları için
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değil, kendileri için. Onlara ne önerildiğini ile
ilgili hiçbir fikirleri yok aslında.”
“Kulübün bir parçası gibi hissediyorlar ama o
sözleşmeye imza atılmadan durum öyle değil.
Çocuklara soruyorum, nerede oynuyorsunuz?
Onlar da Manchester City veya Manchester
United diyorlar. Ama öyle değil sadece bir
gelişim merkezine gidiyorlar aslında.”

SİLAHLANMA YARIŞI
Birkaç yıl önce, şehirdeki futbol iç savaşı
manşetlerde ve iddialı demeçlerle alevlendi.
Abu Dhabi’den gelen para ile şehrin merkezinde
kocaman bir ilan verdi Manchester City.
‘Manchester’a Hoş geldin’ yazan ilanda eski
United forveti Carlos Tevez’in resmi vardı.
United altta kalmadı. Sir Alex Ferguson’un
‘gürültücü’ dediği komşularına cevabı sert oldu:
“küçük zihniyeti olan küçük bir kulüp”.

Şimdilerde, en azında dışardan bakıldığında
sakinlik hâkim. İki kulüp de kamuoyu önünde
birbirini yıpratma yoluna gitmiyor. İki tarafın da
sahipleri arka planda kalmayı tercih ediyorlar.
Açıktan açığa düşmanlık yerine kolay bir ateşkes
var.
Tabii sadece dışarıdan bakıldığında. Kuzey
batıdaki oyun alanlarında, okul bahçelerinde,
sınıflarda ve evlerin arka bahçelerinde öyle
değil. Hatta her zamandan daha sert ve yoğun
bir soğuk savaş var.
Küçükler, gelecekte futbolcu olsun olmasın her
iki kulüp tarafından geleceğin müşterileri olarak
görülüyor.
Okul çağındaki çocuklardan biri bir akademiden
diğerine gidip geliyor.
Ve elbette çalıştırıcılar ve scoutlar var. Dave
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Harrison örneğindeki gibi. Sekiz yıl City alt
yapısında çalıştıktan sonra United tarafından
kulübün minik takımlarına oyuncu seçmesi
için işe alındı. Daha önce Leeds United ve
Manchester City’de yaptığı işi şimdi Manchester
United için yapıyor. City’de birlikte çalıştığı
Ronnie Cusick ve Lyndon Tomlinson’u da
kendisi ile birlikte şehrin kırmızı tarafına aldı.
2001’den 2014 yılına kadar United’da scout
olarak çalışan ve şimdi Profesyonel Futbol
Scoutları Derneği’nin başkanlığını yapan Dave
Hobson, City’nin ilk yatırımı aldığında her şeyin
en iyisini almaya başladığını anlatıyor.
“Sir Alex Ferguson ile bir toplantı yaptık. Masada
bir şişe şarap vardı. Yaptığımız iş için övgüsünü
bizden hiç esirgemezdi.
Güzel de senin
verebileceğinden daha iyisine sahip birisine ne
önerebilirsin ki? Birisinin senin için çalışması
için yapabileceğin tek şey var: ona güzel bir çek
yazmak.”
Nitekim, bir sürü çek yazıldı. City’nin yarı
zamanlı çalışan scoutların çoğunun maaşının
ikiye katlandığı dedikodu gazetesinde yer
almaya başladı. United’ın cevabı daha çok

