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Güzel anılarla dolu bir ay daha geride kaldı…

Ağustos ayının son gününde Arsenal’in forma 
sponsoru @PumaTurkiye ‘nin düzenlediği lansman 
buluşmasına Ada Futbolu olarak katıldık. 
Leicester – Arsenal karşılaşmasının dev ekrandan 
izlendiği mekanda Galatasaray’ın Premier Lig 
markalı oyuncusu, Arsenal formasını 132 lig 
maçında giymiş olan Emmanuel Eboue de vardı.

Ada Futbolu olarak Fildişi Sahilleri’nden gelen 
oyuncuya tercümanlık da yaptığımız 
organizasyonda hepimizin dikkatini çeken, 
katılımın beklenenden çok daha az olması oldu. 
Ortaköy’de güzel bir mekan, ikramlarla dolu bir 
akşam, dev ekranda maç, bir sürü güzel kız ve 
ünlüler. Bir futbol taraftarı daha ne ister? Belki 
de ülke olarak futbol ile eğlenmeyi de unuttuk, 
ne dersiniz?

Premier Lig’de Chelsea’nin hakimiyeti ile başlayan 
sezon daha şimdiden bir çok hayal kırıklığı 
hikayesinin de kaynağı oluyor. Manchester 
United’ın Van Gaal dönemi, Liverpool’un SAS 
ekibi olmadan yaşadıkları ve Wenger’in para 
harcayan Arsenal’i şimdilik ilk halkalar. İlk 
haftalardan çıkan sonuçlar geleceğin Chelsea için 
masmavi olduğunu gösteriyor.

Yedinci sayımızda İngiltere’nin gündemindeki 
kiralık futbolcular tartışmasından, liglerin son 
durumlarına, tarihin sayfalarındaki dostluklardan, 
kahraman ve anti kahramanlara kadar geniş bir 
yelpaze sunuyoruz sizlere. 

Futbolun içindeki hikayeler, aynı futbolun kendisi 
gibi hayatın tamamını saran bir gökkuşağı sanki.
Biz çok keyif aldık bu yazıları hazırlarken, sizlere 
de futbolun ülkemizde getirildiği noktadan farklı 
bir yerde olduğunu hatırlatmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Futbol dolu bayramlar,

Edip URAS - @edipuras
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‘Drogheda’ veya İrlanda dilindeki söylenişi ile 
Droichead Átha (Tanrı’nın Köprüsü) İrlanda’nın kuzey 
doğusunda yaklaşık 40 bin nüfuslu küçük bir şehir. 
Vikingler’in bir ticaret üssü olarak kurdukları 
Drogheda, 912 yılından beri İrlanda tarihinin önemli 
sahnelerine tanıklık etmiş bir yer.

1845’de başlayan Büyük Kıtlık dönemi, İrlanda 
tarihinin karanlık ve acı dolu sayfalarından biri. 1 
milyondan fazla İrlandalı’nın hayatını kaybettiği bu 
kıtlık sırasında Osmanlı Padişahı Abdülmecit, 
Britanya Kraliçesi Victoria’ya 10 bin Sterlin 
tutarında bir yardım yapmak istediğini bildirir. 
Kraliçe’nin tebaasındaki bu küçük adaya yaptığı 
yardım ise sadece 2 bin Sterlin’dir. Dolayısıyla 
padişaha sadece bin Sterlin tutarında yardım 
yapabileceği söylenir yani Kraliçe’nin en fazla yarısı 
kadar. Bugünün parası ile Osmanlı’nın yapmak istediği 
miktar 1,6 milyon Amerikan Doları’dır. Kraliçe ise 
sadece 350 bin Dolar’lık yardım yapmayı uygun 
görmüştür.

Osmanlı Sultanı bu isteğe uyar ve İrlanda’ya 
ulaştırılmak üzere Kraliçe’ye bin Sterlin gönderir. 
Ancak 3 gemi dolusu yiyeceği de İrlanda’ya 
göndermek üzere gizlice yola çıkarır. İngiltere, 
gemilerin İrlanda’ya ulaşmaması için elinden geleni 
yapar ancak Osmanlı denizcileri Drogheda limanına 
ulaşır ve Abdülmecit’in yardımını açlık içindeki 
İrlanda’ya götürmeyi başarır. Bir nevi başarıya 
ulaşmış bir Mavi Marmara projesi diyebiliriz buna.

İrlandalılar ve özellikle Droghedalılar bu yüzden 
Türk dostudur.

Bu dostluğun göstergesi olarak Drogheda’nın 
bayrağına Osmanlı’yı temsil eden ay yıldız eklenir. Bu 
yıldızın bir benzeri Portsmouth FC logosunda da 
var. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgilere bir 
önceki sayımızdan da ulaşabileceğiniz hatırlatmak 
isteriz. 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Lozan Anlaşması’nın 
imzalanması öncesi ünlü Türk şair ve o zamanın 
diplomatı Yahya Kemal Beyatlı’nın bununla ilgili bir 
anısı da var. Müttefiklerin (Britanya İmparatorluğu, 
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve 
Sırp-Hırvat-Sloven Devleti) Türkiye’nin tüm 
isteklerine ret oyu kullandığı görüşmeler sırasında 
Beyatlı’nın dikkatini çeken, her oylamada Türkiye 
lehine oy kullanan İrlanda temsilcisi olur. Beyatlı 
İrlandalı temsilciye yaklaşır ve bunun nedenini sorar. 
Temsilcinin cevabı net olur:

“Bunu yapmak zorundayım. Elbette bunu tüm 
İrlandalılar adına yapıyorum.  Açlık ve hastalıkla 
mücadele ederken, Osmanlı atalarınız gemiler 
dolusu yiyecek ve para yardımı yapmıştı. Biz bu 
dostça uzanan yardım elini hiç unutmadık. Ülkeniz 
her durumda desteği hak ediyor.”

Drogheda, aynı zamanda bir futbol kenti. Yıllar 
içinde birçok futbolcu yetiştirmiş olan bu küçük 
kentin ünlüleri arasında Liverpool ve daha sonra 
Aston Villa’da forma giyen Steve Staunton da var.
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Drogheda United 1919’da kuruldu. Bordo mavili ekibin 
logosunda da ay yıldız bulunuyor.
Takım, 1963 yılında 10’dan 12 takıma yükselen İrlanda 
Futbol Ligi’ne  Drogheda FC adıyla kabul edildi. Ligdeki ilk 
sezonunda ligi onuncu bitiren Drogheda 1967-68 
sezonundaki beşincilik derecesine kadar ligin hep altında 
yer aldı.

1982/83 sezonunda ligdeki en iyi derecesini ikincilik 
alarak kazanan Drogheda aynı zamanda ilk kez Avrupa’da 
futbol oynama şansını da buldu. UEFA Kupası ilk turunda 
İngiliz devi Tottenham Hotspur ile eşleşen Drogheda, o 
sezon UEFA Kupası’nı kazanacak olan Tottenham’a iki 
maçta toplam 14-0’lık sonuçla boyun eğmişti.

2008 yılında ise İrlanda Premier Lig şampiyonu Drogheda 
United, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı 
kazandı.

Estonya ekibi FC Levadia ilk turdaki rakip oldu. Rakibini 
deplasmanda 1-0, İrlanda’da 2-1 yenen Droglar gruplar 
öncesi eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. 
Drogheda’da oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Ukrayna’ya 

ümitle giden İrlandalılar oradaki maçı şanssız şekilde 2-1 
kaybetti ve hikayelerinin bugüne dek uzandığı,  ‘bir direk 

Mali kriz yüzünden çok kötü günler geçiren Drogheda, 
2011 yılında taraftarların organizasyonu ile taraftarların 
sahip olduğu kulüplerden biri oldu. 

Drogheda United’ın resmi internet sitesinde 
Trabzonspor’u da görmek mümkün. Bundan tam 4 yıl 
önce 30 Eylül 2010’da Drogheda United tarihini konu 
alan ‘Bordo Mavi Bir Tarih’ kitabının yazarı Brian 
Whelan’ın öne sürdüğü bu fikir ve her iki kulüp 
taraftarlarının arasında çoktan başlayan dostluk, 
yönetimler seviyesinde de resmileşmiş oldu.

Futbol dünyasının birbirinden 5 bin kilometre 
uzaklığındaki bu iki bordo mavili takım arasındaki dostluk 
da, sporun mesafe tanımadan insanları birleştirdiğinin bir 
kanıtı değilse futbolu ve sporu çok başka açılardan 
değerlendiriyoruz demektir.
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farkı ile Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık’ deyişinin ünlendiği 
bir efsane yarattılar.
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ERIC  -  THE 

GREEK
Futbol dünyasının Eric The King’ini Yunanistan’ın bu büyüleyici 
adasında bulabilirsiniz.



Eric Daniel Pierre Cantona, 7 numaralı formasıyla 
Manchester United’ın efsane isimlerinden biriydi. 
Oyuncunun futbolu, saha içi ve dışındaki olayları, 
oyuna bakışı ve kelimeleri kullanışı, onu takımdan 
ayrıldığı 1997 yılından bugüne halen gündemde 
tutuyor.

Yakaları kaldırılmış forması, dünyaya meydan okuyan 
bakışıyla bugün bile her söylediği özellikle İngiltere 
basınında gündem yaratıyor.

