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ÖNSÖZ
Uzun süren bir ayrılıktan sonra yeni sezonla 
birlikte Ada Futbolu derginizin 26. sayısı  
elinizde.

2017/18 sezonunun başladığı bugünlerde, 
futbol tatilinin bitmesine en çok sevinenler 
bizleriz.

Ada Futbolu’nun heyecanı, çekişmeli maçları, 
birbirinden güzel futbol hikayeleri hızla 
önümüzden akıp gitmeye başlayacak yine. 
Ekibimiz ve konuk yazarlarımızla, bu deryadan 
seçtiklerimizi ölümsüzleştirmeye yeniden 
başladık bile.

Geçtiğimiz günler, aynı zamanda Premier Lig 
Türkiye oluşumunun da 5. yaşını doldurması 
ile farklı bir anlam kazandı. İngiltere ve Britanya 
futbolunun Türkiye’deki ilk ve tek adresi bu 
sezon da geçtiğimiz beş sezonda olduğu gibi 
günceli size taşımaya devam edecek. Geçtiğimiz 
beş sezonun tüm maçlarının önce ve sonrasının 
detaylarını bulacağınız premierligturkiye.com 
adresi eşsiz bir Türkçe kaynak sunuyor.

Eğer hala takip etmiyorsanız, Twitter 
hesaplarımız @premierturkiye ve @ada_futbolu 
‘nu mutlaka takibe almanızı tavsiye ediyorum.

Yeni sezonda yepyeni projelerimizle, okur ve 
takipçilerimizle daha çok birlikte olmak ve tutku 
ve heyecanımızı sizlerle daha sık paylaşmak 
istiyoruz. Futbol oyununu ve özellikle Premier 
Lig’i seviyorsanız, mutlaka burada olmalısınız.

Bu sayımızda yine birbirinden renkli konularla 
sizlere ulaştık ve bir sonraki sayımızı 
hazırlamaya başladık. Sizler dijital ortamda 
sayfalarımızı karıştırmaya bir an önce başlayın. 
Biz de yepyeni sürprizlerle karşınıza gelecek 
olmanın heyecanını şimdiden hissetmenin 
keyfini çıkaralım.

Önümüzdeki ay görüşmek ümidiyle,
Sevgi ve futbol ile kalın.



YENİLENEN SİTESİ
ZENGİN İÇERİĞİ İLE

premierligturkiye.com 
YAYINDA!
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70YILDIR
MAÇ KAÇIRMADI

ERDEM ÖZDAMAR
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Britanya’nın en yaşlı futbol taraftarıyla tanışın. 
Dolly Smith, 107 (yüz yedi) yaşında. Ada’nın 
bilinen en yaşlı taraftarı. Onu bu kadar özel kılan 
şey ise sadece yaşı değil, takımına olan bağlılığı. 
Dolly Smith, takımını 70 yıldır radyo başında 
destekliyor. Evet, yanlış okumadınız, radyo!

Dolly Smith ortalama bir insan ömrü kadar 
geçen zamanını, tam 70 yılını, boynunda atkısı, 
elinde bayrağı ile radyosunun başında, Derby 
County’yi dinleyerek geçirdi.

Derby, Alvaston’da yaşayan 107’lik taraftarın 
4 çocuğu, 4 de torunu var. Hatta çocuklarının 
torunlarını da görmüş, tam 13 tane. (Maşallah) 
Çocukları ve torunları onun bir nevi fikstürü. 
81 yaşındaki oğlu Michael Ratcliff, Mirror’a da 

konu olan hikayelerini anlatırken, her Cuma 
annesini arayıp haftasonu oynanacak maçın 
saatini verdiğini söylüyor. Dahası maç günleri 
de hatırlatma amacıyla telefonda konuştuklarını 
ekliyor. Bunu yapan sadece de o değil, torunları 
da bu hatırlatma konusunda kendisine epey 
yardımcı oluyor.

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle artık maç 
izlemek için sadece televizyonlara ihtiyaç 
duymuyoruz. İnternet dünyası bize tüm bu seyir 
kapılarını sonuna kadar açıyor. Dolly, tüm bu 
avantajlara ve imkanlara karşın radyosundan 
vazgeçmiyor. Oğulları, annelerinin radyonun 
başındayken daha sakin olduğunu düşünüyor. 

Derby gol attığı zaman bir hayli sevinen 
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ancak onun dışında maçı 
dinlerken heyecanını ortaya 
koymayan bir yapısı varmış 
107’lik taraftarın. Bu da 
elbette ki sağlığını koruma 
açısından olumlu bir durum.

Derby County kulübü de 
kendilerine bu kadar bağlı 
bir taraftarın varlığına 
elbette ki kayıtsız kalmadı. 
Dolly Smith’in dalyasında, 
100’üncü yaş gününde Nigel 
Clough partiye sürpriz yaptı. 
Smith, “hayatımdaki en 
güzel günlerden biri” olarak 
nitelendiriyor o buluşmayı. 

Clough, kendisine doğum 
günü hediyesi olarak 
sezonluk bilet de hediye 
etmiş ancak Dolly, o kadar 
çok maça gidememiş.

Dolly Smith, hayatının son 70 
yılında radyo başında takip 
ettiği takımını sadece 1 defa 
stadda izlemiş. 100 yaşının 
ilk günlerinde Birmingham 
City ile oynadıkları maçı 
yerinde takip ederken, bu 

onun ilk maçı olmuş.

107 yaşını kutladığı Temmuz ayının 26’sında 
Derby kulübü, Hoffenheim ile oynayacakları 
hazırlık maçı için kendisine ve ailesine VIP 
biletler verdi. 

107lik taraftar sağlık koşulları sebebiyle stadda 
maç izlemenin ya da maç ortamını birebir 
yaşamanın kendisini bir hayli yorduğunu 
söylüyor. Radyo başında oyunu takip ederken 
bağırıyor, şarkı söylüyor, bazen de sakinliğini 
koruyor. 

Bütün bu zorluklarına karşın Derby’deki 

evinde yıllardan beridir tek başına yaşıyor. Ev 
işleri, yemek hazırlama, temizlik gibi günlük 
faaliyetlerini tek başına yapan büyükanne Smith 
kimseden herhangi bir yardım da beklemiyor. 
Bu da onu biraz daha özel biri yapıyor.

Dolly Smith’in desteklediği zamanlarda Derby 
County 1972 ve 1975’de First Division ve 1946’da 
FA Cup şampiyonu oldu, günümüzde ise halen 
Championship’de mücadele ediyor.



 GOODISON PARK

GOODISON PARK
M. MERT ARTUN

2017-2018 sezonu ile birlikte Everton’ın 
maçlarını oynadığı Goodison Park stadı 125 
yaşına girmiş oluyor. Merseyside’ın mavileri 
125  yıldır aynı zeminde maçları kazanma 
mücadelesi veriyor. 

24 Ağustos 1892’de Lord Kinnaird 
ve futbol federasyonundan 

Frederick Wall 
t a r a f ı n d a n 

a ç ı l ı ş ı 



 GOODISON PARK

yapılan stadyumda ilk maç 2 Eylül 1892’de 
Everton vs Bolton arasında oynanmış. Ev sahibi 
takım bu tarihi mücadeleyi 4-2 kazanmış.

The Grand Old Lady lakabı ile bilinen Goodison 
Park pek çok ilki barındıran tarihi bir stadyum. 
İngiltere’de ilk kez 4 tarafı tribünlerle çevrilen 
stad, ilk kez 3 katlı ana tribune sahip olan stad 

ve yedek kulübeleri, alttan ısıtması ile 
skorbord’a ilk kez sahip olan stad. 

125 yıl boyunca 
Goodison Park 

ç i m l e r i 

pek çok tarihi gole tanıklık etti şüphesiz ancak 
bunlardan en unutulmazı Everton’ın efsanevi 
ismi Dixie Dean’in 1927-28 sezonunda filelere 
gönderdiği o sezonki 60. lig golüydü. 

Everton’ın Goodison Park’a taşınma hikayesi de 
oldukça ilginç. Kulübün o zamanki başkanı John 
Houlding, o günler için çok büyük bir meblağ 
olan £6000 verip de futbol oynayacak  bir arazi 
alamayacak olan kulübe kendi arsasını kiralıyor 
ve yıllık £250’luk kira bedeline anlaşıyor. 1885’te 
olan bu olaydan sonra 1888’de lige katılan 
Everton tribün geliri elde etmeye başlayınca 
ancak bu kirayı ödeyebilecek duruma geliyor. 

3 yıl sonra ilk şampiyonluklarını yaşayan 
Maviler’de başkan Houlding kulübün 

geleceği adına bir arazi alma 
girişimleri yapıyor ancak 

diğer branşların 
da katılımı 
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ile gerekli arazi yüzölçümü artınca £250’luk kira 
da yetmiyor ve yan alanlarla yıllık kira £350’a 
çıkıyor. Kulüp yönetimi Houlding’den kendi 
payına düşen kirayı indirmesini istiyor ancak 
anlaşamıyorlar. O günlerde yöneticilerden 
George Mahon, artık yeni bir araziye ihtiyaçlarını 
olduğunu anlıyor ve Goodison Road’daki Mere 
Green Field’ı buluyor. 

Bu arada Houlding’de boş durmuyor ve tüm 
yönetimi ele geçirmek için Everton Football 
Club ve Athletic Ground Company Ltd.'ın 
yönetimlerine oturuyor ve kurula sizin artık söz 
hakkınız yok mesajını veriyor. Everton isminin 
kulüp yönetimine ait olduğunu düşünen Mahon 
ise hemen futbol federasyonuna başvuruyor ve 

15 Mart 1892’de federasyon “Houlding 
sen Anfield Road’da bir futbol kulübü 
yönetebilirsin ancak bunun adı Everton 
olamaz” kararını deklare ediyor. 

Bu kararla Houlding ve Everton’ın 
yolları ayrılıyor. Anfield Road’da 
yeni bir kulüp Liverpool Association 
Football Club kuruluyor. Mart ayındaki 
seçimde 500’e 10 oyla başkanlığı da 
kaybeden Houlding için Everton artık 
mazide kalıyor. Anfield Road’da kalan 
takım Liverpool olurken, böylece 
nehrin kenarında Goodisan Road’da 
da Everton kulübü yeni bir tarih sayfası 
açıyor... 
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GOODISON PARK’IN TARİHİ
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EVEREST’IN 
ZIRVESINDE
SHEFFIELD 
U N I T E D 
B  A  Y  R  A  Ğ  I 

M. MERT ARTUN
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Ian Toothill’I Ada Futbolu sayfalarına taşıyan şey 
hepimiz için ilham kaynağı bir hikaye. Haziran 
2015’te bağırsak kanseri teşhisi konulan ve 4 
ay ile 2 sene arası ömür biçilen 47 yaşındaki 
Toothill 2016’da hastalığı yenmiş olsa da kısa 
süre sonra yeniden bu amansız hastalığın 
pençesine düşmüş bir isim. 