scout ve çalıştırıcı işe almak oldu. Sahada işi
yapacak insanlarını çoğalttılar. Carrington’daki
antrenman tesislerinde hareketlilik arttı.
“Scoutlar bir futbol kulübünün Cinderella’ları
gibidir.” diyor Hobson. “Onlar oyuncuyu bulur,
menajerleri de oturdukları adresi.”
“Bir futbol kulübünü scoutlar olmadan
yönetemezsiniz. Kulübe yeni ve yetenekli
oyuncular gelmeli yoksa çalıştırıcılar kimi
yetiştirecek?”
“Artık bu iş tam bir silahlanma yarışına döndü.”
St Bede’s College, 140 yıllık bir özel okul. Fletcher
Moss ile Etihad Stadı’nın tam arasında kalan
yeşillikler içindeki Whalley Range’de yer alıyor.
Orada okumanın bedeli yılda yaklaşık 30,000
TL. Manchester City, akademisinde yer alan her
çocuk için bu parayı ödemeye hazır.
Birçok kişi için bu iyi bir şey gibi gözükebilir.
Okulun orta okulda alınan GCSE sınavlarında
aldığı başarılı sonuç yüzdesi %42. Sonuçta
çocukların sadece sportif yetenekleri değil,
akademik ilerlemeleri de önemli. Bazıları da
bunun için fazla iyi bir şey diyebilirler.
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Bu aynı zamanda büyük bir silah. Manchester
United’ın ünlü ’92 sınıfından 25 yıl sonra,
United’ın
kendi
yetiştirdiği
oyuncuların
İngiltere’de futbol tarihinin gidişini değiştirdiğini
net olarak görüyoruz. City’nin niyeti bölgeyi gök
mavisi yapabilmek.
2015 FA Gençlik Kupası finalinde oynayan
ve Chelsea’ye yenilen Manchester City genç
takımında ilk on birde yer alan oyunculardan
dokuzu bu şehirde doğmuştu. Manchester City
Akademisi’nin şu anda üçte ikisi Manchester
doğumlu.
“Kulüplerin ellerindeki para ile yaptıklarına
şüphecilikle yaklaşmak mümkün. Yetenek
arayışlarında uyguladıkları yöntemlerde vurgu
mümkün olduğunca fazla çocuğu bünyeye alıp,
daha sonra elemelerle 5-6 çocuğa kadar inmek.
“Kulüplerinin geleceğini düşündükleri için en iyi
oyuncuları almak istiyorlar doğal olarak. Ama bu

aynı zamanda insanları ve taraftarları markaya
ve takıma bağlılık konusunda da adanmışlığa
itiyor.”
City yakın zamanda Wackett’i beş yaş altı
çocukları antrenman yapmak üzere Etihad’a
davet etti. Farklı yeteneklerde, topa bile doğru
dürüst vuramayacak kadar küçük otuz çocuktan
bahsediyoruz.
Wackett bunu oradaki çocukların ve anne
babaların kalplerini kazanmak için yaptıklarını,
bir nevi sadakat programı gibi kullanıldığını da
belirtiyor.
“Manchester City İngiltere’nin kuzey batısında
ufak kulüplere davetiyeler göndererek onları
futbol akademilerini ziyaret etmeye çağırıyor.
Bu aynı zamanda bu çocuklara ilham veriyor.
Manchester City forması giymek istiyorlar.
Çocuklar için bu çok cazip. Eğer aynı çocuklara
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daha sonra United’a gitmek isteyip istemedikleri
sorulursa, bir çoğunun hayır diyeceğini tahmin
ediyorum.”

NÖBET DEĞİŞİMİ
Bu her zaman böyle değildi. 1980’lerin
ortalarında Manchester City’nin genç takımı
FA Gençlik Kupasını aldığında takımda Andy
Hinchcliffe, Paul Lake, David White ve Brightwell
kardeşler vardı. 1987’de Ferguson’un ön ayak
olduğu United gençlik sisteminin dönüşümü
14 yaşındaki Ryan Giggs’in Manchester City’den
alınması ile başladı. United, bundan itibaren bu
cephede City üzerindeki üstünlüğü ele geçirdi.
City iyi oyuncular çıkarmaya devam etti.
Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, Daniel
Sturridge, Michael Johnson, Micah Richards
ve Nedum Onuoha, 2000’li yılların başında
genç takımdan as takıma geçen oyunculardan
bazıları.