2014 yaz transfer döneminin son saniyelerinde 
Monaco’dan Manchester United’a kiralık olarak 
gelen Radamel Falcao için söyledikleri geçtiğimiz 
haftalarda İngiliz basınında bol bol yer aldı. 
Şimdilerde 48 yaşında olan Fransız şunları 
söylemişti:

 “Falcao artık mutlu bir şekilde gözü arkada 
kalmadan ölebilir. Çünkü şu anda kariyerinin 
zirvesinde. United’dan sonrasında ancak 
aşağı inebilirsiniz.”
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Bu sezon, Manchester United’da 7 numarayı, Real 
Madrid’den transfer edilen Arjantinli AngelDi 
Maria taşıyor. 

Cantona’nın posterini tatil için gittiğimiz 
Yunanistan’ın Thassos adasında görünce önce 
şaşırdık. Adanın dört bir yanındaki tabelalar, 
turistlerin yoğun olarak dolaştığı bölgelerde 
dağıtılan broşürler derken kendimizi Eric’in 
Apart-Otel tesislerinde bulduk.

Eric The Greek, Thassos’daki en iyi yüzme havuzuna 
sahip apart otelin sahibi. Kendisi Yunanlı ve 
Cantona’ya olan inanılmaz benzerliğini avantaja 
çevirmek için adanın dört bir yanında Cantona 
posteri sandığımız fotoğraflarını dağıtıyor.

Thassoslu Eric’in gerçek adı Stratos. Komik ve 
eğlenceli bir adam. Her şeyden öte, dikkatli 
bakmadığınız sürece Cantona’ya ikiz kardeşi gibi 
benziyor. 

Futbol dünyasının Eric The King’ini Yunanistan’ın bu 
büyüleyici adasında bulabilirsiniz. ‘Bu da bizim Eric’ 
adlı gazete yazısında dediği gibi:

‘Bu müthiş sporcu tüm hatıra fotoğraflarınız için poz 
veriyor, sizin veya çocuklarınızın resimlerine imza 
bile atıyor. Her zaman sıcak ve sevgi dolu. Hayır, 
Manchester’da veya Fransa’da değil, ama burada, 
güzel  Thassos adasında, Eric’in Havuz Barı’nda.’
Ama hemen uyaralım, bu adam Eric Cantona’nın 
kendisi değil. Trip Advisor’da bu pazarlama oyununu 
ciddiye alan Sırbistan’dan Marija’nın düştüğü duruma 
düşmeyin sonra:

‘Ocak’ta burada tatil için rezervasyon 
yaptık. Eric bir yalancı. Başka birisinin 
kimliğini çalmış. Bu adam Eric Cantona değil. 
Bu sadece tanıtım için yapılmış bir hile.’

Cantona’nın 2014 yazında hala 1996’daki gibi 
gözükmesi için bir büyücü olması lazım. Ama durun 
bir dakika: Burada Cantona’dan bahsediyoruz, 
değil mi?
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Chelsea FC’nin kiralık olarak başka takımlara 
gönderdiği oyuncu sayısı, son transfer döneminin 
sonunda 26’ya ulaştı. Bu rakam, kulübün Premier Lig’e 
sunduğu oyuncu sayısının üzerinde ve bu birçok 
otorite tarafından sınırın aşılması gibi gözüktü. Bir 
başka deyimle: bu işin suyu çıktı diyenler çoğaldı.

Premier Lig’de takımlar sezon boyunca oynatmak 
üzere 25 futbolculuk takımlar bildiriyorlar. Bu 
oyunculardan 8 tanesi ‘Yuvada Yetişmiş’ oyunculardan 
oluşmak zorunda. ‘Yuvada Yetişmiş’ deyimi, yaşı ve 
milliyetine bakılmaksızın 21. doğum gününden önce o 
takımda 3 tam sezon lisanslı olmayı gerektiriyor. 21 
yaşından genç futbolcular 25 kişilik sınıra bağlı değil.

Chelsea’nin 26 kişilik dev kiralık kadrosu İngiltere ve 
Avrupa’nın çeşitli takımlarında top koşturuyor. 
Cristian Cuevas hariç; o Şili’de. Bu oyunculardan 
birçoğu Chelsea’nin mavi formasını sırtlarına 
geçirmediler. Büyük ihtimalle birçoğu Chelsea 
formasına antrenmanlar dışında sahip olamayacak da.

Kiralık futbolcular konusunda bir düzenleme olmaması 
ve Chelsea’nin bu uluslararası kiralık sistemini oldukça 
geniş anlamda kullanıyor olması futbol dünyasında 
yepyeni bir tartışmanın da başlangıcı oldu.

Chelsea, daha önce sınırları çizilmemiş ve yeni 
keşfedilen bu alanda, Amerika’nın Vahşi Batı’sındaki 
bir kovboyu andırıyor.

KIRALIK CHELSEA

Chelsea’nin kiralık oyuncularının toplam bedeli 100 
milyon Pound civarında. Marco van Ginkel ve Victor 
Moses gibi ‘ağır toplar’ dan, 16 – 17 yaşında 
yurtdışında ‘keşfedilmiş’ genç yeteneklere kadar her 
türlü oyuncu var. Bu 26’yı toplayıp kendinize iyi bir 
takım yapabilir, doğru kimyayı oluşturursanız 
Avrupa’nın birçok ülkesinde üst sıralara 
oynayabilirsiniz. Bizim Süper Lig’de ise bu takımı 
şampiyon yapamayan hocanın vay haline… 

Diğer kulüplerin de elbette kiralık oynayan oyuncuları 
var ancak Chelsea’nin bu sistemi kullandığı boyut 
diğerlerinden çok ötede. Kiralık oyuncu sisteminin 
artıları ve eksileri ile İngiltere’de gündem oluşturduğu 
bir dönemde, biz de Ada Futbolu olarak madalyonun 
her iki yüzüne de bakmak istedik.



@edipuras & @maturebuffon
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Chelsea FC, elbette kurduğu müthiş oyuncu tarama ağı ile 
sürekli izledikleri oyuncular, büyük bir kaynak ve zaman 
harcayarak diğer kulüplerle geliştirdikleri bağlarla, birçok 
genç yeteneğin kariyerinin gelişmesinde rol oynuyor.

Chelsea’nin resmi sitesinde kiradaki tüm Mavililerin 
performansları sürekli olarak taraftarlarla paylaşılıyor. Kiralık 
oyuncu sistemi Chelsea Futbol Akademisi’ne yapılan 
yatırımla hem FA Gençler Kupası’nı hem de Premier U21 
Ligi’ni kazanan Chelsea gençlerinin A Takım’a yükselmesi için 
kullanılan akılcı yöntemlerden birisi olarak öne çıkıyor. 
Premier Lig’de çok gerekli olan maç tecrübesinin 
giderilmesi, sürekli bir takımın parçası olma deneyimi ve 
genç yaşta farklı hocalar, sistemler ve takım arkadaşları ile 
uyum fırsatı elbette paha biçilemez.

Özellikle 18-21 yaşlarındaki oyuncuların genç takımlardan 
Chelsea’nin A Takımı’na yükselmesi oldukça zorlu bir süreç. 
Bu dönemde onların heveslerini kaybetmemesi ve yepyeni 
yetenekler kazanması için kiralama yöntemi, bizim 
deyimimizle ‘pişirme’ ye yönelik olarak çok etkili.

Birçok konuda olduğu gibi bu konunun da özü paraya 
dayanıyor. Bu sezon Lukaku’yu Everton’a satan Chelsea 
sadece bu futbolcudan 17 milyon Pound’luk bir kar elde etti 
ve Lukaku Chelsea formasını doğru dürüst giymedi bile. 

Strateji basit: genç ve yetenekli oyuncuları bul, ucuza al. 
Hepsini kirala. Bir kısmı, kaleci Courtois gibi parlayarak 
takıma geri dönebilir, dönemeyenler ise Lukaku ve diğerleri 
gibi iyi bir karla satılabilir ve bu sezon olduğu gibi, büyük 
transferler yapılmasına rağmen toplamda her zaman kar 
edebilirsin.

Thibaut Courtois, 2011’de Genk takımından 7,9 milyon 
Pound’a mal edilerek alınmıştı. Atletico Madrid’de parladı 
ve şimdi Chelsea’de Cech’in yerine geçti ve uzun yıllar Mavi 
kaleyi koruyacak. Elbette kiralanan oyuncu sayısına 
bakıldığında, Courtois gibilerin sadece istisna olarak 
kalacağını söylemek gerek.

Kiralık oyuncular konusunda gelen itirazlar, zengin kulüplerin 
bu yolla daha da zenginleştiği, fakirlerin ise daha da 
fakirleştiği yönünde. Daha önceleri de küçük takımlar, büyük 
ve zengin takımlar için oyuncu yetiştirme bahçesi olarak 
görülebilirdi ancak parlayan genç yıldızlar, akıllı küçük 
takımlara müthiş bir finans kaynağı oluştururdu. Ancak 
elindeki büyük kaynağı kullanabilen Chelsea gibi zenginler, bu 
yöntemle çok büyük paralar ödemeden ve fazla da riske 
girmeden bu bahçeyi darmadağın ediyorlar.
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İngiltere Milli Takımı’nın son dönemdeki ve özellikle 
Brezilya 2014 Dünya Kupası’ndaki performansı ülkede 
yetişmesi gereken genç İngiliz yetenekleri konusunu 
da gündeme getirmiş durumda. Chelsea bu konuda da 
itirazcıların hedefi haline geldi.

Örneğin Josh McEachran gibi bir yetenek, Chelsea’nin 
alt yapısındaki yabancı çoğunluk yüzünden hiç forma 
şansı bulamadı. Chelsea alt yapısının büyük 
çoğunluğunun yabancı olması, genç İngilizler’e bu 
konuda şans tanımıyor.