Çok fazla ömrü kalmadığı söylenen 
kahramanımız Sheffield doğumlu ve şehrin iki 
büyük ekibinden mavi tarafa gönül vermiş bir 
Sheffield Wednesday taraftarı. 

“Hiç bir şey imkansız değildir” sloganı ile yola 
çıkan Ian Toothill, Everest’e tırmanmaya karar 
veriyor ve bu işi kanserle savaşan derneklere 
yardım amaçlı bir bağış kampanyasına 
dönüştürüyor. Yakın arkadaşlarından bir 
Sheffield United taraftarı da zirvede bayrağımızı 
açar mısın sana bağış yapsam dediğinde bu 
öneriyi Kabul eden Ian ise hem £1000’luk bağışı 
alıyor arkadaşından hem de Sheffield United 
kulübünün de desteğini görüyor.

Kulüp sahipleri ve yöneticilerin de yüklü 
miktarda bağış yaptığı kanser hastası Mayıs 
2017’de zirveye çıkmayı başardı. Everest’in 
zirvesine Kuzey Dağ Geçidi rotasından 16 Mayıs 

günü (4 yıl önce kaybettiği annesinin doğum 
gününde) ulaşan Toothill’in sosyal medyadaki 
mesajı ise çok manidardı.

“Burada görecek pek fazla bir şey yok. Sadece 
Everest’in zirvesinde Sheffield United bayrağı 
tutan Sheffield Wednesday taraftarı bir kanser 
hastası var…”
Bu kampanyada £31.500 toplayan Toothill bu 
paranın büyük kısmını zirve yolunda harcasa da 
kalan miktarı kanserle mücadeleye bağışladı. 
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“Kanserin yeniden geldiğinin haber almadan bir gün önce alışveriş yapmış ellerimde poşetlerle 
dolaşırken kendi kendime, eğer kanser yeniden geldiyse ben de Everest’e tırmanırım diye nasıl 

olduğunu bilmiyorum ama birden içimden geçirdim. 2 yıl sonra ilk kez heyecanlanmıştım bu 
fikirle…”
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DİBE YOLCULUK:
C A U L K E R

UĞUR BEKTAŞ CANTÜRK
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Premier Lig’i yakından takip edenler Steven 
Caulker’ı mutlaka tanıyacaktır. İngiltere’nin en 
üst liginde 100’ü aşkın mücadele, genç yaşta 
İngiltere Milli Takımı’nda forma şansı... Bunlar 
Caulker’ın kariyerinden sadece bazı satır başları, 
fakat her şey göründüğü kadar güzel değil.

Geçtiğimiz günlerde The Guardian’a konuşan ve 
zihinsel hastalıklarla olan mücadeleleri, kumar 
ve içki bağımlılığı hakkında şaşırtıcı açıklamalar 
yapan İngiliz stoper, gündeme damgasını vurdu.
Dışarıdan, kısa sürede kat ettiği yolla oldukça 
yetenekli ve başarılı bir futbolcu olarak gözüken 
Caulker, kendi içerisinde ise çok zor zamanlar 
geçirmiş.

“Yıllarca kendimden nefret ederek yaşadım 
ve neden sadece herkes gibi olamadığımı asla 
anlayamadım. Bu yıl neredeyse sondu. Uzun bir 
süre tünelin sonunda ışık olmadığını hissettim.”
Futbol kabiliyetini “bir armağan ama aynı 
zamanda bir lanet” olarak gören Caulker uzun 
süre mental rahatsızlığını inkar ederek yaşadı. 
Yardıma ihtiyacı olduğunu kabul ettiğinde ise 
kariyerinde 6 yılı aşkın bir süre geçmişti.

“Her zaman onu yine kontrol edebileceğini 
düşünüyorsun ve para yanlış bir güven 
hissi oluşturuyor. Fakat Southampton’da 
zihinsel olarak gitmiş olduğumu farkettim. 
Oynamıyordum, kariyerim hiçbir yere gitmiyordu 
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ve birine ulaşmak zorundaydım. Orada doktor 
bana yardım etmeye çalıştı fakat diğerleri 
sadece sahaya çıkmamı ve kendimi ifade 
etmemi söylüyorlardı.”

 “Kafamda neler olup bittiğine dair hiçbir anlayış 
yoktu. Bana verdikleri paranın hakkını vermem 
gerekiyordu ancak bir durumun içindeydim ve 
bir noktada bakıma ihtiyacım vardı.”

Caulker’ın kumar bağımlılığı hikayesi ise biraz 
daha geriye uzanıyor.

“Futbol çocukken gerçek hayattan kaçışımdı 
fakat gençliğimde ilk takımıma girmemle 
birlikte bu değişti ve futbol üzerimde baskı 
kurmaya başladı. Kariyerimin ilk evrelerinde 
bile baskıyla baş etme yöntemim kumardı. Ben 
bağımlıyım. Kazanmaya bağımlıyım. İnsanlar 
bunun futbolda pozitif olduğunu söylüyor ama 
kumara uzandığında kesinlikle değil.

“Tottenham beni 18 yaşında Bristol City’ye 
kiralık olarak gönderdi ve orada beni şehir 
merkezinde, gece kulüpleriyle çevrili ve 
karşısında 2 kumarhanenin olduğu bir daireye 
yerleştirdiler. Hayatımda hiç görmediğim 
türden bir para ve bana rehberlik edecek hiç 
kimse veya hiçbir şey yoktu. Bir kez ekibin 
üyelerinden biri tarafından çekildim ve bana 
sabah 3’de kumarhanede görüldüğümü 
söyledi ama tavrı şöyleydi: ‘Boş zamanlarında 
ne yaptığın seni ilgilendirir. Sadece sahada ki 
performansını etkilemesine izin verme.’

Bir yıl sonra Swansea City’de yaşadığı sakatlık 
sonrası Tottenham Caulker’ı, hem sakatlığını 
atlatması hem de kendisini düzene sokması 
için Sporting Chance kliniğine gönderdi ama 
işe yaramadı.

“Hazır değildim, beni durdurmak için 
yeterli olacak acıyı henüz yaşamamıştım. 
Tottenham’a döndüğümde aşırı derecede 
kumar oynuyordum. Futbol mutlu olmak için 
dayandığım tek şeydi. Kadrodan çıkarıldığımda 

bu dayanağımı kaybettim. Bu yüzden kendimi 
tamamen kumara verdim. Bütün paramı 
kaybetmenin acısı, yaşadığım utanç ve suçluluk 
duygularıyla birleşince beni yedi bitirdi. 
Bu hisleri yaşamamak için kendimi içkiye 
verdim. Hissizleşmiştim ama kontrolümü de 
kaybetmiştim.”

Caulker’ın çöküşü tüm hızıyla sürerken 
Tottenham başkanı Daniel Levy daha fazla 
olayın dışında kalmadı ve sonunda onu aradı.

“Sadece şunu söyledi: ‘Davranış biçimin akıl 
almaz. Ya kendine çeki düzen verirsin ya 
da gidersin fakat seni temin ederim ki eğer 
gidersen, hayatın iyiye değil, kötüye gider.’ 
Gençtim, aptaldım. Bunu bir meydan okuma, 
onun yanlış olduğunu kanıtlama fırsatı olarak 
gördüm. Bu yüzden Cardiff’e gittim.”

Cardiff’de geçirdiği ilk 6 ayı harika olarak 
niteleyen Caulker uzun süre sonra futbola 



SAYI 26|20

 CAULKER

sarılmış ve kaptanlığa kadar yükselmişti. Ama 
her şey menajer Malky Mackay’in kovulması ile 
tersine döndü.

“Bütün şeytanlar geri döndü. Tek gereken 
buydu. Bir sonraki maçı oynamadan önce bile 
hiçbir şeyin aynı olmayacağına kendimi ikna 
etmiştim.”

2014 yazını QPR’da geçiren Caulker yeni sezonun 
2’nci maçında yani Tottenham deplasmanında 
alınan 4-0’lık yenilgiyle birlikte Spurs’den 
ayrıldığı için pişman olduğunu kabul etti.

“Artık inkar etmek yoktu. Spurs’den ayrılarak 
büyük bir hata yapmıştım. Kalmalı ve kendimi 
temizlemeliydim. O andan itibaren asla kabul 
etmek istemesem de bitmiştim ve her şey 
kızıştı. Uykusuz günler geçirdim. Nasıl hayatta 
kaldığımı bilmiyorum. O yıl tam bir kabustu.

“Bulduğum tek rahatlama yöntemi alkoldü. 
Şüphe ve öz nefretin seslerini geçici olsa da 
susturuyordu ancak antrenmanlara gitmek için 
çok alkollü olurdum ve bayılmalar, hiçbir şey 

hatırlamıyorum. Uyanıp telefonuma bakardım 
ve insanlardan ‘Dün gerçekten bunu yaptın mı? 
Menajer seni görmek istiyor.’ şeklinde mesajlar 
olurdu. İşler gittikçe kötüleşiyordu çünkü neler 
olduğunu bilmiyordum.”

Artık her şey çığırından çıkmıştı. Tutuklanan 
ve sabah polis hücresinde uyanan Caulker bir 
yandan da şantaja uğruyordu.

“Bazen orada polis ve avukatımla birlikte 
yaptıklarımın görüntülerini izledim ve kendimi 
tanıyamadım. Olduğum kişiye inanamadım. 
Liverpool’da gecenin ortasında kusarak 
uyanıyordum, insanlar bana şantaj yapıyordu 
ve kulüp sahipleri ve adamları: ‘Para ver 
yoksa bu hikayeyi satarız.’ diyordu. Bense 
bahsettikleri o hikayelerin ne olduğunu bile 
bilmiyordum. Sonunda çalışamadığımı ve 
rehabilitasyona geri dönmem gerektiğini 
söyledim.”

Ocak ayında Lokomotiv Moskova’ya transferi 
gündeme gelen fakat Rusya’ya gitmek istemeyen 
Caulker, bir yandan da kötü alışkanlıklarının 
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üzerinden gelmeye çalışıyordu.

“Aralık’da son bir kumar oynadım ve çok 
para kaybettim. Son bir cümbüş. Sonunda 
kazanamayacağımı kabul ettiğim nokta buydu. 
O dönemde intiharı çok düşünmüştüm. Karanlık 
bir zaman. Gazetelerde geçen tüm suçluluk, 
rahatsızlık, utanç, toplumsal aşağılanma... ve 
ne için? 

“Sanırım kazandıklarımın %70’ini kaybettim. Bu 
miktarda bir parayı kaybettiğinde, suçluluk... O 
parayı kaybetmek yerine insanların hayatlarını 
değiştirebilirdim. Ayrılmaktan başka bir kaçış, 
bir çıkış yolu yoktu. Ancak berrak anlarda, oğlum 
yüzünden bunu yapamayacağımı biliyordum. 
O zamandan beri kumar oynamadım fakat o 
boşluğu bir süre içki doldurdu. 