Kullandıkları ise farklı bir modeldi. İngiltere
futbol merdiveninin altlarında, üçüncü ligde
yer alan ve mali olarak sıkıntıda olan kulüp
2014 yılında Manchester’da 200 milyon pounda
mal olan akademi tesislerindeki olanaklardan
hiçbirine sahip değildi. Şu anda bu kampüste 16
adet futbol sahası, yedi bin kişilik yedek takım
stadı, üç spor salonu ve hidroterapi salonu var.
O zaman Platt Lane’deki antrenman tesislerinde,
Moss Side’ın huzursuz ortamında belediyeye ait
döküntü bir halk merkezi de vardı. Çalışanlar
toplam altı kişiydi, güvenlik bariyeri ve çitler bile
yoktu.
1998 – 2009 arasında Manchester City
akademisinin başında olan Jim Cassell, o
dönemde bölge sakinlerine öncelik tanıdıklarını
söylüyor. U16 takımı Çarşamba akşamı ancak
gece 9’da antrenman için zaman bulabilirdi
diyor.
“Düğünler olurdu. Cenazeler olurdu. Cenazeler
varken, mümkün olduğunca sessiz olmaya
çalışırdık. Çok kullanıldığından dolayı sahalar
berbattı. Çukurlar ve tümsekler vardı. Beşerden
maç yaparken biraz kendinizi kaybetseniz, taksi
şoförlerinin kendi aralarında yaptığı maçın
içinde bulabilirdiniz kendinizi.”
United, şehirde doğan süper yıldızlara sahip.
Paul Scholes, Nicky Butt ve Neville kardeşler
gibi. Tüm bunlar ve başarının getirdiği mali güç
yeni gelen nesillerin United forması hayallerini
güçlendiriyordu.
“Manchester United’ın sırrı mahalli scout
ağlarını çok kuvvetli tutmalarıydı.” diyor Derek
Langley. United’da 2016 yılına kadar tam 16 yıl
oyuncu alımının başındaydı Langley.
“United’ın standartları daha yüksekti, çünkü
onların tarihi ve insanları çekim gücü çok
fazlaydı.”
“Elbette Unitedlı olduğum için hiçbir oyuncumu
başka bir kulübe kaptırmak istemezdim.
Scoutların da %99’u United taraftarıydı. İşin
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aslı scoutların işlerini doğru yapmalarını
sağlamaktı. İnsanları yabancılaştırmak, anne
babaları kızdırmak istemezdik. Mümkün olduğu
kadar çok kulüple iyi ilişkiler kurarak, yaptığımız
işi doğru yaptığımızı göstermek zorunda
hissederdik.”
Cassell da bu noktada aynı
Manchester City çalışanı olarak:

fikirde

bir

“United’da çalışanları hepimiz tanırdık, onlar
da bizi tanırdı. Birbirimize sonsuz bir saygı ve
güvenimiz vardı ve karşılıklı maç yapmayı da
çok severdik.”
“Tabii futbolun gereği, bazen onlar daha güçlü
olurdu, bazen biz yenerdik. İki taraf da as
takımlara en iyi oyuncuları bulmak istediğini
anlar ve buna saygı gösterirdi.”
Asıl değişim 2008 yılında Manchester City’nin
Sheikh Mansour tarafından satın alınması
ile geldi. Önce as takımda başladı paranın
getirdikleri. 32 milyon pounda alınırken son
anda bozulan Robinho anlaşması, sonra Pablo
Zabaleta, Nigel de Jong ve Vincent Kompany’nin
transferleri.
2012
yılında
şampiyonluk
kazanıldığında, bu üç isim en önemli rolü