Josh, Chelsea’ye ilk geldiğinde onu yerlere göklere 
sığdıramadılar. Sadece bir kiralık dönemden sonra 
İngiltere’nin yeni yıldızı doğacaktı. Ancak Carlo 
Ancelotti’nin tersine gelen oyuncu o zamandan beri 
Swansea City, Middlesboro, Watford ve Wigan 
Athletic’de kiralık olarak oynadı. Oyuncunun fırsatları 
iyi kullanamadığını söyleyen de var, Chelsea’nin 
McEachran’ın kariyerini mahvettiğini söyleyen de. Josh 
McEachran bu sezon Vitesse Arnhem’de kiralık.

Geçen sezon Chelsea’de sadece 3 İngiliz milli oyuncu 
vardı: John Terry, Gary Cahill and Frank Lampard. 
Şampiyon Manchester City’de ise sadece 2: Joe Hart 
ve James Milner.

Bu sistemin içinde geleceği belirsizliğe düşmüş, oradan 
oraya pinpon topu gibi gönderilen ‘kurbanlar’ da var.
Örneğin, Chelsea’nin 20 yaşındaki kiralık oyuncusu 
Kenneth Omeruo, sağ bek veya stoperde oynayabilen 
bir futbolcu ve Dünya Kupası’nda Nijerya’nın tüm 
maçlarında ilk 11’deydi. İki sezon önce Standard 
Liege’den alınan Omerou henüz Chelsea takımına hiç 
giremedi. 2012/13 sezonunu Hollanda’da Den Haag’da 
geçirdi, daha sonra as takımla antrenmanlara çıktı ve 
Middlesborough’ya kiralandı. Bu sezon da oradaki 3 
Chelsea kiralık oyuncusundan biri olarak kalacak. 
Geleceği belirsiz.

Bir başka geleceği belirsiz oyuncu Fransız Gael Kakuta. 
2009’da FC Lens takımından Fifa’dan transfer cezası 
alma pahasına transfer edildi. O dönemde kurallara aykırı 
olarak Lens’den alındığı konusunda tartışmalar vardı. O 
zamandan beri kiralık sistemin içinde oradan oraya 
sürükleniyor. Onu şimdiye kadar Fulham, Bolton, Dijon, 
Vittesse, Lazio ve Rayo Vallecano’da gördük. Chelsea 
formasını sadece altı kez giydi henüz.

blues for
rent
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Sonuç olarak kiralık sistemin bu şekilde sınırları aşarak 
kullanılmasının ne kadar verimli ve yararlı olduğu 
oldukça tartışmalı bir konu olarak kalacak.
Konu ile ilgili Premier Lig sözcüsü şöyle diyor:

“Premier Lig, kulüplerimizle geçici 
transferler veya halk arasında bilinen 
adıyla kiralık oyuncularla ilgili olarak 
görüştü ancak şu anda herhangi bir 
değişiklik gözükmüyor. Uluslararası 
kiralık oyuncular için merci Fifa’dır.”

Premier Lig kurallarına göre her kulüp bir sezon 
boyunca en çok 4 oyuncu kiralayabiliyor, aynı anda en 
fazla 2 tane oynatabiliyor ve aynı takımdan birden 
fazla oyuncu alamıyor. Bu sınırlamalara rağmen, bir 
kulübün ne kadar oyuncu kiralayabileceğine dair bir 
sınır bulunmuyor.

Premier Lig yeni kurduğu U21 Ligi’ndeki oyuncuların 
öne çıkmasını arzu ediyor. Fifa’nın ise iç politika ile işi 
başından aşkın. Yakın zamanda herhangi bir değişiklik 
beklemek hayal olur. 

Falcao ve Torres gibi oyuncuların kiralık sisteminin 
içine girdiği bu dönemde konuya yeni bir bakış açısı 
kazandırmak şart, aksi halde Chelsea ve benzeri 
kulüplerin orta ve uzun vadede, rekabetçiliği ile 
tanınan Premier Lig’i şampiyon adayları çok sınırlı 
sıradan liglere çevirmesi kaçınılmaz olacak.

Abramovich’in geldiği günden beri Chelsea Kulübü hep para 
saçan, transferde değeri 3 lira olan oyuncuya 5 lira verip 
alan ve transfere her sezon büyük paralar döken bir takım 
görünümündeydi. Ancak Maviler’in alt yapısı, tüm dünyayı 
tarayan scouting ekibi ile işler artık eskisi gibi değil. Yıldız 
adayları çok genç yaşta keşfediliyor ve kadroya 
kazandırılıyor, 1-2 sezon alt takımlarda oynadıktan sonra 
Bundesliga, Premier Lig ekipleri ve Vitesse’de kiralık olarak 
oynuyorlar. Yeterli seviyeye ulaşan takımda kalıyor ya da 
Chelsea’deki forma savaşına girmeyip, yıldız olabilecekleri 
kulüplere gidiyorlar. Şu anda farklı kulüplerde kiralık olarak 
oynayan tam 26 futbolcusu var Chelsea Kulübü’nün. Üç 
sezondur Atletico Madrid’de kiralık oynayan kaleci 
Courtois şu anda dünyanın en formda kalecilerinden biri ve 
10 yıldır takımın 1 numarası Peter Cech’i kesti. Maliyetini 
çoktan çıkaran Belçikalı file bekçisi takımın en önemli 
parçalarından biri oldu bile. 

Bu sezon da Mourinho transfere iyi para harcadı diyebiliriz. 
Takıma Diego Costa, Filipe Luiz, Cesc Fabregas, Didier 
Drogba, Loic Remy gibi yıldız isimler dahil olurken kasadan 
yaklaşık £90 milyonluk bir bonservis bedeli çıktı. Sıradan bir 
kulübün çok üzerinde para ödedi Chelsea, ancak bu yıl 
geçmişe göre önemli bir fark var. Eldeki iyi oyuncuları ve 
gençleri iyi paraya satan bir Chelsea, şu anda karda. Geçen 
sezon ortası Juan Mata’yı Manchester United’a 37.1 milyon 
Pound’a sattı Mourinho. Bu yaz da eli titremeden takımın 
önemli oyuncularından David Luiz’i gönderdi PSG’e, Fransız 
kulüp bu transfer için tam £50 milyon ödedi ve bir defans 
oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru 
kırıldı. 

Geçen sezon devre arası Belçikalı De Bruyne’ü Wolfsburg’a 
18 milyon Pound’a sattı Chelsea. Demba Ba’yı Beşiktaş’a 
gönderirken Maviler’in kasasına tam £4.7 milyon girdi. 
Sunderland’e sattıkları Van Aanholt’dan bile £3 milyon 
bonservis bedeli aldılar. Everton’a gönderdikleri Lukaku için 
ise tam 22,8 milyon aldı Chelsea. Mavi forma ile sadece 15 
maça çıkan genç Belçikalı forvet gol bile atamadı ama 
kulübe yaklaşık £15 milyon kazandırdı alış-satış fiyatlarına 
baktığımızda. 

2014 yılında Chelsea transfere yine çok para harcadı belki 
ama artık zarar etmiyor, tam tersine kar ediyor 
Abramovich’in takımı. Bu takvim yılında 140 milyon 
Pound’dan fazla para kazanan Chelsea’nin bu sisteminin tüm 
kulüplerimize örnek olması dileğiyle…

CHELSEA PARA BASTI



EAT

DRINK

SLEEP



DRINK

FOOTBALL
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Ryan Giggs ve Gary Neville ikilisi Manchester United 
tarihinin en önemli futbolcularından… Alt yapıda 
başlayan arkadaşlıklarını, uzun yıllar beraber forma 
giydiklerini ve Sir Alex Ferguson’un yönetiminde 
kazanmadık kupa bırakmadıklarını zaten biliyorsunuz. 

Geçtiğimiz yıl emekli olan Ryan Giggs, bir süre sonra 
Manchester United’ın menajeri olacak, şimdilik Van 
Gaal’in yanında pişiyor. Gary Neville ise iyi bir yorumcu 
oldu ve şu anda eleştirmen olarak televizyonlarda 
popüler programlar yapıyor. 

İkiliyi Ada Futbolu’na yeniden konuk eden şey ise bu 
kez bir iş meselesi. Giggs ve Neville isimleri yan yana 
gelip de bir iş kurmak isterse, tabi ki bu işin içinde 
futbol olmadan olmaz. İki ortağın yeni projeleri bir 
futbol oteli, ismi de Hotel Football. Nereye mi 
açıyorlar oteli? Old Trafford’un köşesine. Mantık 
basit, Dünya’nın her yerinden gelecek United 
taraftarları maça giremese bile bu otelde kalıp, gün 
boyu maç heyecanını derinlemesine yaşayabilecek. 

Hotel Football’un sloganı “Eat, drink, sleep, football” 
(Ye, iç, konakla ve futbolu yaşa). Otelin çatısında bir 
de futbol stadyumu olacak. 2 Michellin yıldızlı şefin 
hazırladığı yemekler de Cafe Football’da sizleri 
bekliyor. Çatıdaki ilk maçı Giggs, Scholes, Neville 
kardeşler ve Nicky Butt’dan oluşan 92 sınıfı ile inşaat 
çalışanları yaptı bile. Bu harika reklam filmini izlemek 
için www.hotelfootball.com’u ziyaret edin. Otelin 
açılış tarihi de belli; 8 Aralık. İlk rezervasyonlar 
alınmaya başlandı bile. 