“Aptallık edip rahatlamak için alkole sarıldım 
ancak bunun tek sonucu depresyonumu 
derinleştirmesi oldu. Her açıdan acımazsızdı. 
12 Mart’a kadar. Bu ehliyetimi kaybettiğim gün. 
İşte o zaman hayatımın kontrol edilemez bir 
hale geldiğini fark ettim.”

Alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için tutuklanan 
ve Mart ayının sonunda mahkemeye çıkan 
Caulker toplam £12,755 ödemeye mahkum 
edildi. Ayrıca İngiliz futbolcunun ehliyetine 18 
ay süreyle el konuldu.

“Sınırı aştığımı biliyordum. Cezayı alacağımı 
biliyordum ancak aileme tekrar berbat bir 
durumda olduğumu söylemek istemedim. 
Ya arabayı otoparkın dışına sürüp birini 
öldürseydim? Hayır, öyleydi. Daha önce 4 ya 
da 5 kez hakim önünde bulundum. Daha fazla 
2’nci şans yok. Sırada hapis cezası var.”

Sakatlığı süren ve oynayacak halde olmayan 
Caulker sonunda bir doktora gitti ve kendine 
çeki düzen vermesi için ne gerekiyorsa yapmaya 
karar verdi.

Sayısız anonim kumarbazlar ve alkolikler 
toplantılarına katıldı. Mart ayında 
tutuklanmasından beri alkole dokunmadı. 

“İnsanlar beni ekstra antrenman yaparken, 
doğru beslenirken, formda olmak için her 
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gece havuza giderken, anonim buluşmalara 
katılırken, hayır işi yaparken görmüyor. Bu 
hala benim. Ben buyum. Ancak diğer şeytanlar 
tarafından becerildim ve ikisinin arasında 
umutsuzca bir şeye ihtiyacım var. Şimdi oraya 
gidiyormuş gibi hissediyorum, işler sonunda 
değişti.

“Çok uzun süre kendimle ilgili her şeyden 
nefret ettim ve kendimi yeniden sevmeyi 
öğrenmem gerekiyordu. Oyunu deli gibi 
özlüyorum. Cardiff’den beri futbol oynuyormuş 
gibi hissetmiyorum. Google’a adımı yazmak 
ve sadece küçük düşürücü hikayeler 
listesini görmek istemiyorum. İnsanların, 20 
yaşındayken ülkesini temsil edecek kadar iyi bir 
futbolcu olduğumu ve hala 10 senem olduğunu 
hatırlamalarını istiyorum.

“Yeteneğimin %40’ında, en üst seviyede 
oynuyordum. Şu anda mental olarak iyi 
hissediyorum ve insanlara, oğlum da dahil 
olmak üzere, gerçekten yetenekli olduğumu 

gösterme şansı istiyorum. Fırsat nerden gelirse 
gelsin, yalnızca hala hayatta olduğum için 
minnettarım.”

Steven Caulker uzun bir aradan sonra QPR 
formasıyla da buluştu. Lig Kupası 1. Tur maçında 
ilk 11’de sahaya çıktı.

Profesyonel kariyerine alt yapısından yetiştiği 
Tottenham’da başlayan Caulker, 6 farklı takımla 
Premier Lig’de boy gösterdi ve toplam 123 lig 
maçına çıktı. 2015/16 sezonunu Southampton 
ve Liverpool’da kiralık olarak geçiren İngiliz 
savunmacı, koca bir sezonu yalnızca 6 maçla 
tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise QPR ile 
Championship’de mücadele etti fakat yaşadığı 
sakatlık sonrası ligin büyük bölümünü 
kaçırdı. 25 yaşındaki stoper, İngiltere alt yaş 
kategorilerinde bulduğu fırsatlardan sonra 
henüz 20 yaşında İngiltere Milli Takımı forması 
giysede, bu sadece 1 maçla sınırlı kaldı. 

Kaynak: The Guardian
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PREMIER LEAGUE’İN KADIN FUTBOLU 
YENİ SPONSORLUKLARLA BÜYÜYOR

HANDAN KALOĞULLARI

Geride bıraktığımız Nisan ayı Ada’da kadın 
futbolu için de bereketli bir dönem oldu. Kadın 
futboluna, ilginin büyümesi Spor Pazarlama 
üzerine çalışan bir kadın olarak beni de 
oldukça mutlu etti. Yeni yapılan sponsorluk 
anlaşmalarının İngiltere’nin lider takımlarının 
arasında olduğunun altını çizerek,  sponsorluk 
alanındaki bu gelişmelerin diğer kulüplere 
örnek olur, hatta Türkiye liglerindeldeki kadın 
futbolunun önünü açar ve yeni sponsorluklara 
da referans olur umarım.
 
Manchester City Kadın Futbol Takımı, “Hays 
İşe Alım” ile Sponsorluk anlaşması İmzaladı.

Premier League’in güçlü kulüplerinden 
Mancehester City’nin kadın futbol takımı, 
kendisine yeni bir sponsor daha buldu. Erkek 

takımının da sponsorlarından Hays İşe alım 
firması ile anlaşma imzalayan City Woman, 
firmanın ana sponsor olarak tercih ettiği takım 
oldu. Bir anlamda işe alım danışmanı olarak 
çalışan pek çok kadın çalışanını da bu şekilde 
temsil etmiş oldular.  

2016’da FA WSL ve Continental Cup şampiyonu 
olan Manchester City Kadın Futbol takımı, 
2014’te iki ligdene çıkmasından bu yana ligin 
diğer WSL takımlarından daha fazla galibiyet 
kazanan kadın takımı oldu. İngiltere’de  WSL’ye 
olan ilgi de giderek artıyor, 2016’daki WSL 
seyirci ortalamaları % 48’lik bir artış kayderek 
son iki sezon için rekor seviyeye yükseldi. 
Rekor demişken gözünüzde çok fazla seyirci 
canlanmasın. City Woman maçlarını Academy’de 
7.000 kişilik stadyumunda oynuyor. Bu sayıyı 
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erkek ligleriyle karşılaştırılınca ne kadar üzücü 
değil mi? 

Manchester City Futbol Kulübü ve New 
York City Futbol Kulübü’nün resmi işe alma 
ortağı olan Hays,  Manchester City Kadınlar 
futbol takımı dahil olmak üzere, City Football 
Group’la olan bu ilişkilerini genişletmek için 
sosyal sorumluluk düşünceleri bulunmuyorsa, 
sponsorluk anlaşmasının kapsamı ve bedelini 

göz önünde bulundurarak, kadın futbol takımını 
tercih ettiklerini düşenebiliriz. 

İçerik üretme konusunda da kulübe destek olan 
Hays grubu, yaptığı anlaşmayla da kulübün 
dergisinde, dijital ve sosyal medya platformlarını 
reklam amaçlı kullanabiliyor olacak. Bunun 
yanı sıra, maç günleri stadyumlardaki LED 
ekranlardaki reklamlarda da yer bulacak.
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Liverpool FC Kadın futbolu,  Avon ile 
Sponsorluk Anlaşmasını İmzaladı

Liverpool Kadın Futbol Kulübü, güzellik ve 
kozmetik şirketi Avon Products Inc ile WSL 
sezon bitimine az süre kaldığı o dönemde yeni 
bir sponsorluk anlaşması imzaladı. 

LLFC yaptığı üç yıl boyunca sürecek olan bu 
anlaşma, Avon için ilk anlaşma ve Avon’u, 
kırmızı formalarının önünde uzun süre gururla 
taşıyacak gibiler. 

Tarihinde ilk kez kadın futbol takımına 
sponsor olan Avon’un bu konuda geç kaldığını 
düşünüyorum. Ne dersiniz? 

Avon, ayrıca Liverpool’un kadın FC’nin ortağı 
ve kulübün resmi kadın güzellik ortağı olacak. 
Bu anlaşmanın ilk marketing çalışmaları 
ise 23 Nisan 2017’de Huish Park’ta Yeovil 
Kasabasındaki Bayanlar maçında başladı.

Kulüp yetkilileri “Bu sponsorlukla, dünyanın 
dört bir yanındaki kadınların,  gerçek bir 
değişiklik yapmalarını - sosyal engelleri 
aşmalarını, basmakalıpları zorlamalarını, genç 
kızları ve kadınları sevdikleri sporu oynamaları/
yapmalarını teşvik etmeyi hedeflediklerini 
belirtti. Aynı mantalitenin ülkemiz için de önemli 
bir olduğunu düşünüyorum.
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İngiltere’nin yemek zincirlerinden Nando’s, 
Nottingham Forest’i Büyütecek

Uzun süredir yaşadığım Nottingham’da, kulüp 
sportif başarının sıkıntılı olduğu bu sezonda 
şehrin sakinleri tarafından tutkuyla destek 
görmeye devam ediyor. İki maçını izleme fırsatı 
bulduğum Nottingham Forest, stadyumunu 
taraftarlarıyla doldurmaya devam ediyor ve 
taraftarlar takımına küskün değil. Bundan güç 
alan kulüp ise sezonun kapanmasına az bir 
süre kala, yeni sponsorluk anlaşmasıyla gelecek 
sezonda, sponsoruyla birlikte büyümeyi 
hedefliyor. Bu hedefini gerçekleştirir mi? 
Bilemiyorum, umarım başarılı olurlar.

Nottingham Forest ile ticari ortaklığa adım atan 

Nando’s, İngiltere de tavuk konsepli restaurant 
zincirlerinden biri. 2017/2018 sezon sonuna 
kadar kadın ve erkek takımının resmi sponsoru 
olarak anlaşan Nando’s, 14 Nisan’daki Forest ve 
Blackburn Rovers maçı ile ilk spor pazarlama 
çalışmasıyla başladı.

Nando’s, maç günlerinde yapacağı aktivitelerle 
ses getirmeyi hedefliyor. Neler mi? Maç 
günlerinde çeşitli yarışmalarla taraftalara 
ödüller sunmayı vaad ediyor. Forest taraftarının 
sevgisini, çeşitli promosyonlar, aktivitelerle 
kazanmayı hedefliyor. Umarım heyecanları, 
son maça kadar devam eder ve karşılıklı olarak 
başarılı spor pazarlama organizasyonunu 
gerçekleştirerek ticari olarak büyürler.
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SPONSORLUKTA
SON NOKTA

EDİP URAS

Jake Bugg’ı tanır mısınız? Ya da Two Fingers 
parçasını?

Ben şahsen tanımıyordum, ama Spotify’a 
bakınca biraz utandım. Two Fingers tam 
tamına 37 milyondan fazla kez dinlenmiş. Diğer 
parçaları Lightning Bolt, Broken, Simple As 
This gibi parçalarının da dinlenme sayıları 20 
milyonun çok üzerinde.