oynayan isimlerin başında geliyordu. Sonra iş
geleceği de kazanmaya geldi.
Langley, Manchester United’ın bu değişikliğin
farkında olduğunu söylüyor.
“Elbette onlarla başa çıkmanın zor olacağını
biliyorduk ancak bu miktarda bir para ile başa
çıkmak öyle kolay iş değil. Scoutlar açısından
büyük bir itici güç kazandılar. Ne kadar bilginiz
olursa olsun, sonuçta o çocukları her gün
izleyen insanlara ve onlardan gelen bilgilere her
zaman ihtiyacınız var.”
“Oluşturdukları yapısal değişim ve tesislerle
United’ın tarihine büyük bir rakip gelmiş oldu.
Özellikle St Bede okulundaki bedava eğitim
şansı ile rekabet etmemiz çok zordu.”
Ve rekabet büyümeye devam etti. Tesisler
yapıldı, yatırımlar büyüdü. Etihad Tesisleri
Clayton bölgesinde uzun süredir ihmal edilmiş
bir alana yepyeni bir kimlik verdi. City stadının
hemen karşısındaki Alan Turing Yolu artık
çocuklar, çalıştırıcılar ve scoutlar için bir insan
kaynakları savaşına dönüştü.
Langley, 1990’larda Blackburn’de çalışırken de
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müthiş bir nesil yetiştirmeyi başarmıştı. Eskiden
kulüplerin birbirlerinden çalıştırıcı, scout ve
yönetici almayı akıllarına bile getiremezken,
şimdi bunun artık durdurulamaz bir noktaya
geldiğini söylüyor.
“Çocukların da takım değiştirmesi için baskı
olmadığını söylemek isterdim ama bu tür
olayların da sıklıkla olduğunu biliyoruz.
Düzenleyici kurum ve kuruluşlar bunların
üzerine gitmeli ancak bunun kanıtlanması öyle
zor ki. O çocuğu bir takımdan diğerine gitmeye
ikna etmeye çalışırken, hayat tarzına, tüm sportif
mekanizmasına müdahale ediyorsunuz.”
“Şu anda bu konu tam bir mayın tarlası gibi.”

HAYATTA KALANLAR VE YARALILAR
Bu müthiş yetenek avında bazı çocuklar
okula başlarken kurdukları müthiş gelecek
hayalini daha ilkokul biterken tamamen
kaybedebiliyorlar.
James McAtee, İngiltere’de en çok heyecan
yaratan yeteneklerden biri. 11 yaşında
United’dan ayrılıp Manchester City’e geçmesi,

City’nin Giggs’i olup olmayacağı konusunda
tartışmalara yol açmıştı.
James’in
babası
aynı
zamanda
St
Helens takımının eski profesyonel ragbi
oyuncularından.
“Önce City geldi. Okuluna iki çalıştırıcı
gönderdiler, parkta ona topa vurmasını
gösterdiler. Birisi onun topa vuruş tekniğini çok
beğendi ve onu Platt Lane’e götürdüler.”
“Dokuz yaşında Manchester United’a yazıldı
çünkü abisi de oradaydı ve çalıştığım için ikisini
ayrı yerlere götürüp getirmem imkansızdı.
Ancak abisinin oradaki durumu pek iyi gitmedi.
O zaman ben de 11 yaş altı sezonu için onu
Manchester City’e aldırdım.”
Manchester City’nin eline bir inci tanesi
verilmişti. Bu senenin sonunda 15 yaşında
olacak McAtee şimdiden Jack Wilshere ile
karşılaştırılıyor. Top sürebilen, şut atan, pasları
iyi ve dengeli koşabilen bir çocuk. Çok sıkı
çalıştırılıyor.
“Futbolu çok seviyor ama zorlanıyor. Günleri
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çok uzun. Her sabah erkenden kalkıp St
Bede’ye giden treni yakalamak zorunda. Öğle
vakti okuldan ayrılıp City’e gidiyor. Tüm gün
antrenmandan sonra trenle eve dönüyor. Her
gün 12-13 saatlik bir program.”
“Çok zor. Çok iri bir çocuk değil ama bir oyuncu
olma yolunda. Gittikçe daha iyi oluyor. Orada
eğlendiklerini görmek çok güzel. Soyunma
odasından yanıma gelip de ‘Nasıldım baba?’
diye sorması beni mest ediyor.”
Bir de hikâyenin diğer yüzü var. Bu dünyanın
içine çekildikten sonra acımasızca tükürülen
çocukların hikayeleri.
“Oğlum beş yaşındaydı ve bayağı güzel futbol
oynardı.” diyor bir baba. Kimliğinin saklanmasını
istediğinden ismi yok.
“Bir maçta oynadı. Yedi veya sekiz gol attı.
Maçtan sonra City’den bir scout yanıma geldi.