4 yıldızlı otelin maç günleri 1.500 taraftarı ağırlama 
kapasitesi mevcut ve 133 odanın tamamında 40 inchlik 
televizyonlardan maç yayını olacak. Çatıdaki sahada ise 
farklı ve sürpriz aktiviteler konukları bekliyor. Otelin 
açılıştan sonraki ilk maçı ise ezeli rekabeti konuk edecek, 
13 Aralık’ta Old Trafford’da Manchester United – 
Liverpool maçı var. 

Şimdiden büyük bir heyecanla otelin açılmasını bekliyoruz, 
Giggs ve Neville harika bir işe imza atmışlar ve United 
taraftarları konuklarına bu güne kadar başardıkları gibi 
unutulmaz deneyimler yaşatmayı garanti ediyorlar…

@maturebuffon



23

 



SENINKI



KAC INCH?



20

“Old Trafford’ın büyüklüğü ve Manchester United taraftar profili,
bu staddaki güvenlik riskinin Old Trafford’a özgü olmasını gerektirmektedir.”

BURASI OLD TRAFFORD 
                   BURDA TABLET YOK

“Theatre Of Dreams”. Premier Lig tarihinin tartışmasız en 
başarılı takımı Manchester United’ın rüyalar üreten stadı 
Old Trafford, son iki sezondur en kötüsünden kâbuslar 
üretse de Van Gaal’in gelişi, transfer döneminin 
sonlarında takıma katılan Blind, Di Maria ve Falcao gibi 
yeni yıldızlar, Kırmızı Şeytanlar  taraftarını kötü 
başladıkları bu sezonda da bu mabede çekmeye devam 
edecek.

Ancak bu sezon diğerlerinden biraz farklı. Manchester 
United kulübü, internet sitesinden yaptığı duyuru ile 
taraftarlarının stada 'büyük elektronik aletler’ getirmesini 
yasakladı. Artık Old Trafford’a ‘15x10 cm’ den büyük’ 
elektronik aygıtlar giremiyor. Bu da iPad’leri, diğer 
tabletleri ve laptopları yasaklıyor.
Yasaklar arasında dolu ve kapaklı su şişeleri, büyük 
çantalar, büyük kameralar gibi birçok başka ‘yabancı 
madde’ de var.

Manchester United’ın daha önce yayınladığı stada 
girmesi yasaklar listesi, güvenliği çok önemsediğini iddia 
eden havayollarını bile kıskandıracak nitelikteydi: Kutu 
içecekler, koyu renkli plastik şişeler, karton içecekler, 
500 ml’ den fazla su şişeleri, matara ve benzeri sıvı 
taşıyıcılar, bebek arabaları, kameralar, meşale ve havai 
fişekler, büyük şemsiyeler ve 2x1 metreyi aşan 
pankartlar.

Yasakların arasında ‘dartlar’ da vardı. Manchester 
United’ın özellikle geçen sezon evinde çıkardığı kötü 
oyundan sıkılanların zamanlarını daha eğlenceli geçirmek 
için dart tahtaları ile maça girmeyi planlayabileceklerini 
düşünmekten kendimizi alıkoyamadık.

Şimdi artık bu listede tabletler de var. Taraftarların 
sahada olup biteni uzun sürelerde kaydetmesinin 
engellenmesine yönelik bu uygulama, özellikle işyeri 
veya tatil gibi farklı yerlerden gelen ve yanlarında 
çantaları olan taraftarlara zorluk çıkartacak gibi. Bazıları 
stada olan uzun tren yolculuğunda çocukları oyalamanın 
başka yollarını da keşfetmek zorunda.



@maturebuffon
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Şimdi artık bu listede tabletler de var. Taraftarların sahada olup biteni uzun sürelerde kaydetmesinin engellenmesine 
yönelik bu uygulama, özellikle işyeri veya tatil gibi farklı yerlerden gelen ve yanlarında çantaları olan taraftarlara zorluk 
çıkartacak gibi. Bazıları stada olan uzun tren yolculuğunda çocukları oyalamanın başka yollarını da keşfetmek zorunda.

Benzer bir yasak 2010 yılında ABD’de beyzsbol takımı New York Yankees tarafından uygulamaya koyulmuş ancak gelen 
tepkilerden sonra iki 2 yıl geçmeden kaldırılmıştı. Akıllı telefonlar hala stada girebiliyor, dolayısıyla bu yasağın en büyük 
etkisi kocaman tabletiyle ‘nefs-i suret’ çeken ve arkada oturanları kızdıran teknoloji meraklılarına olacak. Sosyal 
medyada bu Resmi açıklamada özellikle ‘iPad ve iPad Mini’ markalarının belirtilmesi dikkat çekti. Manchester United bu 
önlemlerin alınan en son güvenlik istihbaratı ile orantılı olduğunu ve İngiltere Hava Alanları güvenlik kurallarına göre 
güncelleme yapıldığını ısrarla belirttiği açıklamada, bu yasağın sadece Old Trafford’da olmasına da kendine göre bir 
neden bulmuş:

“Old Trafford’ın büyüklüğü ve Manchester United taraftar profili bu staddaki güvenlik riskinin Old Trafford’a özgü 
olmasını gerektirmektedir.”



JORGE 
        MENDES



Futbolda hep arka planda kalmıştır oyuncuların 
menajerleri. Onların isimlerini çok fazla duymayız, 
ancak transferlerin detaylarına indiğimizde 
görüntüleyebiliriz çoğunu. Bu durumlar bazı futbolcu 
menajerleri için geçerli değil elbette. Bu isimlerin 
başında gelenlerden biri, bir dönem Yıldırım 
Demirören başkanlığındaki Beşiktaş’a Portekizli akınını 
başlatan adam Jorge Mendes. 

Ada futbolunda, Premier Lig’de de Chelsea ve 
Manchester United ile olan yakınlığı sayesinde ününe 
ün katan Portekizli menajer kendi dalında dünyanın en 
iyisi… Yaptığı transferler, keşfettiği oyuncular ve 
aldığı ödüller de bu savımızı destekliyor.
 
Transfer sezonunun hemen ardından bu yaz dönemini 
oldukça faal ve büyük transferlerle kapatan ‘Jorge 
Mendes İmparatoluğu’ na yakın çekim yapmak istedik. 
Biraz derinlemesine indiğimizde yine tesadüflerle 
başlayan ancak çalışma, zeka ve iyi yönetim ile 
birleşince bir tesadüfün insanı nerelere 
taşıyabileceğini de gözlerimizin önüne seren bir 
hikaye ile karşılaştık.

Jorge Mendes yirmili yaşlarının hemen başında 
futbolcu olma sevdasından vazgeçmiş bir Portekizli. 
O yıllarda yaptığı işler ise videocu işletmek, DJ’lik ve 
İspanya sınırındaki Caminha’da bir bar ve gece kulübü 
işletmeciliği… Daha sonra Guimares’de bir barda 
tanıştığı Portekizli kaleci Nuno’yu  (şu anda 
Valencia’nın Teknik Direktörü) 1996 yılında Vitoria 
Guimares’den Deportivo’ya transfer ederek 30 
yaşında futbolcu menajerliğine giriş yapmış Mendes. 
Bu transfer sonrası Portekizli futbolcuların dikkatini 
çekmeye başlayan genç menajerin ilk uluslararası 
transferi ise Hugo Viana’nın Sporting Lisbon’dan 
Newcastle United’a 2002 yılında 12 milyon Euro’ya 
gelmesi olmuş. 
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JORGE 
        MENDES

Mendes’in başarısının ardında yatan önemli bir gerçek 
ise başarılı menajerin Portekiz’deki futbol okulları ile 
iyi ilişkileri, okulları taraması ve yetenekli potansiyel 
oyuncuları oldukça genç yaşta keşfederek 
parlatmasında saklı. Bunların en iyi örnekleri Ricardo 
Quaresma ve Cristiano Ronaldo. Mendes’in oldukça 
hırslı bir yapısı olduğunu ve bir dönem Luis Figo’nun 
menajeri Jose Veiga ile havaalanında yumruk yumruğa 
kavga ettiğini de eklemeden geçmeyelim.

 

Mendes’in kariyerindeki önemli eşiklerden biri de 
Jose Mourinho’nun 2004 yazında Porto ile 
Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra 
Chelsea’ye transferidir. Mourinho’nun bir menajeri 
olmasına rağmen, Chelsea temsilcisi Pini Zahavi ile işi 
bitiren isim olmuştur Jorge Mendes. Mourinho’nun 
ardından Londra Kulübü’nün yolunu tutan isimler de 
elbette Mendes’in şirketi GestiFute’nin 
futbolcularıydı, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, 
Maniche ve Tiago.
 
Bir önceki sayımızda Tevez ve Mascherano 
transferlerinde de detaylı anlattığımız fon transferi 
kavramının öncülerinden biri olan Mendes, pek çok 
yıldız adayının bonservisini de elinde tutması ile 
biliniyordu o yıllarda. Yine bir dönem Chelsea’de 
izlediğimiz Portekizli Deco ve West Ham ile 
Blackburn’de forma giyen Güney Afrikalı forvet 
Benedict McCarthy de bu isimlerden birkaçı. 
Demirören – Mendes ilişkileri sırasında da bu tip 
oyuncu alışverişlerini, bonservislerin belirli 
yüzdelerini alma gibi işlemleri Beşiktaş’ta da yakından 
görmüştük. 
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Mendes, Chelsea sonrası Mourinho’yu Inter’de en çok kazanan teknik direktör yapmış ve daha sonra da Real Madrid’e 
taşımıştı. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Scolari’nin Chelsea’ye transferinde de menajer olarak Jorge Mendes 
imzası vardı. 