1994 doğumlu sanatçı henüz 23 yaşında ama 
İngiltere’de Top 5 olan tam üç albüm sahibi.

Nottingham doğumlu şarkıcı, besteci ve söz 
yazarı sanatçının Don McLean’e benzeyen bir 
stili var. Zaten hayatının dönüm noktasının 
The Simpsons dizisinin bir bölümünde Don 
McLean’in Starry Starry Night parçasını 

dinlemesi olduğunu kendisi de söylüyor.

Amcasının ona 12 yaşında aldığı gitarı bir daha 
bırakmamış.

Nottingham’ın bildiğimiz en ünlü takımı elbette 
Nottingham Forest. Brian Clough ile yakaladıkları 
başarıları, o ünlü 1975 -1993 arasındaki dönemi, 
üst üste iki yıl kazanılan Avrupa Kupalarını, lig 
ve kupa şampiyonluklarının hikayeleri hala 
anlatılır.  Forest şu sıralar Championship’te 
ve her sezon yenilenen Premier Lig’e dönüş 
hayalleri kurmaya devam ediyor.

Oysa Nottingham kentinin bir takımı daha var. 
İlk sayılarımızdan birinde 14 yaşındaki bir Notts 
County taraftarı ile yaptığımız söyleşiyi dikkatli 
Ada Futbolu okuyucuları hatırlayacaktır.
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Notts County’nin en önemli özelliği futbol 
dünyasının en eski kulübü olması. 28 Kasım 
1862’de kurulan siyah beyazlı kulüp, profesyonel 
olarak futbol dünyasının içinde olan en 
eski kulüp olma özelliğini taşıyor.

League Two ekibi, geçtiğimiz 
sezonu 16. sırada bitirdi ve 
küme düşmekten kıl payı 
kurtuldu. West Ham’dan 
hatırlayacağımız Kevin 
Nolan’ın çalıştırdığı 
takım, bu sezon farklı bir 
sponsorluk anlayışı ile 
gündemde.
Nottingham’ın öz evladı 
diyebileceğimiz Jake 
Bugg, her ay değişecek 
sponsorlardan biri olarak 
Kasım ayında takımın 
formalarının üzerinde 
ismini görecek. Taraftarı 
olduğu Notts County’e 
15,000 pound ödeyecek 
olan rock yıldızı, Kasım 
ayında içeride ve deplasmanda 
oynanacak maçlarda siyah beyaz 
Notts County formasını süsleyecek. 

Küçük bir çocukken dedesi ile birlikte maçlarına 
gittiği Notts County’e hayran olan Bugg, bu sezon 
birer aylık sponsorluk sözleşmesi imzalayan 10 
isimden biri oldu.

Notts County ticari operasyonlar müdürü 
Simon Fotheringham kulübün web sitesine 
yaptığı açıklamada Jake Bugg gibi bir sponsor ile 

birlikte çalışmanın kulüp için bir devrim 
olduğunu söyledi. Jake’in koyu bir 

Notts taraftarı olmasının bu 
eşleşmeyi daha da özel yaptığı 

görüşünde.

Rock yıldızı Jake Bugg, 2015 
yılında Meadow Lane’de 
oynanan bir yardım 
maçında da Notts County 
forması giymişti. 

Kasım ayında Notts 
County formalarının 
üzerinde ismi yer alacak 
Jake Bugg’ın Two Fingers 
parçasına kulak vererek 
sonlandırıyoruz yazıyı:

Hatırlamak için içiyorum, 
unutmak için bir sigara 

yakıyorum,

Bazıları gurur verici hatırladıklarım, 
bazıları pişmanlık dolu,

Kafamın içinde bir çok karanlık çıkmaza girmiştim,

Ama artık birşeyler değişiyor, değişiyor, değişiyor.
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YENİPENALTI
DÜZENİ

İngiltere’de bu sezon yeni bir uygulama 
denenecek. İngiltere’deki alt liglerin ve 
kupaların organizatörü EFL (English Football 
League) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama 
ile bu sezon kupalarda, liglerin sonunda 
uygulanan playofflarda yeni bir penaltı sistemi 
deneneceğini duyurdu. 

Bildiğimiz gibi penaltı atışları öncesi hakem yine 
para atışı yapıyor ve penaltı vuruşlarına kimin 
başlayacağı belli oluyordu. Atışların sonuna 
kadar da aynı sıra devam ediyordu. İlk penaltıyı 
atan takım hep ilk atışı kullanıyordu. 

FIFA’nın ve UEFA’nın da desteteklediği ve zaman 
zaman denediği uygulamada ise her seride ilk 
penaltıyı kullanan takım değişecek. Yani birinci 
penaltılarda A takımı ilk atışı yapıp, B takımı 
ikinci atışı yapınca B takımından farklı 
bir oyuncu ikinci penaltılara 
başlayacak. 

Yeni düzende: 

1. atış – A Takımı            2. atış – B Takımı

3. atış – B Takımı            4. atış – ATakımı

5. atış – A Takımı            6. atış – B Takımı

7. atış  – B Takımı           8. atış – A Takımı

9. atış – A Takımı           10. atış – B Takımı

11. atış – B Takımı        12. atış  –  A Takımı  ve 
bu şekilde devam ediyor…

M. MERT ARTUN
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Bu uygulama ile aynı seride 2. penaltıyı atan 
takımın üzerindeki stresi eşit şekilde dağıtmayı 
planlayan EFL bu yenilikçi uygulamanın 
ilginç bir dinamik kazandıracağını düşünüyor 
turnuvalara. 

Yeni düzen 7-8-9 Ağustos tarihlerinde oynanacak 
Carabao Cup, Lig Kupası’nın yeni sponsor ile 
yeni adı, maçlarında uygulanmaya başlıyor. 

İlk denemesi de 6 
Ağustos günü 

oynanan Community Shield maçında yapıldı. 
Arsenal vs Chelsea mücadelesinin 90 dakikası 
1-1 bitince yeni düzenle kullanılan penaltı 
atışlarında kazanan Arsenal oldu. Bakalım 
bu penaltı düzeni yeni sezonda 
futbola daha neler 
katacak.
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CELTIC ve RANGERS’IN
PREMIER LİG’E KATILIMI

GÜNGÖR ORÇUN ACAR

İngiltere Futbol Ligleri 2019-2020 sezonuyla 
birlikte yeni bir statüye geçmeyi tartışıyor. 20 
takımlı 5 lig halinde yeniden düzenlenmesi 
planlanan yeni profesyonel liglerin takım sayısı 
artarken, takvim sıkışıklığı da giderilmeye 
çalışılacak ve ligler daha standart hale gelecek. 
Bu değişim gerçekleşir mi bilinmez ama 
yıllardır ortaya atılan bir fikri yeniden gündeme 
getirmeye yetti. İskoç futbolunun dinamosu 
olan iki ekip, yani Celtic ve Rangers’ın İngiltere 
futboluna dahil olması. 

Yıllardır süregelen tartışmalar bu yeni 
düzenlemeyle birlikte tekrar gündeme geldi. 
Endüstriyel futbolun artık göz ardı edilemeyecek 
farklar yaratmasıyla birlikte İskoç futbolu 
günden güne gerilerken maçlarını 50.000 
kişiye oynayan Celtic ve Rangers yeteri kadar 

sponsor çekemiyor. Oysa Glasgow’dan yaklaşık 
150 kilometre güneyde durum oldukça farklı. 
İngiltere Premier Ligi’nin yayın hakları 3 yıllığına 
5.14 milyon pounda yani yaklaşık olarak yıllığı 
1.71 milyon pounda satılırken, İskoçya Premier 
Lig’in yayın hakları yalnızca 18.75 milyon 
pounda satıldı. Aradaki uçurum düşünüldüğü 
zaman çok sayıda taraftara ve dünya çapında 
üne sahip olan İskoç kulüpleri için diğer liglerle 
mücadele etmek oldukça zor gözüküyor. Öte 
yandan Avrupa liglerinin ciroları incelendiğinde 
İskoç kulüplerinin cirosunun %37’si stadyum 
gelirlerinden oluşuyor ki bu ilk 20 Avrupa 
Ligi’ndeki en büyük oran. Özetle İskoç kulüpleri 
güçlerini taraftarlarından alıyor ve bu durum 
doğal olarak endüstriyel futbolla mücadele 
etmelerini engelliyor. Celtic ve Rangers’ın 
İngiltere liglerine dahil olması kendileri 
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açısından daha büyük bir vitrin ve çok daha 
fazla gelir demek anlamına geliyor. Peki İskoçya 
Federasyonu bu duruma nasıl yaklaşabilir?

İlk etapta İskoç futbolunu bitirecek bir hamle 
gibi gözükse de büyük kulüplerin ayrılması 
İskoç futbolunun kendi kimliğini bulmasına 
yardımcı olabilir. Devlerle kıyaslandığı zaman 
gelirleri çok cılız kalan Celtic diğer yandan kendi 
ülkesindeki takımlarla kıyaslandığında 
da inanılmaz bir uçurum oluşuyor. 
Rakiplerine nazaran iki üç kat daha 
fazla bütçeyle yola çıkan Celtic’in 
geçtiğimiz sezonki efsane 
performansı bu durumun en 
büyük örneği. 38 maçın 34’ünü 
kazanan Celtic 4 beraberlik 
alarak sezonu namağlup 
tamamladı. Rangers’ın üçüncü 
olarak tamamladığı sezonda 
çekişmeden bahsetmek pek 
de mümkün değildi. Aberdeen’in 
ikinci sırada yer aldığı lig, Celtic ve 
Rangers’ın ayrılmasıyla daha çekişmeli bir hale 
gelebilir. Ancak iki devin ayrılmasıyla birlikte 
sponsor gelirleri de düşecektir. Bu durum İskoç 
futbolunun daha da gerilemesine yol açabilir. 

Ancak madalyonun diğer yüzü incelendiğinde 
Celtic ve Rangers Premier Lig’den elde 
edecekleri gelirle bir altyapı cenneti haline 
gelebilirler. Rangers için konuşmak henüz erken 
olsa da eski günlerine birkaç sene içerisinde 
döneceğini varsaymak doğru olacaktır. Ancak 
Celtic şu an limitlerine ulaşmış durumda. Kısa 
ve hatta orta vadede Celtic şampiyonluğu 
görmeme ihtimalimiz yok gibi. Şampiyonlar 

Ligi’nde de fazla varlık gösteremeyen 
Celtic, grup aşamasından öteye 

geçemiyor. Manchester City’e karşı 
aldıkları 3-3 beraberlik ve efsanevi 
Barcelona galibiyeti Celtic 
taraftarlarını hala gururlandırsa 
da pratikte hoş bir anı olmaktan 
öteye gidemiyor. 