Çok etkilendiğini ve çocuğu almak istediklerini
söyledi.”
“Kendimi çok iyi, çok gururlu hissettim. Böyle
bir teklif geldiğinde düşünmeden üzerine
atlarsınız, değil mi?”
“Ama çok zorlandı. Kaldıramadı. Arkadaşları
ile top oynamakla bir gelişim merkezinde
oynamak arasında dağlar kadar fark var. O
yaşta bile çocuklar üzerinde büyük baskı var.
Hemen hissediliyor. Oraya 12 hafta devam etti.
Günler ilerledikçe güveni sarsıldı, daha önce
oynadığının yarısına bile ulaşamadı.”
“Telefonun gelmek üzere olduğunu biliyordum.
Onu bırakmak istediklerini söylediler. Oğluma
bunu anlatmak çok zordu. Merdivenlerde
oturup bir saat ağladığını hatırlıyorum. Sadece
kendi başına oturmak istedi. Çok etkiledi onu.
Yeniden kendisini bulması için iki sene geçmesi
gerekti.”
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SAVAŞ
Şimdiye gelelim. Eski Manchester United takımı
oyuncularından Robin van Persie, Phil Neville
ve Darren Fletcher’ın oğulları Manchester
City’de antrenmana çıktığı günler. City U14
takımının United U14’ü 9-0 yendiği günler.
Manchester United’ın U21 takımının U21
Premier Lig’i son dört sezonda üç kez kazandığı
günler. Manchester City’nin U18 Premier Lig’in
şampiyonu olduğu günler.
Soğuk savaşta ufak tefek çatışmalar var.
Ama hangi taraf kazanıyor? Veya bu savaşta
kazanmak nasıl bir şey?
Manchester
City
Akademiye
geçmeden
United’da çalışan Jim Cassell ibrenin City’den
yana kaydığını düşünüyor.
“United bu kadar şampiyonluk ve Avrupa Kupası
kazanırken City sadece arkada yer alıyordu.
Ama artık şüphesiz finansal durumlarının
da yardımıyla avantaj City tarafına geçmiş
durumda. City artık bu konuda liderliği eline aldı.
United’ı sadece Manchester’ın değil İngiltere’nin
lider kulübü olarak gördük uzun zamandır
ancak Manchester City’nin kısa zamanda aldığı
mesafe müthiş.”
Manchester City’nin tarihi United kadar
zengin değil belki ama şimdiki çocuklar ligde
oynamaya başladıklarında kimse ’92 sınıfını
hatırlamayacak bile.
Manchester
United’ın
yeniden
rekabeti
keşfetmesi, eğitim, yerleştirme ve ulaşım gibi
tüm faktörleri yeniden düşünmesi gerekiyor.
Fletcher Moss’da Dave Horrocks cephenin
ilerisindeki çatışmalara bire bir şahit:
“Veliler utanabiliyor. Bana gelip diyorlar ki
‘Oğlum City’de ama United da onu gördü ve
gelmesini istiyor, ne yapmam gerek?’