İşin Manchester United cephesinde de oldukça tanıdık isimler var. Cristiano Ronaldo’dan bahsetmiştik, bir dönem 
Beşiktaş’ta da oynayan Portekizli Bebe, Nani, kaleci de Gea, Porto’dan gelen Brezilyalı Anderson isimleri de Mendes’in 
United’a getirdiği oyuncular. Sir Alex Ferguson, Portekizli menajeri; “iş yaptıklarım arasında şüphesiz en iyisi” şeklinde 
tanımlıyor. Jose Mourinho ise vatandaşını işinde dünyanın en iyisi olarak överken Cristiano Ronaldo ise Mendes’i oldukça 
dürüst ve güvenilir bir kişilik olarak betimliyor. 

Jorge Mendes’in bu yaz Avrupa transfer piyasasına damgasını vurmasını sağlayan oyuncular ise oldukça taze. Angel di 
Maria, Falcao ve Real Madrid’in Monaco’dan aldığı Kolombiyalı James Rodriguez transferleri Portekizli menajerin ününe 
ün, parasına para kattı. Mendes sadece bu yaz Manchester United’dan £20 milyonluk bir kazanç elde etti. Portolu 
Mangala’nın City’ye gelişi, Diego Costa’nın Chelsea’ye transferi de bu yaz Mendes’in başardığı önemli transferlerden. 



@maturebuffon
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48 yaşındaki Jorge Mendes’in bu yaz transferlerinin 
ardından şirketi GestiFute’nin 18 yılda imza attığı 
toplam transfer bedelinin £1.068.370.548, yaklaşık 1 
milyar 68 milyon Pound’a ulaştığı hesaplanmış. Kabaca 
bir hesap ile Mendes bu transferlerden  yüzde 10 
komisyon almış olsa, şirketinin kazandığı para 100 
milyon Pound’un üzerinde. Sadece bu yaz, Mendes’in 
oyuncularına £208.5 milyon bonservis bedeli ödedi 
kulüpler.  

Evli ve 5 çocuklu Jorge Mendes’in 4 farklı cep 
telefonu taşıdığı, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve 
İtalyanca’yı çok iyi konuştuğu biliniyor. Futbolda iyi bir 
kariyer sahibi olmak için yetenek en önemli 
gereksinimlerden birisi ancak günümüz futbolunda iyi 
bir menajer, size çizdiği iyi bir kariyer planı ile vasat 
bir futbolcu da olsanız size çok güzel kapılar 
açabiliyor. Jorge Mendes’in ismini büyük transferlerde 
duymaya devam edeceğiz İlk sırada Falcao’nun kiralık 
dönemi sonrası olası Manchester United’a transferi 
var…

M
EN

D
ES
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GRETNA F C
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Gretna Futbol Kkülübü’nün hikayesini paylaşacağız sizlerle 
bu sayımızda. Temelleri 19. yüzyılda atılan Gretna şehrinin 
profesyonel kulübü 2. Dünya Savaşı’ndan dönenler 
tarafından 1946’da kuruldu. Gretna, İskoçya’nın İngiltere 
sınırında küçük bir kasaba. İngiltere’ye olan bu coğrafi 
yakınlığından dolayı uzun yıllar İngiltere alt liglerinde yer 
almış bir İskoç takımı Gretna FC. Hatta 1887’deki Queen’s 
Park’tan sonra FA Cup’a katılan tarihteki ikinci İskoç 
takımı olmuş 1990’ların başında. 

Gretna FC’nin Ada Futbolu sayfalarında yer almasının 
sebebi, kulübün 2000’li yılların ortasındaki akıl almaz 
yükselişi ve bu büyük sıçramanın sonunda bir anda batması 
ve şu anda böyle bir kulüp olmaması… 

Hikayemiz 1946’da doğup 2008’de ölen bir futbol 
kulübünü anlatıyor; daha önce 2 kez başvurduğu İskoç 
liglerine ancak 2002’de Airdrieonians’ın yerine üçüncü 
başvurusunda kabul edilmiş Gretna. Likidite sorunu 
yüzünden kapanan Airdrie Kulübü’nün yerine gelen 
Gretna’nın da sonu kaderin cilvesi olsa gerek aynı oldmuş. 

Gretna’nın İskoç futboluna 56 yaşında girmesinden hemen 
sonra kulübün kaderini değiştiren bir isim ortaya çıkıyor, 
futbol gönüllüsü ve servetini futbol uğruna harcayan 
Brooks Mileson. Mileson kulübü satın alıyor ve Gretna’ya 
para akıtmaya başlayan mini bir Abramovich oluyor.

Mileson’ın yatırımları ve futbolculara ödediği standart 
üstü maaşlarla Gretna bir anda İskoç futbolunun yükselen 
değeri oluyor ve 2005-2007 yılları arasında üst üste 3. 
ligden basamakları birer birer çıkarak İskoçya Premier 
Lig’ine kadar yükseliyor. İskoçya Premier Lig’ine yükselene 
kadar 3 sezonda tam 297 (ikiyüzdoksanyedi) gol atan 
Gretna sadece 3. ligde 2004-2005 sezonunda 130 gol 
attı. O yıl 36 maçın 32 tanesini kazanmayı başaran siyah 
beyazlı ekip 130 gol atıp 29 gol yedi ve 98 puan 
toplayıp en yakın rakibine 20 puan fark atarak averajı bile 
3 basamaklı kıldı. 

İskoç golcü Kenny Deucher 2004-2005 sezonunda 3. ligde 
38 golle gol kralı olurken ikinci basamakta da takım 
arkadaşı David Bingham 27 golle oturuyordu. Bu iki 
oyuncu o sezon toplam 65 gole imza attılar, yani takımın 
gollerinin yarısına.

2005-2006 sezonunda İskoçya 2. liginde yine 36 maç 
yapan Gretna’nın performansı biraz düştü ve 36 maçta 
28 galibiyet alabildi. En yakın rakibine bu kez 18 puan fark 
attı ve sadece 97 gol ile sezonu bitirdi. Geçen sezonun 
gol kralı Deuchar bu sezon da zirvedeydi ancak bu kez 18 
golün sahibi oldu.  

Bu sezonun en önemli farkı ise takımın İskoçya Kupası’nda 
finale kadar yürümesiydi ve bu başarı onları Avrupa 
Kupaları’na götürdü. İskoçya futbol tarihinde ilk kez bir 3. 
lig takımı Avrupa’ya gitmeyi başarmıştı. Kupaya ilk turda 
başlayan Gretna ilk maçında deplasmanda Preston 
Athletic’i 6-2 ile geçti. İkinci tur maçında da evinde 6-1’lik 
Cove Rangers galibiyeti aldı. 3. turda bir sonraki sezon 
büyük çekişme içine gireceği St Johnstone’a göz kırptı ve 
deplasmanda 1-0’lık galibiyet ile 4. tura yükselirken bu 
turda favorilerden Celtic, Clyde’a deplasmanda 2-1 
yenilerek elendi. Celtic’i eleyen Clyde, 4. turda 
Gretna’nın karşısına çıktı ve ilk maç golsüz bitince tekrar 
maçında Gretna evinde 4-0 kazanarak turu atlayan taraf 
oldu. Bu turda diğer favori Rangers da elendi. Çeyrek 
finalde rakip güçlü St Mirren olurken Gretna bu engeli de 
evinde 1-0’lık galibiyetle aştı ve yarı finalde Hampden 
Park’ta Dundee’ye rakip oldu. Gretna’nın gazabından 
Dundee de kurtulamadı ve 3-0’lık skorla siyah beyazlılar 
finale çıktı. 
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2007-2008 sezonu ise Premier Lig’de zayıf ve tecrübesiz 
Gretna için çöküşün başlangıcı oldu. Siyah beyazlı takım 
2200 seyirci kapasiteli sahası Raydale Park lig 
standartlarına uymuyor diye evindeki maçları Fir Park’ta 
oynamak zorunda kaldı. Tarihindeki ilk Premier Lig 
maçında Falkirk’e 4-0 yenilerek sezona başlayan Gretna 
ilk 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi ve ilk galibiyetini 
ancak 22 Eylül 2007’de 3-2’lik Dundee United zaferi ile 
alabildi. O sezon pek çok rekoru tersten kıran ekip oldu 
Gretna. Taraftar takımdan umudu kestikten sonra 5 Nisan 
2008’de Fir Park’ta oynanan Inverness maçındaki biletli 
seyirci sayısı sadece 431’di. Sezonun en farklı skorlarında 
hep mağlup Gretna’yı gördük. Takım, sezon sonunda 38 
maçta sadece 23 puan toplayabildi ve mali durum nedeni 
ile -10 puan ceza alınca sezonu 13 puanla bitirerek küme 
düştü.  32 gol atıp 83 gol yedikleri sezon sonunda 
averajları -51’di. Sezon sonu Gretna’nın seyirci ortalaması 
2 bin 283 kişiydi…