İngiltere Federasyonu ise 
duruma temkinli yaklaşıyor. Bu 

olasılık yıllardır konuşulduğundan 
dolayı birçok görüş ortaya atılmış 

durumda. Ancak İngilizler Celtic ve 
Rangers’ın doğrudan Premier Lig’e katılması 
konusunda gönülsüz gözüküyorlar. Premier 
Lig her şeyden önce bir İngiliz ligi ve doğal 
olarak İngiliz takımlarının zararına olacak bir 
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şeyi yapmak istemeyen federasyon, iki ekibi 
Lig 2’ye dahil edebileceklerini açıklamıştı. Tabii 
bu durum, en iyi ihtimalle İskoç takımlarının üç 
yıllarını alt liglerde geçirmelerine neden olacağı 
için Celtic ve Rangers bu duruma pek sıcak 
yaklaşmamıştı. 

 İki ekibi Premier Lig’e katmak 
için ara bir formül bulunabilir. 
Ancak Celtic ve Rangers bu 
konuda doğrudan bir teklif 
yapmaktan kaçınıyorlar. 
İskoçya ve İngiltere arasındaki 
soğuk rüzgar uzun süredir 
bu kadar şiddetli bir şekilde 
esmemişti. Bağımsızlık 
referandumundan çıkan 
hayır sonucundan sonra 
İskoç Ulusal Partisi (SNP) 
yeniden bir referandum için 
çalışmalara başlayacağını 
açıklamıştı ancak geçtiğimiz 
aylarda yapılan erken genel 
seçimde SNP yenilgiye 
uğradı. Bu durum ortamın 
biraz ısınmasına yol açtıysa 
da İskoçya’nın Brexit’e hayır 
demesi tansiyonun düşmeyeceği anlamına 
geliyor. Birleşik Krallık’ın siyasi durumundan da 
oldukça etkilenecek bu durum, iki İskoç devinin 
Premier Lig’e dahil olup olmayacaklarını önemli 
ölçüde etkileyecek. 

İskoçya takımlarının Premier Lig’e dahil edilme 
fikri akıllara Swansea ve Cardiff’i getirebilir. 
Galler’in iki büyük ekibi Premier Lig ve 
Championship’de sportif faaliyetlerine devam 
ediyorlar. Ancak Galler için şu durumu bilmek 
gerekir ki Galler Premier Ligi 1992 yılında 
kuruldu. Bu yıla dek neredeyse tüm Galler 

ekipleri İngiltere liglerinde 
mücadele ediyordu. 

Diğer bir sorunsa Celtic ve 
Rangers’ın Avrupa kupalarına 
katılma sorunu. Premier 
Lig’deki rekabet ortamı 
İskoç ekiplerinin olası bir 
katılımında Avrupa kupalarına 
katılmalarını engelleyecek 
düzeyde. Bu durum içinse 
İskoçya Kupası düşünülebilir. 
Özel bir statüyle İskoçya 
Kupası’na katılabilirlerse 
muhtemelen bir Avrupa 
Ligi hakkı kazanılabilir. Soru 
işaretleri çok olmakla birlikte 
Celtic ve Rangers’ın Premier 
Lig’e dahil olması uzun vadede 
iki ekibin de dünya sahnesine 

çıkmasına vesile olacaktır. Bu durumun İskoç 
futboluna olan etkileri ise bir tahminden öteye 
gidemez. Ancak Premier Lig’de bir Old Firm 
derbisi izlemeyi tüm futbolseverler isteyecektir. 



SAYI 26|35

 CELTIC VE RANGERS



SAYI 26|36

 BLACKBURN

BLACKBURN
(HER ANLAMDA) DÜŞÜŞTE

EDİP URAS

Blackburn Rovers bu sezon League One’da 
mücadele edecek. İlk kez bir Premier Lig 
şampiyonu İngiltere’nin üçüncü liginde 
oynayacak 2017/18 sezonunda.

1994/95 sezonunda Kenny Dalglish 
yönetimindeki takımda kimler kimler vardı… 
Alan Shearer, Graeme Le Saux, kaleci Flowers, 
kaptan Sherwood, defansın bel kemiği İskoç 
Hendry, forvette Chris Sutton.

Blackburn Rovers o günlerden çok uzakta 
şimdi. Özellikle Venky’s tavuk zincirinin Hintli 
sahipleri geldiğinden beri yokuş aşağı giden 
Rovers, geçtiğimiz günlerde farklı bir konu ile 
İngiltere’nin gündemindeydi.

Stad güvenliğinin 54 yaşındaki çalışanı 
röntgencilik suçlaması ile polis tarafından 
tutuklandı.

Yaklaşık 10 metrelik direğin üzerindeki kamerayı 
ayarlayan ‘güvenlik’ elemanı, 12 yaşındaki 
bir kızın yatak odasını izlerken yakalandı. 
Stadın yakınlarındaki evlerinde kızının odasına 
doğrultulmuş kamerayı fark eden baba polise 
haber verince, olay ortaya çıktı.

Aileyi perişan eden bu travmatik olay sonrası 
kızın bir süredir utancından sokağa bile 
çıkamadığı söyleniyor. Evlerinde kendilerini çok 
rahatsız hissettiklerini söyleyen baba, kızının 
ısrarla buradan taşınmak istediğini söylüyor.
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Koyu bir Rovers taraftarı olan baba, 
çocukluğundan beri bu bölgede oturduğunu ve 
olanlara anlam veremediğini söylerken, elbette 
adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Bir gün perdeleri çekerken, direğin üzerindeki 
kameranın anlamsız bir doğrultuda olduğunu 
fark etmiş. Birkaç gün sonra aynı doğrultuda 
olduğunu tespit edip, kızının odasına bakan 
CCTV kamerayı polise bildirmiş. 

“İki kızım var, biri 14 diğeri 12.” diyor dertli baba.
Kulüple irtibata geçtikten sonra Blackburn 
Rovers yetkileri ile toplantıya çağrılmış. Ona 
bir güvenlik görevlisinin konu ile ilgili işine son 
verildiğini söylemişler.
Radius Güvenlik şirketinin koruduğu 31,000 

kişilik Ewood Park 
Stadı’nda 20 yıldır 
görev yapan bir adamın 
tutuklandığı haberi daha 
sonra gelmiş.

Blackburn Rovers kulübü 
konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, kulübün 
durumdan haberdar 
olduğu ve taşeron 

güvenlik firmasının görevlisi ile ilgili işlemlerin 
devam ettiğini söyledi. Polis soruşturması 
sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, 
daha fazla yorumda bulunamayacakları ibaresi 
de yer alıyor.

1995 yılında Premier Lig’i kazanan Blackburn 
Rovers, İngiltere’nin en üst liginde tam 11 sezon 
mücadele etti. Tugay Kerimoğlu’nun 2001 – 
2009 yılları arasında tam 233 kez formasını 
giydiği ve uzun süre kaptanlığını yaptığı takım 
2012’de Premier Lig’den Championship’e düştü.

Geçtiğimiz sezon da League One’a düşen takım, 
üçüncü ligde oynayacak olan ilk Premier Lig 
şampiyonu olacak.
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LUKAKU
ve BİR FORVET GELENEĞİ

CELAL UMUT EREN

Jose Mourinho'nun ilk 
sezonunda 3 kupa ile hiç de fena 

sayılmayacak bir performans gösteren 
Manchester United, buna karşın Premier Lig 
zaferini hala çok özlüyor. 2012-13 sezonunda 
hem Alex Ferguson efsanesine hem de 
şampiyonluğa veda eden Kırmızı Şeytanlar, 7 
yıllık hasretini yeni bir yıldızıyla bitirmek istiyor: 

Romelu Lukaku

Manchester United, 
2012-13 sezonunun son hafta 

mücadelesinde West Bromwich Albion 
deplasmanına çıkmıştı. En yakın rakibine ve 
ezeli rakibi Manchester City'ye 11 puan fark 
atan Kırmızı Şeytanlar, sezonun son maçını 
adeta bir gol partisine çevirdi.

WBA ile deplasmanda 5-5 berabere kalan Alex 
Ferguson ve ekibi, belki de 7 yıllık sürecek bu 
hasretin öncesinde bilmeden de olsa bir veda 
partisi düzenlemişti.

Alex Ferguson'ın 27 yıllık ManU kariyerinin son 
lig maçında 10 gol atılırken, o maçta rakipten 
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bir yıldız güneş 
gibi parlıyordu. Bu yaz 

döneminde 85 milyon euronun 

gözden 
ç ı k a r ı l d ı ğ ı 

Romelu Lukaku, o 
gün WBA formasıyla hat-trick 

yaparak farkını ortaya koyuyordu.

Sonraki dönemde Everton formasıyla da coşan 
ve Chelsea'den tamamen kopan Lukaku, 2017-
2018 sezonunda Manchester United'ın belki de 
sahadaki en önemli yıldızı olacak.

Kariyerinde Belçika ve İngiltere dahil (326 maçta 
152 gol) sürekli gol atan Belçikalı futbolcu, hala 
daha 24 yaşında. Hiç yaşlanmıyor düşüncesi 
futbolseverlerde fazlasıyla hakim olabilir ancak 
Lukaku'nun 10 yaşında iken akranlarıyla olan 
bir fotoğrafı da aslında epey dikkat çekici. 

Yeniden makarayı 2012-13 sezonuna 
döndürürsek, WBA-Manchester United 
mücadelesinde gollerden biri de Kırmızı 
Şeytanlar adına Robin Van Persie'den yanı o 
sezonu 26 golle kral bitiren yıldızdan gelmişti.

2012-13 şampiyonluğundan sonra David Moyes 
ve Louis Van Gaal dertlere derman olamadı. 
Avrupa futbolunun fenomen menajeri Jose 
Mourinho da Zlatan Ibrahimovic gibi bir başka 
fenomenle çıktığı sezonda UEFA Avrupa Ligi'ni 
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kazansa da Premier Lig madalyasından uzak 
kaldı. 

Bu sezon Ibrahimovic'siz ancak Lukaku'lu 
olacak ManU'da kritik bir soru var: Şampiyonluk 
gelecek mi?

Chelsea ve Manchester City'de Antonio Conte 
ile Pep Guardiola faktörleri, yükselişteki 
Tottenham, Jurgen Klopp ile heyecan veren 
Liverpool, her şeye rağmen Arsene Wenger'in 
Arsenal'i en ciddi rakipler. 

Manchester United'ın özellikle 1992 yılından 
beri oynanan Premier Lig'deki zaferlerine 
bakıldığında 'forvet' faktörü hep öne çıkıyor. 