“Ben de denemeleri gerektiğini, kendileri için
değil, çocukları için en iyisinin ne olduğuna karar
vermeleri gerektiğini söylüyorum. Çocuğunuz
en çok nereden hoşlanıyor. Nereden çıktığında
kendisini daha iyi hissediyor?”
“Geçmişe baktığımızda Fletcher Moss daha çok
United’a oyuncu verdi ancak bu nesil United’ın
büyük başarısını yaşamadı. 1999’da gelen üç
kupa onlar için bir şey ifade etmiyor. Daha
doğmamışlardı bile. Maine Road’un (Manchester
City’nin eski stadı) nerede olduğunu bile
bilmezler. O yüzden şu anda gençler arasında
United taraftarından çok City taraftarı var.”
Görünüşe göre Manchester City’nin paranın
günü ile de olsa doğru yolda gittiği herkesin
ortak görüşü. Etihad Kampüsü tam anlamıyla
göz kamaştırıcı. Boya kokusu hala etrafta
dolaşıyor. O kadar yeni ki, kale direklerinin
üzerinde hala plastik naylonları duruyor.
Carrington’daki Aon Merkezi ise daha eski ancak
binanın içine girer girmez kulübün büyüklüğü ile
karşı karşıya geliyorsunuz. Sizi Matt Busby’nin
sözü karşılıyor:
“Eğer yeteri
demektir.”

kadar

iyiysen,

yaşın

uygun

“City’de belki geçmiş yok, bu olmayacak anlamına
da gelmiyor. Büyük ihtimalle yatırdıkları bu
paranın karşılığı gelecek ancak diğerlerinin
yaptığını tekrar edebilmeleri için çok uzun
zaman gerekiyor. Everton’ın akademisi şu anda
City’den daha başarılı. Burnley akademisi de
öyle.“
Marcus Rashford sekiz yaşına dönse yine
United’da olur muydu acaba? Bu soruya cevap
vermek gittikçe zorlaşıyor.
City’nin tesisleri çok daha iyi, eğitime verdikleri
destek ortada. Ancak United hala akademiden
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takıma oyuncu yetiştirebileceğini gösteriyor,
City’nin o konuda daha çok mesafe alması
gerekli. Dünyanın istedikleri takımından
istedikleri yıldızı alabilecekken, alt yapıdan
oyunculara yukarı çıkabilmeleri için yeteri
kadar yol açabilecekler mi? Genç bir oyuncunun
Manchester United’da bu konuda şansı daha
fazlaymış gibi gözükebilir.

bir Manchester derbisinde ilk on birde maça
başlamadı.

City’nin cevabını vereceği soru şu: Pep
Guardiola Barcelona’da yaptığını yineleyip
yörenin gençlerine as takım için yeteri kadar
fırsat verecek mi?

Rashford’un akıl hocalığını da yapan Horrocks
para geldiğinden beri City takımının daha iyi
olduğunu kabul ediyor.

Bu yüzden savaşın sonucunu şimdiden bilmek
çok zor. City daha çok çocuğu kulübe çekse bile,
eğer as takıma kadar yükselemeyeceklerse, ne
işe yarar?
City Akademisinden çıkıp takımda sürekli
olarak yer bulan en son isim Micah Richards
oldu. Ağustos 2007’de 19 yaşındaki Michael
Johnson’dan beri hiçbir alt yapı oyuncusu

Bir Manchester derbisinde gol atan en son City
Akademisi ürünü 1989’da Andy Hinchcliffe oldu.
Rashford ise Wythenshawe’da doğdu, Fletcher
Moss’da yetişti ve 18 yaşında Etihad’daki
derbide United’ın golünü kaydetti.