Sezon ortasında kulübün menajeri hala Rowan Alexander 
görünse de, takımı yardımcısı Davie Irons çalıştırıyordu ve 
Alexander nihayet 6 Kasım 2007’de görevden resmen 
alındı. Bu sorun yetmezmiş gibi kulüp sahibi Brooks 
Mileson’ın da hastalanması ve takımdan finansal desteğini 
çekmesi sonucu kulüp oyuncularının maaşlarını bile 
ödeyemez hale geldi ve £4 milyonu bulan borçları nedeni 
ile otomatikman -10 puan cezası aldılar. Takım maçlara 
çıkabilsin diye oyuncuların maaşını sezon sonuna kadar 
İskoçya Premier Lig’i ödedi. Sağlığı düzelemeyen Brooks 
Mileson 3 Kasım 2008’de hayatını kaybetti. 2007 yılı 
sonunda batağa sürüklenen ve kayyuma devredilen 
Gretna için 17 Mayıs’a kadar alıcı arandı ancak kulübe 
kimse talip olmayınca iflas eden Gretna kapatıldı ve 
liglerden çekildi. İskoçya liglerine Gretna’nın yerine 
komşusu Annan Athletic kulübü dahil oldu. Kulübün resmi 
kapanış tarihi kayıtlara 08.08.08 yani 8 Ağustos 2008 
olarak geçti… 

Final maçı 13 Mayıs 2006’da yine Hampden Park’ta 
oynandı ve rakip güçlü Heart of Midlothian’dı. 120. 
İskoçya Kupası finalinde 13. kez finale çıkan rakibi 
karşısında tecrübesiz bir Gretna vardı. Hearts ilk yarıyı 39. 
dakikada Skacel’in golü ile önde kapattı ancak maçı 
bırakmayan Gretna 76. dakikada McGuffie ile beraberliği 
yakaladı. 90 dakika ve uzatmalar 1-1 bitince penaltı 
atışlarına geçildi. Hearts’ın penaltıcısı Paul Hartley 120 
dakika bitmeden kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı ancak 
buna rağmen penaltılarda 4-2 galip gelen favori kupaya 
uzandı. O sezon Hearts’ın ligi ikinci sırada bitirip kendisini 
bir anda Şampiyonlar Ligi elemelerinde bulması ise 
Gretna’nın Avrupa yolunu açtı.

2006-2007 sezonu ise Gretna tarihi için oldukça önemli 
anlarla doluydu, kulüp İskoçya 1. liginde şampiyonluğu 
geçen 2 sezonki kadar kazanamasa da o yılı St 
Johnstone’un 1 puan önünde bitirerek İskoçya Premier 
Lig’ine yükselmeyi başardı. 36 maçta 19 galibiyet ve 9 
beraberlik alan Gretna 70 gol atabildi ve yine bir gol kralı 
çıkardı, Colin McMenamin sezonu 24 golle bitirerek tacı 
kaptı. Sezonun ortasında teknik direktör Rowan 
Alexander sağlık problemleri nedeni ile görevi bırakmak 
zorunda kalınca bocalayan Gretna son haftaya 1 puan 
önde girdi ve son maçta Ross County engelini James 
Grady’nin son dakika golü ile 3-2 kazanarak Premier Lig’e 
mucizevi bir geçiş yaptı… 

Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçına çıkan 
Gretna , kendi evi Raydale Park UEFA standartlarına 
uygun olmadığı için, ön elemede eşleştiği İrlanda takımı 
Derry City’ye ilk maçta İskoçya’da 5-1 kaybetti, maç 
Motherwell’in sahası Fir Park’da oynanmıştı. İrlanda’daki 
rövanş 2-2 bitti ve toplamda 7-3’lük yenilgi ile Avrupa 
macerası erken noktalandı. 
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@maturebuffon

Gretna’nın taraftar derneği, Gretna 2008 adında yeni bir 
kulüp kurdu ve aynı amblem ile amatör Batı Ligi’nde 
yollarına devam ediyorlar. . , Mayıs 2009’da Raydale 
Park’a, yani evine geri döndü Gretna 2008. 

Benim için Gretna’nın yeri çok ayrıdır, takım henüz İskoçya 
Premier Lig’e çıkmamışken bu yükselen kulübü bir şekilde 
keşfetmiş ve takip etmeye başlamıştım. İskoçya’da 
doktora yapan bir arkadaşımın yardımı ile takımın resmi 
atkısını, kalemlerini ve t-shirtünü aldım. Uzun yıllardır 
Gretna t-shirtümü giymekten keyif alıyorum, fırsat 
buldukça Gretna 2008’in amatör liglerdeki mücadelesini 
takip etmeye çalışıyorum. Endüstriyel futbolda özellikle 
İngiltere’de federasyonlar ve ligler kulüplerin mali 
yapısına çok önem veriyor ve marka değerini düşünerek 
çürük elmaları hemen sepetten atıyor. 

Gretna da ne oluyor, adamlar dünyanın sayılı 
kulüplerinden Glasgow Rangers’ın bile gözünün yaşına 
bakmadılar cümlesini kurabiliriz rahatlıkla İskoçya futbolu 
için. Bu güçlü oto kontrol sayesine bambaşka hikayeler, 
yükselişler, batışlar ve çıkışlara tanık oluyoruz Ada’da ve 
biz de elimizden geldiği kadar sizlerle bu hikayeleri 
paylaşmaya devam edeceğiz…



kuzey londra derBISI
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Tüm dünyada futbolun en stresli, en zevkli, en tartışmalı 
ve en karlı günleri derbi maçları zamanıdır. Teorik olarak 
derbi kelime anlamıyla aynı şehrin takımlarının maçları 
olarak tanımlanıyor. Bu noktadan hareketle aynı şehirde ya 
da bölgede yer alan her takımı ezeli rakip olarak 
anabiliriz. Yine de bu rekabetin fitilini yakan bir olay  
tarihte  mutlaka yerini almıştır. Ya takımlardan birini 
şampiyonluktan eden veya küme düşüren skoru diğer 
takımın beklenmedik şekilde alması, ya taraftarlar arası 
bir şiddet olayı, ya da bazen bir futbolcunun yaptığı 
hareket ateşlemiştir. Peki ya bir olay ateşlemiş, bir başka 
olay da körüklemişse bu yangını?

İngiltere’nin başkenti Londra futbol adına adeta bir 
derbiler cenneti. Öyle ki doğusunda, batısında, kuzeyinde 
hem Premier Lig hem de alt ligler seviyesinde dikkate 
değer derbiler oynanmakta. Belki de bu derbiler arasında 
başlangıcı, devamı ve günümüzdeki durumuyla en kuvvetli 
olanı Kuzey Londra derbisi. Yani Tottenham Hotspur ve 
Arsenal.

Bu geçimsiz komşuların beyaz olanı Spurs 1882 yılında 
Kuzey Londra’da Tottenham semtinde kriket oyuncuları 
tarafından Hotspur adıyla kurulmuş ve maçlarını White 
Hart Lane’de oynamaya başlamıştı. Kırmızılı komşu 
Arsenal ise yaklaşık 50 km. güneyde dört yıl sonra 
1886’da kurulmuş, maçlarını Pulmstead’de Manor 
Ground’da oynamaya başlamıştı. İki takım arasındaki ilk 
maç 19 Kasım 1887’de oynanmış, Spurs 2-1 öndeyken 
bitime 15 dakika kala havanın kararmasından dolayı iptal 
edilmişti. İlk resmi lig maç ise 1909’da oynanmış ve 
Arsenal 1-0 galip gelmişti. 

Şimdiye kadarki hikaye sıradan bir kuruluş öyküsü. 1913 
yılına geldiğimizde Arsenal Pulmstead’den Highbury’ye 
yani White Hart Lane’in dört mil yakınına taşınıyor ve 
doğal bir ezeli rekabetin temeli atılıyor. Üstüne üstlük 
Arsenal ikinci, Tottenham da birinci ligdeyken 1. Dünya 
Savaşı’na finansal yardım için düzenlenen bir maçta Spurs 
rakibine 5-1 yenilince atışmalar başlıyor.  İki ekip Londra 
turnuvalarında savaş süresince defalarca karşı karşıya 
geldi ancak rekabet sıradan bir derbi seviyesinde kaldı.

KUZEY LONDRA’NIN GECIMSIZ KOMSULARI

ARSENAL TOTTENHAMVS

Esas kıyamet 1919 yılında savaştan sonra koptu. 20 
takımlı birinci ligin 22 takıma çıkarılmasına karar verildi 
federasyon tarafından. Bir önceki sezonda ligin 20. 
sırasında Tottenham, 19. sırasında Chelsea vardı. Kural 
gereği Spurs ve Chelsea düşmeliydi ve ikinci ligin ilk iki 
takımı yükselmeliydi. Ancak öyle olmadı. İkinci ligin ilk iki 
takımı Preston ve Derby, birinci lige yükseldi. 19. sıradaki 
Chelsea ve 20. sıradaki Tottenham’ın küme düşmesi 
gerekiyordu. Fakat Manchester United ve Liverpool son 
maçta şike yapınca ve ManU maçı 2-0 kazanınca 
Manchester United 18.  oldu. Böyle olunca federasyon 
Chelsea’yi birinci ligde tuttu. Böylece 22. takım için iki 
aday ortaya çıktı. Biri sonuncu olan Tottenham, diğeri de 
ikinci ligi üçüncü bitirmiş olan Barnsley. Fakat o zaman 
kulüpler temsilcisi olan Liverpool başkanı John 
McKenna’nın önerisiyle Tottenham ve ikinci ligin 2-8. 
sıralarındaki takımları arasında her iki lig kulüpleri 
tarafından oylama yapıldı. Arsenal 18 oy alırken Spurs 8 
oy kaldı ve Arsenal birinci lige yükselirken Tottenham 
ikinci lige düştü. Bu tarihten on bir yıl önce benzer şekilde 
Güney Ligi’ni yedinci bitirmesine rağmen QPR ile ilgili bir 
sorundan dolayı bir lig alta düşen Spurs taraftarları 
çıldırdı. Zaten sonradan oluşan komşuluğa sıcak bakmayan 
Kuzey Londra’nın beyazları bu olayla beraber kırmızılı 
rakiplerine düşman kesildi ve rekabet günümüze kadar 
ulaştı.
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Her iki takımın taraftarı da etnik olarak İngiltere’nin en 
karmaşıkları. Arsenal taraftarının yüzde 7’si kendisini 
safkan İngiliz hissetmediğini söylüyor ki bu İngiltere’deki 
takımlar içindeki en büyük oran. Tottenham’da ise büyük 
oranda Yiddo etkisi var. Yiddo için ayrıntılı bilgiyi 3. 
sayımızda bulabilirsiniz. Arsenal’liler her yıl ligi 
Tottenham’ın üstünde bitirmeyi garantiledikleri günü St. 
Totteringham günü olarak kutluyorlar. Tottenham’lılar ise 
ertesi yıl birince lige çıkmış olmalarına rağmen 1919 
yılındaki haksızlığın sportif başarılarına engel olduğunu 
iddia ediyor.