Sir Alex Ferguson idaresinde bilhassa birçok 
efsaneleşen forvet, ManU'nun başarılarına 
doğrudan etki etti. Şöyle bir sıralarsak; Mark 
Hughes, Andy Cole, Dwight Yorke, Eric Cantona, 

Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, Ruud 
Van Nistelrooy,  Wayne Rooney, Carlos Tevez, 
Dimitar Berbatov ve Robin Van Persie. Hatta 
bu listeye forvet olarak nitelendirip, Cristiano 
Ronaldo'yu da ekleyelim.

Geçen sezonki üçlemede de Zlatan 
Ibrahimovic'in katkıları öne çıksa da lig 
şampiyonluğunu almaması performansının 
sönük kalmasına neden oldu.

İşte şimdi hem geçmişten gelen bu gelenek 
hem 7 yıllık şampiyonluk hasreti hem de Zlatan 
Ibrahimovic'in ardından gelmesiyle Romelu 
Lukaku'yu sert bir dönem bekliyor.  

Bu özetin ardından 1992 sonrası Premier 
Lig'de Manchester United'ın şampiyonlukları ve 
forvetlerin katkılarına detaylıca bakalım: 

1992-1993 sezonu, hem Alex Ferguson'ın ilk 
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şampiyonluğu hem 1967'den sonraki ilk zaferi 
hem de Premier Lig formatında siftah niteliği 
anlamlarını taşıyordu. 

Bu sezonun esas gizli noktası da Eric Cantona 
efsanesinin resmen başlayacak olmasıydı. 
Leeds United ile elde ettiği şampiyonluk 
sonrası Alex Ferguson'ın radarına takılan ve Old 
Trafford'a geçiş yapan Fransız, Mark Hughes 
ile beraber hücum attında birleşip, 15'er golle 
sezonu bitirdi. O sezonun gol kralı ise 22 golle 
Tottenham ve Nottingham formaları giyen 
Teddy Sheringham olmuş, Alex Ferguson'ın 
yeni bir gözdesi ortaya doğmuştu. 

1993-94 sezonunda yine Premier Lig zaferini 
göğüsleyen ManU'da Eric Cantona sazı iyice 
eline alarak, 18 golle takımının en skoreri 
oluvermişti. Ancak ligdeki kral yine ilginç bir 
isim, Newcastle United'dan 34 gollü Andy 

Cole olmuştu. Alex Ferguson favoriler listesine 
güncelliyordu.

Eric Cantona efsanesi sonrası hız kesmeyen 
ve özellikle forvet hattında oldukça planlı bir 
program uygulayan Manchester United ve 
Alex Ferguson, Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy 
Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer gibi isimlerle 
unutulmaz bir 4'lü hat kurmuştu.

1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000 ve 
2000-01 sezonu Premier Lig şampiyonlukları 
ile 1999-00 sezonunda Camp Nou'da Bayern 
Münih'e karşı kazanılan 2-1'lik unutulmaz 
Şampiyonlar Ligi zaferinde Fergie'nin forvetleri 
hep başroldeydi. 

2002-03 sezonunda kazanılan şampiyonlukta 
ise Ruud Van Nistelrooy'un 25 gollük krallığı 
ile yeni bir dönem başladı. Old Trafford'daki 
meşhur 'Ruud' tezahüratı halen kulaklarda.
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2006-07 sezonuna kadar 4 yıllık bir 
şampiyonluk arası veren ManU'da kilit, 
dinamik ve genç yıldızlarla değişti. Rooney ve 
Cristiano Ronaldo'nun birlikte ligde attığı 31 
gol, şampiyonluk kupasını armağan etti.

2007-08 ve 2008-09 sezonlarını da kazanan 
Manchester United'da, Alex Ferguson adeta 
Avrupa futboluna bir gol makinesi sunmuştu.

2007-08 sezonunda 31 golle rekorları kıran 
Ronaldo, 2008-09 sezonunda Nicolas Anelka'nın 
arkasında kalsa da yine 18 golü bulmuştu.

2006-09 arası Ronaldo; 66 lig golüyle göz 
kamaştırıyor ve Real Madrid'e bu sefer transfe 
rekorları kırarak gidiyordu. Alex Ferguson, 
en önemli futbolcusunu bırakmasına karşın 
geçmiş yıllarda olduğu gibi formülü yine 
buldu. Önce Bayer Leverkusen'den gelen 
sessiz golcü Dimitar Berbatov, 2010-11 
sezonu şampiyonluğuna 20 gollük krallık 
performansıyla renk katmıştı. Ardından 

Ezeli rakiplerden Arsenal'in yıldızı Robin 
Van Persie, Old Trafford'un yeni kahramanı 
olmuştu. Van Persie, Ada'daki ilk lig zaferini 
2012-13 sezonunda kazanırken, 26 golle krallık 
tacını da takıyordu. 

KIRILMA ANI: LUKAKU

Manchester United adına Alex Ferguson'un 
emekliliği ve 27 yıllık dönemin bitmesi büyük 
bir kırılma anı oldu. Kırmızı Şeytanlar 4 yıldır 
Old Trafford'a şampiyonluk getiremiyor.

Bu süre zarfında eldeki forvetlerin 
kullanılamaması ya da şampiyonluğa yetmemesi 
ilginç bir detay oldu. David Moyes ile başlayıp, 
Van Gaal ve Jose Mourinho ile devam eden 
arada Ryan Giggs'in bulunduğu dönemlerde 
Anthony Martial ve Marcus Rashford gibi genç 
yetenekler tek kazanç olarak kayıtlara geçti.

Zlatan Ibrahimovic'in Avrupa liglerindeki 
meşhur kariyerinde sadece Manchester 

United'la lig şampiyonluğunu pas geçmesi 
önemli bir nokta.

İşte böyle bir noktada Romelu Lukaku'yu önemli 
bir görev bekliyor. Henüz 24 yaşında olmasının 
şaşırtıcılığı bir yana kariyerindeki detaylar da 
aslında ManU ahalisine güven vermeye yetiyor.

Artık forvet hattında yeni ve uzun bir dönemin 
başlamasını umut eden Old Trafford sakinleri, 
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1.90'lık  yeni golcülerine güveniyor. 

2009-10 sezonunda Belçika'da Anderlecht 
ile ilk resmi golünü attıktan sonra 28 Ağustos 
2009 tarihinde UEFA.com ile bir röportaj yapan 
Lukaku, kariyer başlangıcını, "Kendimi denizi 
ortadan ikiye bölmüş gibi mutlu hissettim. 
Kendinizi böyle uçup, tüm dünyayı görüyormuş 
gibi düşünün, aynı öyleydi" sözleriyle tarif 
etmişti.

Chelsea'de beraber çalışmadıklar Jose 
Mourinho ile kaderin bir cilvesi gibi karşılaşacak 
Romelu Lukaku, örnek aldığını saklamadığı 
Didier Drogba gibi yeni bir yol haritası 
belirleyebilir.

Zira yine Lukaku'nun sözlerine kulak verirsek, 
"Benim idolüm Drogba, bunu kendisi de biliyor. 
Ancak ben yeni Drogba değilim. Benim adım 
Lukaku ve ben ismimle gurur duyuyorum. Ben 
kendi hikayemi yazmak istiyorum. Drogba'ya 
saygı duyuyorum ve her fırsatta kendisini 
arayıp sorular soruyorum. Aramızda sıkı 
bir arkadaşlık var. Drogba gerçek bir lider. 
Takımı ve arkadaşları ne zaman Drogba'ya 
ihtiyaç duysa sahneye çıkıyor, benim de olmak 
istediğim futbolcu profili bu" diyor. 

Hazırlık döneminde özellikle Amerika turunda 
ezeli rakip Manchester City maçında attığı gol, 
şimdiden Manchester United taraftarlarını 
gururlandırdı. 

Bir dönem Manchester United'da oynayan 
eski sağ bek Rafael, Romelu Lukaku'nun 
isabetli bir transfer olduğunu belirtiyor. ESPN'e 
konuşan Brezilyalı Rafael, "Bana göre iyi bir 
futbolcu. Şu anda da iyi bir yaşta. Lukaku'yu 
Everton'da çok izledim, Chelsea dönemlerini 
de takip etmiştim. Ayrıca Manchester United 
ile şampiyon olduğumuz sene, Lukaku, WBA'da 
oldukça iyiydi. Son yıllarda yaptıkları ortada. 
Bana göre harika bir transfer olarak anılacak" 
diye konuştu. 

LUKAKU-MOURİNHO İLİŞKİSİ

Manchester United cephesinde en çok merak 
edilen bir diğer konu da Romelu Lukaku 
ile Jose Mourinho arasındaki ilişki olacak. 
Chelsea'de iken kadroda tutmadığı ve ısrarla 
kullanmadığı Lukaku için ManU'da milyonlarca 
euro dökülmesini bizzat izleyen ve isteyen 
Jose Mourinho'nun yeni dönem ilişkisi takımın 
başarısını da direkt ilgilendirecek.

Lukaku'yu doğrudan birinci forveti yapacak 
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Mourinho, hazırlık kampı esnasında düzenlediği 
basın toplantısında, "Büyük bir oyuncuya 
sahibiz. Chelsea'de onunla birkaç ay çalışmıştık. 
O dönemde de kendini sürekli geliştiriyordu. 
Birkaç sene önce ile şimdiki durumunu 
karşılaştırdığımda büyük bir oyuncuya sahip 
olduğumu görüyorum. Ancak her zaman 
oyuncular kendilerini büyük platformlarda 
kanıtlamalı. Lukaku için de durum bu. Bu sezon 
Şampiyonlar Ligi çok kritik ve aynı performansını 
orada da göstermeli. Lukaku bunu yapabilecek 
potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. 

Chelsea’de iken daha çok küçüktü şimdi ise 
beklentilerin yüksek olduğu ve zirve kulüplerden 
biri Manchester United’da. Lukaku’ya sözü 
bırakarak vedayı koyalım; “Kazanmanın en 
önemli şey olduğu bir kulüpte olduğumu 
biliyorum. Böyle bir şansa sahip olduğum için 
gururluyum. Bu seviyede bir kulüpte oynamayı 
hep istemiştim. Gelmeden önce de Mourinho 
ile konuşmuştuk. Anlattıklarıyla beni ikna etti. 
Planlar, kulübün yapısı ve hedefleri beni ikna 
etti. Hayal ettiğim şansı kullanmak istiyorum.”
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NE OLACAK 
BU İNGİLİZ TEKNİK 
ADAMLARIN HALİ? 

M. MERT ARTUN
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Premier Lig’in 26. yılına başlıyoruz. 2017-18 
sezonunda da bir mucize olmazsa şampiyonluk 
kupası yabancı bir hocanın ellerinden 
yükselecek.

İngiltere’nin göz bebeği olan 
ligde henüz bir İngiliz hoca 
şampiyonluk yaşayamadı. 
Ülkenin zirve liginden en son 
mutlu sona ulaşan isim 25 yıl 
önce, Leeds United’I şampiyon 
yapan Howard Wilkinson 
olmuştu. 