“Başarı masaya daha farklı önerilerle gelmelerini
sağlıyor. Daha çok maç izlemek üzere daha
çok scout işe alarak daha çok oyuncu bulmak
istiyorlar. Ama bana sorarsanız İngiliz oyuncuları
as takıma çıkarmak konusunda United’ın elde
ettiği başarıyı yakalamaları çok zor. 1939’dan
beri her Manchester United as takımında
akademiden en az bir oyuncu var.
City U14 takımının Kasım 2015’de United U14’ü
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9-0 yendiği maç bir istisna değildi. Üç ay önce
aynı grup U15 takımı olarak United’ı yine aynı
skorla yendi. Aynı haftada City’nin U14 takımı
derbiyi 6-0 kazandı. U13 City takımı ise United
U13’ü 5-0 yendi.
’92 sınıfından Nicky Butt, United Akademinin
başına, eski takım arkadaşı Brian McClair’in
yerine göreve geldi. Onun için bu sonuçlar
sadece bir felaket senaryosu olabilir.
Ancak bu silahlanma yarışında asıl kayıplar
çocukların kendisi oluyor. U14’de oynadığı bir
maçtaki kötü performansının ulusal gazete
haberlerini yansıdığını gören çocuklar, beş
yaşında iki kulübün birden istediği ancak dokuz
yaşında gelmeden yarı yolda kalan çocuklar,
tüm engelleri aşarak as takıma yükselse bile
yerine yabancı bir yıldızın alındığını gören
çocuklar.
Manchester United’a göre bir oyuncunun
gelişimi sırasında ve özellikle ilk yıllarda sonuçlar
önemli değildir diyor Derek Langley.
“Yenilgi sırasındaki davranışlara bakabilirsiniz
belki ama orada takımı bir arada tutmak
zorundasınız. Bu neredeyse imkansızdır. Bireyi
geliştirmeye çalışıyorsunuz ve asıl amacınız onu
as takımda oynayabilir hale getirebilmek.”

top oynamaya geliyor. Soyunma odasının
penceresinden seyrettiğinizde büyüleyici bir
manzara. Eğlenen top oynayan çocuklar.
“Çocuklarımıza en iyi şartları sağlamaya
çalışıyoruz. Bazı çocuklar Bury’de veya
Rochdale’de oynayabilecek kalitedeler. Geçen
sezon dokuz çocuğa Stoke City sözleşme
imzalattı.”
“Eğer milyar pound yatırımı ile Manchester City
gelip size bizimle antrenmana çıkar mısınız diye
sorarsa, sizin için bu paha biçilmez bir iltifattır.
Denizin dibini tarayan troller gibi avlanırsanız
büyük balık yakalayabilirsiniz ama yaptığınız
tahribat da büyük olur. Bu çocukları birer
Survivor yarışmacısı haline getirmek doğru
değil.”
Soğuk ve yağmurlu bir Cumartesi İngiltere
Manchester’da, uzun süredir devam eden ve
daha çok uzun yıllar sürecek soğuk bir savaşın
tam ortasında çocuklar topların peşinde
koşmaya devam ettiler…
Kaynak: Tom Fordyce – BBC Sport

“Kimse 9-0 yenilmeyi sevmez ama bu maçtan ne
öğrenmek gerektiği daha önemlidir. Bir dahaki
sefere City karşısında oyunlarını ileri götürüp
götüremedikleri de.”
Kazanmak neye benziyor? O takımın formasını
daha çok alan çocuk sayısı, akademilerde daha
çok eğitim gören çocuk sayısı ve genç takım
maçlarındaki galibiyetler için böbürlenmek.
Zor şartlarda büyüyen çocuklar için özel okul
eğitimleri, genç yeteneklere verilen dünya
çapında çalışma şartları, çamurlu sahalarda
oynayan çocuklardan Dünya Kupası oynanan
sahalara benzer zeminlere geçiş.
Her cumartesi günü üç veya dört yüz
çocuk sadece Manchester’ın o bölgesinde
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Middlesbrough engelini 3-1 ile geçen Manchester United 600. Premier Lig galibiyetine ulaşan ilk
takım olarak tarihteki yerini aldı. Tamamı Sir Alex Ferguson’un unutulmaz döneminde yaşanan
13 şampiyonluk ile bu alanda da lider olan Kırmızı Şeytanlar genel puan durumunda en yakın
rakiplerinden 83 galibiyet önde, uzun yıllar yakalanamayacak konumda yer alıyorlar.
31 Mart itibariyle son galibiyet sayıları
Manchester United: 600 Arsenal: 517 Chelsea: 508 Liverpool: 472 Tottenham: 390
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Rekortmen bir takımdan rekortmen bir futbolcuya geçelim. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan
Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, Everton’ın uzun sürelki yeni kontrat teklifini reddetse de kulüp
rekorlarını kırmaya devam ediyor.
Önce teknik ekibin önemli isimlerinden eski forvet Duncan Ferguson’dan Everton’ın Premier Lig’deki
en golcü ismi ünvanını devralan dev forvet bu sezon gol sayısını 21’e yükseltti ve bir sezonda 20
gol barajını geçen ilk Evertonlı oldu. Big Dunc, 60 golle 2. sırada kaldı. Lukaku ise gollerine devam
ediyor…
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Bireysel rekorlardan devam edelim, Liverpool’un kaptanlarından James Milner 1-1 biten Manchester
City maçında eski takımına golü atan isim oldu ve gol attığı maçlarda takımının kaybetmemesi
rekorunu devam ettiriyor. James Milner’ın formasını giydiği takımlar emektar oyuncunun gol attığı
hiçbir Premier Lig maçını kaybetmedi. Milner’ın gol attığı maç sayısı ise 47. (37 galibiyet ve 10
beraberlik)
Milner’dan önce bu rekor 46 maçla eski Ankaragücü forveti Darius Vassell’e aitti.