Öte yandan sportif açıdan Arsenal’in mutlak bir üstünlüğü 
görünüyor. İki takım 178 kere karşı karşıya gelmiş, Arsenal 
77-54’lük bir galibiyet üstünlüğüne sahip olmuş ve 47 maç 
da berabere bitmiş. Topçuların 281 golüne Tottenham 
237 kere karşılık verebilmiş.

 Arsenal’in 13 kere kazandığı şampiyonluk kupasından 
Spurs’ta sadece 2 tane var. FA kupasında da Arsenal’in 
11-8 üstünlüğü bulunurken lig kupasında Spurs 4-2 üstünlük 
sağlamış durumda. Avrupa’da ise her iki takımın birer 
Kupa Galipleri Kupası varken, Tottenham iki defa UEFA 
Kupası’nı kazanmış, Arsenal’in ise Fuar Şehirleri Kupası’nı 
bir kez müzesine götürmüş.

Günümüzde Kuzey Londra rekabeti hala aynı şiddette 
devam ediyor. Kırmızılar ve beyazlar başkentin kuzeyini 
paylaşamamaya ve didişmeye devam edecek. Biz ise 
sahadaki heyecanı her yıl en az iki defa seyretmeye 
devam edeceğiz.

@AlperCKYKSL
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TIFIL HOCA 
onu leylekler getirdi



143 yıllık FA Cup tarihinin en genç 
teknik direktörü ünvanı İngiltere 9. 
Lig takımlarından Romsey Town’un 
22 (yirmiki) yaşındaki hocası James 
Philips’in oldu. İngiltere Futbol 
Federasyonu’nun 1. ve 2. derece 
teknik direktörlük lisanslarına sahip 
olan Philips, Wessex League One 
ekibi Romsey Town ile FA Cup 
2014-2015 sezonu eleme turunda, 
Fareham Town maçında kırdı bu 
rekoru. 

1886’da kurulmuş bir takım Romsey 
Town ve geçen sezon Wessex 
Premier Lig’ini 22. sırada bitirip 
küme düşmüş. Takımın bu sezonki 
kadrosunda 1 Pakistanlı, 1 Portekizli 
ve 1 de İskoç oyuncu var. Daha 
önce 13 kez FA Cup’a katılan 
Romsey Town en fazla 4. eleme 
turuna kadar yükselebilmiş. 

Romsey Town, Fareham Town’a 3-1 
yenilip elendi ancak maçta, 
sonuçtan ve futboldan çok 22 
yaşındaki menajer Philips konuşuldu. 
Okul yıllarında eve dönüp 
umutsuzca Football Manager 
oynadığını ve en çok keyif aldığı 
şeyin ise alt lig takımlarını seçip 
yükseltmek olduğunu anlatan Philips 
bunu yapan milyonlarca FM 
oyuncusundan oldukça şanslı ve 
ideallerini gerçekleştirmek yolunda 
önemli adımlar atmış durumda. 
Şimdiden tarihe geçti bile…

16 yaşında teknik direktörlük 
kursuna yazılan James Philips ilk 
sertifikasını aldıktan sonra hocalığa 
adım atmış ve Nisan ayında takımın 
başına geçmeden Romsey Town 
genç takımını çalıştırmış. 
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Teknik direktörlüğün FM oynamaktan çok daha zor ve 
stresli olduğunu da belirten Philips, heyecanlı, mutlu 
ve rekoru kırdığı için de gururlu. Philips önümüzdeki 
ay da UEFA B lisansı almak için kursa başlıyor. 

Bu durum Philips’in bir çoğu kendisinden 10 yaş büyük 
olan futbolcuları arasında da saygı kazanmasını 
sağlamış. Şu anda takımın en yaşlısı 33 yaşındaki Ben 
Andrews. Takım kaptanı Andrews 6-7 sezondur 
Romsey forması giyiyor ve Philips’in en büyük 
yardımcısı, teknik direktörü ile de araları çok iyi. 

James Philips henüz annesi ve üvey babası ile yaşıyor 
ve artık önündeki en büyük rüyası profesyonel 
anlamda teknik direktörlük yapabilmek. 

Bakalım önümüzdeki yıllarda James Philips’i bir 
Premier Lig takımı çalıştırırken görebilecek miyiz…

@maturebuffon
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“İlk maçıma Sheffield United 
karşısında çıkmıştım, yenilmiştik ve 
taraftarlar O’Neill’i yuhalıyordu. Bu 
maç gününün benim hayatımdaki en 
önemli gün olduğunu düşünmüştüm, 
çünkü tam o gün gerçekten 
profesyonel bir futbolcu olduğumu 
hissetmiştim. İlk defa kalabalık bir 
taraftar kitlesi önünde oynuyordum. 
Onlar belki sonuçtan mutlu değildi 
ancak ben durumun tadını çıkarmaya 
çalışıyordum.”

İki Adam ve Bir Köpek Önünden Yarı Finale
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İki Adam ve Bir Köpek Önünden Yarı Finale
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Kıbrıs Türk’ü bir baba ile İngiliz bir annenin oğlu olarak 
1974 yılında dünyaya geldi Mustafa Kemal İzzet. Üç 
yaşındayken babasının götürdüğü bir parkta futbol 
topu ile tanıştı. 1993 yılında Chelsea’nin yolunu tuttu 
ve üç yıl boyunca Chelsea Kulübü’nde pişmeye çalıştı. 
Ancak bir kere bile Chelsea formasını terletemeden 
1996 yılında efsanesi olacağı Leicester City’ye 
transfer oldu. İşte tam da bundan sonra Türkiye’de 
“Uzaklarda Muzzy İzzet diye biri var kim o? Türk 
müymüş? Babası mı Türkmüş?” muhabbetleri başladı. Bu 
muhabbetler süregelsin genellikle bizden ırak ancak 
2002 Dünya Kupası’nda yarı finalinde bile oynamış bir 
isim oldu Muzzy. İngiltere’ye belki bize olduğundan 
daha yakın olan bu Leicester efsanesinin hikayesini ise 
kendi ağzından öğrenelim.

“Kingstonian’da Chelsea rezerv takımında 
oynuyordum ancak hiç as takımla oynama şansı 
bulamıyordum. Hocam Glenn Hoddle’a belki de 
artık buradan ayrılmalıyım dedim. Bir hafta sonra 
beni yanına çağırdı ve Leicester’ın beni kiralık 
olarak istediğini söyledi. İlginç olan ise o dönem 
Martin O’Neill’in benimle ilgilendiğini hiç 
görmemiştim. Hatta antrenmanlara çıkana kadar 
kendisiyle hiç tanışmadım. Ancak o zaman bana, 
beni birkaç yıldır izlediğini ve tam da ihtiyacı olan 
tipte bir oyuncu olduğumu belirtti. Dürüst olmak 
gerekirse Martin O’Neill’in kim olduğunu pek 
bilmiyordum, hatta Leicester hakkında bile pek 
fikrim yoktu.”

“İlk maçıma Sheffield United karşısında çıkmıştım, 
yenilmiştik ve taraftarlar O’Neill’i yuhalıyordu. Bu 
maç gününün benim hayatımdaki en önemli gün 
olduğunu düşünmüştüm, çünkü tam o gün 
gerçekten profesyonel bir futbolcu olduğumu 
hissetmiştim. İlk defa kalabalık bir taraftar kitlesi 
önünde oynuyordum. Onlar belki sonuçtan mutlu 
değildi ancak ben durumun tadını çıkarmaya 
çalışıyordum.”
“Bu kötü sonucun ardından peş peşe iyi sonuçlar 
elde ettik ve kendimizi playoffta bulduk. Futbol 
işte, çılgın bir oyun. İki buçuk ay önce iki adam ve 
bir köpek önünde oynarken kendimi bir anda 
Crystal Palace karşısında 80 bin kişinin önünde 
Wembley’de buldum. Bu da bambaşka bir harika 
gündü.”

“Futbolda emeğinin karşılığını genelde alırsın. Chel-
sea’de 2.5 yıl boyunca profesyonel olarak futbolcu 
olarak bulunmama rağmen hiç oynayamadım. Bütün 
olumsuzluklarla karşılaştım ama en sonunda her şeye 
değdi. Çünkü artık Wembley Stadyumu’nda forma 
giymiştim. Benim için harika olan başka bir şey de 
stadyuma gelişimizdi. Etraf taraftarlarımız ile dolup 
taşıyordu, adeta mavi bir deniz gibiydik. Herkesin 
yüzünde bir mutluluk vardı çünkü Premier Lig’e 
yükselebileceğimizi hissediyorduk. Takımla sahaya 
çıkış anımızı unutamam, neredeyse kalbim duracaktı.”