Dünya Kupası zaferi yaşayan 
İngiliz TD sayısı Premier Lig 
şampiyonluğu yaşayan İngiliz 
TD sayısından fazla. Yani 1 > 0. 

1992-93 sezonundan itibaren 
hayatımıza giren Premier Lig’den 
hemen önce gelmişti Leeds’in 
şampiyonluğu. Alex Ferguson’un Manchester 
United’ını geride bırakmıştı Wilkinson’ın ekibi. 
Ferguson ise o takımın sorunlu ismi Cantona’yı 

transfer ederek efsanevi Kırmızı Şeytanlar 
şampiyonluk serisine başlıyordu bir yıl sonra. 

Antonio Conte ile birlikte Premier Lig’de 
şampiyonluk yaşayan hoca sayısı 9’a yükseldi. 

Bu isimlerden 4 tanesi İtalyan. 
Conte, Ancelotti, Ranieri ve 
Mancini. 2 İskoç Alex Ferguson 
ve Kenny Dalglish’in yanı sıra Şilili 
Pellegrini, Portekizli Mourinho 
ve Fransız Arsene Wenger 
listenin diğer ağır topları.
 
Jose Mourinho’nun hedefi 
ise Manchester United’I 
şampiyonluğa taşıyıp bu ligde 
iki farklı takımla zirve yapan ilk 
isim olabilmek. 

İngilizler mi, onlar şimdilik sadece 
meslektaşlarını başarılarını 
uzaktan alkışlıyor. Eddie Howe, 

Sean Dyche, Sam Allardyce PL zaferi yaşayan ilk 
İngiliz olabilirler mi bilemiyoruz…
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Ancak bilenen bir gerçek her geçen gün takım 
yöneten yerli hoca sayısı azalıyor. 92-93 
sezonunda 22 takımın 16 tanesini İngiliz teknik 
adam çalıştırırken bu sayı şimdilerde bir elin 
parmaklarına yakın seyrediyor. 

Şampiyonluğa en çok 
yaklaşan isimler 1993’de 
sezonu Aston Villa ile ikinci 
sırada bitiren Ron Atkinson 
ve geçtiğimiz sayılarda 
okuduğunuz 1996’da 
efsanevi şekilde zirveyi 
Manchester United’a 
bırakan Newcastle’ın 
hocası Kevin Keegan. 

İngiliz hocalar giderek 
zirvedeki takımlardan da uzaklaşıyor. Geride 
bıraktığımız sezonda ilk ondaki hiç bir takımı 
yerli hoca çalıştırmıyordu. 
Her geçen gün yabancı sermaye, yabancı 
futbolcu sayısına parallel olarak yabancı hoca 
sayısı da artıyor. 

1992-93’e geri döndüğümüzde İngiliz olmayan 
6 hocanın 4 tanesinin İskoç, diğerlerinin de Galli 
ve İrlandalı olduğunu söylersek şimdiki durumu 
daha iyi özetlemiş oluruz. İrlandalı ve Britanyalı 

hocaların dışında ilk kez bir Premier Lig 
takımı çalıştıran isim Tottenham’ın unutulmaz 
Arjantinli oyuncusu ve hocası Osvaldo Ardiles 
olmuştu 1996’da. 

Arsene Wenger ile 
başlamıştı yabancıların 
Ada Futbolu’daki devrimi. 
Diet, idman programları, 
alkol tüketimi ve 
profesyonellik bir anda 
bambaşka ve önem arz 
eden kavramlar olmuştu 
Britanya’da. 

Wenger’in 1998’de FA Cup 
ve lig şampiyonluğu ile 
Ruud Gullit’in Chelsea ile 

kazandığı FA Cup zaferleri Britanyalı ve İrlandalı 
hocaların dışında gelen ilk kupalardı. 

İngiltere’nin en köklü ekiplerinden Liverpool 
Avrupa mantalitesini takıma katmak adına 
1999’da Fransız Gerrard Houllier’yi takımın 
başına getirmişti. Yine Liverpool’un Rafael 
Benitez hamlesi, Chelsea’de Mourinho dönemi 
derken bir anda Avrupa’nın önde gelen 
oyuncuları da İngiltere’ye daha sık transfer 
olmaya başladılar. 

PREMIER LİG’DEKİ İNGİLİZ MENAJER SAYISI
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Yabancı akımının kulüp patronlarına sirayet 
etmesi de 2000’li yılların başına dayanıyor. 
Önce Mısırlı iş adamı 
Fayed, daha sonra Roman 
Abramovich derken şu 
anda yabancı sermayenin 
tames etmediği 4 kulüp 
kaldı Premier Lig’de. 

Premier Lig’deki yabancı 
patron sayısının çokluğu 
yabancı hoca sayısında 
da patlama yarattı. 
Avrupa’nın diğer önemli 
liglerinde hala yerel 
hocaların ağırlığı var. 
İspanya’da yerli olmayan 
hoca sayısı 7, Almanya’da 
8, Fransa’da 7 ve bu sayı İtalya’da sadece 4. 

Manchester United ve Arsenal’de 1986’dan 
beri İngiliz hoca göremiyoruz. Zirveye oynayan 
takımlar, Liverpool, Manchester Ekipleri, 
Chelsea, Tottenham. Öncelikle İngiliz hocaların 
bu kulüplerin başına geçebilmesi lazım. 

Benzer bir durum alt liglerde de yaşanıyor. 
Yabancı sermaye artık Championship ve hatta 
League One ile League Two’ya da el atmış 
durumda ve geçen sezon ilk kez tüm profesyonel 
liglerdeki yabancı hoca sayısı Britanyalı ve 
İrlandalı hoca sayısını 
geçti. 

İlk 4’te ligi bitirmeyi 
başaran son hoca 
2012’de Tottenham 
ile Harry Redknap 
oldu. Sam Allardyce’ın 
dediği gibi “eğer adım 
Allerdici olsaydı şimdi 
ilk dört mücadelesi 
veren bir takımı 
çalıştırıyordum…”

Belki de İngiliz hocalar 
bu kadar çok uluslu kadroları yönetebilmek 
adına yurt dışında deneyim elde etmeli, başarı 

kazanmalı. Bu da çok kolay görünmüyor. 
Manchester United efsanelerinden Gary 

Neville’in Valencia ile 
yaşadığı şok ki belki de 
yanlış zamanda yanlış 
takım seçmekten ötürü 
hala taze. Gary Neville’in 
aynı takımda beraber 
çalıştığı kardeşi Phil 
Neville 18 aylık Valencia 
macerasında çok fazla 
şey öğrendiğini itiraf 
etti. Gordon Milne ve 
Barcelona’da başarılı 
olan Robson dışında 
uzak diyarlarda başarı 
elde eden bir İngiliz hoca 
gelmiyor pek akıllara. 

Neredeyse artık bir İngiliz hoca için Premier 
Lig’de takım çalıştırmanın yolu bir alt lig 
takımını alıp Championship’ten yükseltmek 
oldu. Geçen sezon lige yükselen Newcastle’I 
Benitez, Huddersfield’ı Wagner gibi yabancıların 
çalıştırdığını düşünürsek, burada da ekmek 
aslanın midesine kaçmış durumda. Bir tek 
Brighton’da yerli bir hoca vardı, Chris Hughton 
ki o Hughton 2012’de Birmingham’dan Norwich 
City’ye transfer olurken nereden bilebilirdi ki bir 
alt lig ekibinden Premier Lig’e geçen son hoca 
olacağını…

Liverpool U-18 
takımının başına 
geçen Gerrard’ın Klopp 
sonrası dönemde 
Liverpool’un hocası 
olup lig şampiyonluğu 
yaşayabileceği günleri 
görecek miyiz? İlk 
İngiliz şampiyon 
Gerrard mı olacak?

İngiliz bir teknik 
direktor elbet bir 
gün Premier Lig 

şampiyonluğu yaşayacak, ama ne zaman? O 
günler çok yakında görünmüyor… 
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Yıllarca hep konuşuldu. İşte Premier Lig 
şöyle büyük, şöyle yüce. Peki bizim ligimizle 
karşılaştırdığımızda hangisi daha büyük? PL mi 
TSL mi? Ben 3-5 tane fark buldum, karar sizin. 
İsterseniz çıktı alın, cebinize koyun, sezon içinde 
ara ara bakarsınız. 
Öncelikle...

Premier Lig kurumsal şirkettir, bir markadır.
Süper Lig ise bakkaldır, tuhafiyecidir, 
züccaciyecidir. 

Premier Lig CEO ve CFO ile yönetilir.
Süper Lig Apartman Yöneticisi ve İhtiyar Meclisi 
ile yönetilir.

Premier Lig’de Pazarlama Müdürü vardır.
Süper Lig’de Pazar Esnafı vardır. 

Premier Lig para basar.
Süper Lig’de Türkiye Futbol Direktörü kebapçı 
basar.

SEN KİMSİN OLM PREMİER LİG?

Premier Lig’i 2 Milyar kişi izler.
Süper Lig’i 2 kişi izler, onlar da ne izlediğini 
anlamazlar zaten.

Premier Lig’i Neville, Henry yorumlar.
Süper Lig’de ağızda muz olduğu için 
yorumlayamazlar.

Premier Lig’de yıldız oyuncu vardır. Yıldız 
yetiştirir.
Süper Lig’de kara delik vardır. Yıldızlar(a) kayar.

Premier Lig’de spora bazen siyaset karışır.
Süper Lig’de siyasete bazen spor karışır.

Premier Lig’de yabancı sınırlaması vardır. 
Süper Lig futbola komple yabancıdır.

Premier Lig’de statlar dolar.
Süper Lig’de başkanların ve menajerlerin cebi 
dolar.

EMRAH ÖNER
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Premier Lig’de arkadan tekme yoktur. Cezası 
vardır.
Süper Lig’de yerdeyken bile tekme vardır. Cezası 
yoktur.

Premier Lig’de Finansal Fair Play vardır.
Süper Lig’de Bakkal Defteri vardır.

Premier Lig’de adam adama mücadele vardır, 
güzel zeminler vardır.
Süper Lig’de adam kayırma vardır, ıslak zeminler 
vardır.

Premier Lig’de altyapı ve üstyapı vardır.
Süper Lig’de başkanı görünce altına yapma ve 
adayı birinin üstüne yapma vardır.

Premier Lig’de marketing vardır.
Süper Lig’de bakkaling vardır.

Premier Lig’de her takım şampiyon olabilir.
Süper Lig’de sene başında şampiyon bellidir.

Premier Lig’de birine dayak attın mı, kadro dışı 
kalırsın.

Süper Lig’de birine dayak attın mı, kadroyu sen 
kurarsın.

Premier Lig’de belediyeler sadece çöp toplar, 
kaldırım yapar.
Süper Lig’de belediyeler takım kurar, başa 
oynar.