İngiliz futbolunun yeni altın çocuğu, Tottenham’ın yıldızı Dele Alli’ye geçelim. Nerede o Lampard ve
Gerrardlı yıllar dediğimiz şu günlerde içimizi ısıtan ender isimlerden birisi olan genç yıldız’ın bu iki
efsanevi isimle ilk 60 Premier Lig maçlarını karşılaştırdığımızda ortaya şu istatistikler çıkıyor.
Dele Alli – 4.647 dakika, 24 gol ve 12 asist
Gerrard – 3.959 dakika, 6 gol ve 4 asist
Lampard – 4.094 dakika, 6 gol ve 4 asist.
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Kaptan Wes Morgan, 3-2’lik West Ham United maçını kaçırınca üst üste Premier Lig maçında ilk
11’de sahaya çıkma rekoru hayallerini başka bahara bıraktı ve 88 maçta seriyi sonlardırdı. Şu anda
aktif futbolculardan en iyi konumdaki isim West Bromwich Albion’dan Steven Fletcher. İskoç oyuncu son 82 maçta ilk 11’de sahaya çıktı. 7 Aralık 2014’den beri her maçta sahaya 11’de çıkıyordu
tecrübeli savunmacı.
Bu alanda rekor tabiki kalecilerde; bir dönem ülkemizde de izlediğimiz Brad Friedel’ın kırılması
imkansız rekoru 310 maç.
Kalecilerin listesi;

Saha içi oyuncuların listesi;
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5’te 5
Son şampiyon Leicester City’den kimse bu ünvanını korumasını beklemiyordu ancak yine kimse
de Ranieri’nin ekibinin küme düşme korkusu yaşayacağını da beklemiyordu.
Leicester City için oldukça ilginç bir sezon yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele
etmesine rağmen iyi kuralarla çeyrek finale kadar gelen ekip ligde oldukça kötü günler geçirmiş ve
bu durum İtalyan hoca Ranieri’nin işine malolmuştu.
Tilkiler takımın yeni hocası Shakespeare ile üst üste 5 maç kazanarak bir anda küme düşme
hattından uzaklaştı.
Bu durum İngiliz teknik adamı ilk 5 maçında 5 galibiyet alan Premier Lig’in elit hocaları arasına
soktu.
Kulüp aynı zamanda Ocak 2004’teki Tottenham’dan sonra 5 maç üst üste kaybedip sonra 5 maç
üst üste kazanan Premier Lig tarihindeki ikinci takım oldu. Bakalım bu seri ne kadar devam edecek.
Leicester City’yi oldukça zorlu maçlar bekliyor sezonun geri kalanında.
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