Premier Lig’de 5-10-20 yıllık plan vardır.
Süper Lig’de 5-10-20 gün sonra ne olacağı belli 
değildir.

Premier Lig’de takımlara biat vardır.
Süper Lig’de futbol direktörüne, başkanlara 
biat vardır.

Premier Lig’e Messi gelse Paund maaş alır.
Süper Lig’de Sabri istese Paund maaş alır.

Premier Lig’de zenci, asyalı, arap yoktur. Futbol 
vardır.
Süper Lig’de zenci, asyalı, arap vardır. Yine de 
futbol yoktur.

PREMIER LİG CEO’SU
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Haziran ayında İrlanda için normal sayılabilecek 
serin bir hava. 

Ara sıra kendini gösteren güneşe rağmen 
genelde kapalı ve yağışlı bir sabah. 

Yağmurun altında ıslanma pahasına neredeyse 
iki yüzyıllık binanın bahçesinde toplanan bir 

grup insan, beyaz bir çadırın altından gelen 
gitar tınıları ile kendinden geçmiş durumda. 

Burası İrlanda’nın kuzey doğusunda yer alan 
Ballyshannon kasabasında, ünlü blues rock 
sanatçısı Rory Gallagher’ın doğduğu Rock 
Hospital. Herkes Rory’nin doğum yeri olduğu 
için buraya Rock Hospital dendiğini sanıyor 

AŞK, TUTKU, 
MÜZİK VE FUTBOL

EDİP URAS



SAYI 26|55

 MÜZİK

ama aslında büyük bir kayanın üzerinde olduğu 
için bu adı almış. Bir nevi bizim Zeynep Kamil 
anlayacağınız.

1948 yılında bir Mart günü gözlerini açtığı 
bu hastane, şimdi Rory Gallagher aşıklarının 
her sene toplanma yeri. 1995’de çok genç 
yaşta kaybettikleri müzik kahramanlarını 
anmak ve O’nu müzikleri ile yaşatmak için 
her yıl Haziran ayı başında Rory Gallagher 
Uluslararası Müzik Festivali’ne geliyor bu 
insanlar. Festivalin açılış konseri hastanenin 
bahçesinde yağmur altında toplanan bu müzik 
aşığı kitleyi heyecanlandırmaya yetiyor. Birkaç 
günlüğüne de olsa, bu küçük kasabanın her 
köşesinde kurulan sahnelerden, publardan 
Rory Gallagher melodileri, müthiş gitar soloları, 
kahkaha ve alkış sesleri süzülecek. Dünyanın 
farklı ülkelerinden oraya gelen Rory hayranları 
için hayatın akışı bir süre değiştirecek.

Festivalde sahneyi süsleyecek gruplar arasında 
bizden birileri de var. Gitarda Ali Ataman, 
davulda Murat Kayhan, bas gitarda Arif 
Ortakmaç ve solist Barış Yaman’dan oluşan 
CORK uzun yıllardır Rory Gallagher çalıyor ve 
söylüyor. İstanbul’da farklı mekanlarda dinledik 
onları. Bu sene İrlanda’da da dinlemek kısmet 
oldu.

Rory Gallagher heykelinin kasabanın ortasında 
yer aldığı bölgede verdiler konserlerini. 
Bizimkiler için özel olarak açtı güneş konser 
boyunca. Meydanı dolduran yüzlerce insan 
İstanbul’dan gelen bu Gallagher’cıları çılgınca 
alkışladı, onlara eşlik etti.

Müzik aşkının insanları nasıl bir araya getirdiğini 
görmek, CORK’un her bireyinin uyum içinde 
çaldığı parçalarda, tutkunun nasıl sınır 
tanımadığına şahit olmak büyüleyiciydi. 

Kadıköy’deki küçük bir stüdyoda saatlerce 
verilen emek, tutkuyla yaptıkları müziklerine 
yansıdı bizim çocukların. Tek kelime ile 
harikaydılar.

İrlandalılar, her yaptıkları işe bu tutkuyu 
mutlaka katıyorlar. Ballyshannon’a sadece 45 
kilometre mesafedeki Sligo’da bunu bir kez 
daha yaşıyoruz. İrlanda’da müzik ve futbol iç 
içe.

Sligo Rovers’ın tarihçisi Aidan Mennon, Rory 
Gallagher’ın ilk plağını çıkaran müzik yapım 
şirketinin sahibi olduğunu anlatıyor. Nereden 
nereye ile başlıyor sohbetimiz. 

1928 yılında kurulan Sligo Rovers’ın kocaman 
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bir tarih kitabı var. İlk günden bu yana derlenmiş 
fotoğraflar ve anılar, Sligo Rovers taraftarlarının 
sahibi olduğu bu kulübe nasıl bir tutkuyla sahip 
çıktıklarının bir kanıtı.

Kulübün başkanı bizi büyük bir sıcaklıkla 
karşılıyor. Martin Heraghty, bu dönem 
başkanlığını yaptığı Sligo Rovers’ın ligdeki 
durumu hakkında endişeli. Devam eden 
Airtricity Premier Lig’de bu sezon takım 
sayısındaki değişiklikten dolayı üç takım 
düşecek ve rakipler zorlu.

İki bin kişilik Showgrounds stadı doluyor Cuma 
akşamı oynanacak maç öncesi. Rakip çok 
uzaktan değil, yakınlardaki Donegal kentinin 
Finn Harps ekibi. Puan mücadelesinin ötesinde 
bir kuzeybatı derbisi oynanacak.

Martin, kulübün çok önemli oyunculara ev 
sahipliği yaptığını anlatıyor. Everton’ın sağ beki 
Seamus Coleman’ın ilk takımı Sligo Rovers. 

Onunla gurur duydukları, adını telaffuz ettikleri 
her anda gözlerindeki pırıltıdan belli.

Sligo’nun bir başka gururu daha var. İrlanda’daki 
büyük kıtlık döneminde İskoçya’nın Glasgow 
şehrine göçmek zorunda kaldıktan sonra Celtic 
F.C kulübünü kuran Brother Walfried veya 
Andrew Kerins.

Kerins, kulübün adının Glasgow Hibernians 
değil Glasgow Celtic olmasını sağlayan isim aynı 
zamanda.

Celtic ile bağlantı bununla da sınırlı kalmıyor. 
Yeşil beyazlı formayı tam 254 kez giyen Sean 
Fallon da Sligo’dan. Showgrounds Stadı’nın 
hemen yanında yer alan antrenman sahası ve 
tesislerine 1948 yılında Sligo Rovers forması 
giymiş bu efsanenin adı verilmiş.

Dixie Dean’den Seamus Coleman’a uzanan 
isimler zinciri, Sligo Rovers kulübünün onur 
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tablosunda bir bir yerlerini almış. Martin ve 
Aidan maçın başlamasına az süre kalana kadar 
soluk soluğa anlatıyorlar birbirlerinden sözü 
alarak.

Küçük bir kasaba Sligo. Buraya gelen futbolcular 
belki gece hayatından nasiplerini alamıyorlar 
ama göz alabildiğine uzanan kumsallarda 
antrenman yapmanın ve futbolu futbol gibi 
yaşamanın keyfini sürüyorlar.

Görüşmenin sonunda bize Kevin Colreavy’nin 
Showgrounds Hikayeleri adındaki kitabını 

da hediye ettiler. İçinde Ada Futbolu’nun 
önümüzdeki sayılarını süsleyecek bir çok güzel 
öykü var.

2010 yılında başlayan başarılı dönem 2012 
yılında lig şampiyonluğu ile süslenmiş. 
Showgrounds ’da Kızılyıldız, Rosenborg gibi 
takımları konuk etmiş Sligo Rovers. Özellikle 
2014/15 sezonunda Avrupa Ligi ikinci ön 
eleme turunda Rosenborg’a deplasmanda 
3-1 yenildikten sonra Showgrounds ’da 2-1 
kazandıkları ancak elenmekten kurtulamadıkları 
maç Sligo Rovers taraftarları için unutulmaz bir 
gün.

2010, 2011 ve 2013’de İrlanda FAI Kupası’nı 
kazanmışlar. Eski günlerine dönmeye 
çalışıyorlar. 

‘Futbol çok zor bir iş.’ diyor Martin Başkan. ‘Ama 
taraftarların sahibi olduğu bir kulüp burası. 
Aşkımız ve tutkumuz sürdükçe, mutlaka güzel 
günlere ulaşırız.’

Finn Harps ile 2 Haziran Cuma günü oynanan 
maçı tribünden izledik. 

Çok sert bir maç oldu. Genelde bu tür maçlar 
için kullanılan ‘kemik sesi’ deyiminin gerçek 
anlamını tribünde yaşadık.

Takımı Nisan ayından beri İngiliz hoca Gerard 
Lyttle çalıştırıyor. Maç boyunca çok hareketliydi 
ancak takımına istediği oyunu oynatamadığını 
hareketlerinden anlıyoruz.

Sligo Rovers’ın iyi oyuncuları var ancak sonuca 
gitmekte ve pozisyon yaratmakta oldukça 
zorlandılar. 

İlk yarının en önemli pozisyonunda Cretaro’nun 
vuruşunun üst direkten geri gelmesi Sligo ekibi 
için talihsizlikti. Maçın sonunda gol izlemeden 
ama çok güzel anılarla ayrıldık staddan.

Martin Başkan maçtan sonra bir süre diğer 
maçlardan gelen sonuçlarla oluşan puan 
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tablosunu değerlendirdi. Veda sohbetimizde 
endişeli olduğunu gözlerinden okuyorduk. 
Dergimizin yayınlandığı hafta Sligo Rovers hala 
ligde düşme hattında bulunuyor. Lig sonuncusu 
ise daha önceki sayılarımızda Osmanlı’dan 
aldığı yardım anısına logosunda ay yıldız taşıyan 
Drogheda United.

Sligo’dan Ballyshannon’a dönerken yolda 
aklımızda dört kelime vardı. İrlanda ve 
İrlandalıları en iyi anlatan kelimelerdi bunlar:

Aşk, tutku, müzik ve futbol. 

Fotograflarımızı çeken sevgili Kıvanç Özer ve 
gezimizde bize eşlik eden sevgili Bora Umur’a da 
teşekkür ederek sona yaklaştıralım satırlarımızı.
Rory Gallagher’ın A Million Miles Away şarkısının 
sözleri ile veda edelim:

Herkesin dudaklarında bir şarkı var, odanın her 
yanında gülümsemeler,

Sohbet akıyor, peki ben neden burada keder 
içindeyim?

Otelin barında kimse kalmadı, piyanist son 
otobüsle evine döndü.

Yaşlı barmen köşede uyukluyor, peki ben neden 
hala buradayım bilmiyorum.

Bir milyon mil uzaktayım, bir milyon mil uzaktayım,

Rüzgarlı bir körfezde dalgaların kıyıya attığı bir 
ağaç gibi.
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