“Genç oyuncuların Wembley’de oynama hayali ile 
büyüdüğünü unutuyor bazen insanlar. Bu hayali 
gerçekleştirmiş olmak başıma gelebilecek en güzel 
şeydi.”

Chelsea’de sahaya adım atmayan Mustafa İzzet bir anda 
kendisini Premier Lig’e yükselen bir takımın içinde 
bulmuştu. Üstelik Leicester City, Premier Lig’e çıkmakla 
kalmadı, ligde de sağlam bir görüntü çizdi.

“Premier Lig’e yükseldiğimizde takım benim gibi 
geçmişe sahip olan, eski kulüplerinde bir türlü uyum 
yakalayamamış oyunculardan oluşuyordu. Bu benzerlik 
hepimizin aramızda güçlü bir bağ kurmamızı sağladı. 
Beraber kazandık, beraber kaybettik. Sahada 
oynadıkça birbirimizle çok yakınlaştık. Martin O’Neill 
bize güven aşılıyor ve kazanma arzusu yüklüyordu.”
Mustafa İzzet parladığı dönemde orta sahada Neil 
Lennon ile iyi bir ikili olmuştu…
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“Ben ve Neil birbirimizle hem saha içinde hem de saha 
dışında harika anlaşıyorduk. Saha içerisinde onun 
görevi rakibi durdurmak ve oyunu başlatmaktı ki 
kendisi bu işi harika yapıyordu. Benim görevim ise 
topu ileriye taşımak, pozisyonlar yaratmak ve 
gerektiğinde fileleri havalandırmaktı. Harika bir uyum 
vardı. Muhteşem zamanlardı…”

Mustafa İzzet kariyerinde Leicester forması ile 2 kere Lig 
Kupası’na uzanmayı başardı. Bunlardan ilki 1997 yılında 
Middlesboro karşısında gerçekleşti. Wembley’de oynanan 
finalde Leicester maçın sonunda bir gol bulunca maç 1-1 
berabere bitti. O dönemki statü gereği maç uzatmalara 
veya penaltılara gitmiyor yerine bir final daha 
oynanıyordu. Hillsborough’da oynanan maçta ise 1-0 ile 
kupaya uzanıyordu Leicester.

“Wembley’de Emile Heskey’nin golü bizi geri 
döndürdü ve o andan sonra Hillsborough’daki tekrar 
maçına konsantre olduk. Juninho’yu durdurabilirsek 
maçı kazanabileceğimizi biliyorduk ve maçı kazanmayı 
başardık. Harika bir gündü…”

Leicester Premier Lig’e yükseldikten sonra dört sezon peş 
peşe ligi ilk 10 arasında bitirmeyi başarmıştı. Ancak 
2000’de Martin O’Neill Celtic’in yolunu tuttu.

“Martin O’Neill’in takımdan ayrılması epey üzücü 
oldu çünkü takım olarak neredeyse ligin en iyi 6 
takımından biri sayılıyorduk. Yerine Peter Taylor 
geldi ve istenilen sonuçlar alınmamaya başlandı. 
Kendisine karşı özel bir negatifliğim yok, gayet de 
iyi bir hoca ancak geldikten sonra takımın kalbini 
söküp attı. Steve Walsh, Tony Cottee, Lennon, 
Garry Parker ve Ian Marshall gibi takımın iskeletini 
oluşturan oyuncuları serbest bıraktı. Yerlerine gelen 
oyuncular ile artık bambaşka bir mantaliteye sahip 
olmuştu takım ve maalesef onlarla bu iş yürümedi.”
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Mustafa İzzet ülkemiz gündemine de Milli Forma’yı 
terletmeye başlayınca daha çok girdi. 2002 Dünya 
Kupası’nda da mücadele eden oyuncu Brezilya ile 
oynanan yarı final maçında da forma giymişti. 

“Tabii ki İngiltere için oynamak isterdim, 
sonuçta ben İngiltere’de doğdum. Babam bir 
Türk olmasına rağmen kendimi bir İngiliz olarak 
görüyorum. Milli Takım formasını giyme 
dönemim geldiğinde İngiltere’nin başında Kevin 
Keegan vardı. Kendisiyle görüştüm ve benim 
kadroya girebileceğimi ama devamlı oynayıp 
oynamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu 
söyledi. Çünkü Paul Gascoigne, Paul Ince, Steve 
Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Nicky 
Butt ve Paul Scholes gibi isimler en iyi 
dönemlerini geçiriyordu. O sırada Türkiye’den 
de davet almıştım ve uluslararası alanda 
kendimi daha fazla gösterebileceğimi 
düşündüğüm için Türkiye’nin teklifini kabul 
ettim.  

Türkiye Milli Takımı’nda yaşadığı zorlukları ise 
şöyle dile getiriyor Muzzy; “Benim için oldukça 
zordu. Çünkü ben Türkçe bilmiyordum. Üstelik 
öncesindeki Hong Kong kampı ve Dünya Kupası 
derken tam 9 hafta iletişim zorlukları yaşadım. 
Vaktimin çoğunu odada geçiriyordum. Yine de 
turnuvanın tadını çıkarmak için elimden geleni 
yaptım. Brezilya ile oynanan yarı final maçında 
sonradan oyuna girdim ve bu benim için 
unutulmaz bir anı oldu”.

1996 yılında formasını giymeye başladığı Leicester’da 
260 maça çıkan Muzzy 37 gole imza attı ve hala 
Leicester taraftarları ona sonsuz saygı duyuyor.
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@berkkaly10cu
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Futbolun beşiğinden, İngiltere’den bir başka film. Futbol 
topunun peşinde koşan, ama yeşil sahada değil, sokakta 
koşan adamların öyküsü. İngilizler’in çok çektiği 
holiganların öyküsü. Futbol A.Ş., orijinal dildeki adıyla The 
Football Factory.

Daha önce de izlediğimiz ve yazdığımız Green Steet 
Hooligans filmine benzemekle beraber, ondan ve 
diğerlerinden pek çok yönüyle ayrılıyor. Factory, daha 
önce konu edindiğimiz filmlerdeki gibi içinde futbol 
sahalarından görüntü barındırmıyor. Gerçek görüntülerin 
hepsi saha dışından. Tahmin edeceğiniz üzere de hepsi 
holigan kavgaları. Görüntülerde 2000 yılında Arsenal ile 
Galatasaray taraftarları arasında yaşanan Kopenhag’daki 
kavgayı da görebilirsiniz. 

Film temel olarak bir grup Chelsea taraftarının 
hayatına mercek tutuyor. Ancak film tüm bu özele 
rağmen insanların, özellikle de erkeklerin futbol 
manyaklığından ziyade güç gösterilerini ele alıyor. 
Filmde ülkemizde de benzer durumları defalarca 
yaşadığımız şekilde bir bağlılık, bir aidiyet 
duygusunu görüyoruz. 

2004 yapımı film John King’in aynı adlı romanına 
bağlı kalınarak senaryoya dökülmüş ve imdb’de 15 
bine yakın kullanıcı tarafından aldığı oylarla 10 
üzerinden 6,9 derece elde etmiş. Oranın bu 
derece düşük olması filmde saha dışı olayların 
fazla olması ve benzerlerinden oldukça farklı bir 
seyir izlemesi olarak görülüyor. 
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Filme geri dönelim. Film fanatik bir Chelsea’li olan Tommy 
ve onun etrafında dönen olayları konu alıyor. İçki içen, 
uyuşturucu alan, seks yapan Tommy’nin elbette ki en 
büyük zevki futboldur. Futbol ve şiddet. Tüm bunların 
dışında da en büyük hayali Tottenham’lıların arasına 
dalmak ve onlardan birkaçını dövmek olan bir genç 
Tommy. Bu haliyle en iyi arkadaşları da kendisi gibi 
düşünenler oluyor. 

Tommy’nin en büyük hayali İngiltere’den gitmek. En büyük 
korkusu da bir taraftar kavgasında ölmek. Bu da sürekli 
rüyalarına giriyor. Filmi izleyip hikayede kopukluklar 
olduğundan dem vuranların da en büyük eleştirisi burada 
başlıyor. Tommy’nin kabuslarına biz de zaman zaman 
konuk oluyoruz izlerken. 

Filmde izleyenlerin hayran kaldığı yegane sahnelerden biri 
Chelsea’li Billy ile ezeli rakip Millwall’un çete üyesi 
Fred’in atışması. FA Cup’ta eşleşen iki takımın çocuklarının 
maçında saha kenarında atışan bu ikilinin ağır diyalogları 
sonunda kavgaya dönüşüyor. Altyazı olmadan anlamanın 
bir hayli zor olduğu bir atışma. İkili İngiliz dilinin ve 
argonun bütün nimetlerini kullanarak birbirlerine ayar 
veriyor. 
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Bir futbol maçının adeta en keyifli anı gibi. Yaklaşık iki 
dakika süren bu atışmanın yarısı, cümle başına iki defa 
söylenen fuck kelimesi zaten. Zaten bütün filmde de en 
çok duyulan kelime kendisi. 

Futbol maçı demişken tam da burada filmin süresinden 
bahsetmemek olmaz. Film 90 dakika sürüyor. Bu haliyle de 
bir futbol maçının normal süresine gönderme yapılıyor. Bir 
futbol maçı süresinde ama bir futbol maçından çok daha 
fazlası. 

Yine de filmde bir ana tema, bir mesaj aramayın, yok zira. 

Neyse, filmimize geri dönelim. Billy ve Tommy Chelsea 
tayfasının öne çıkan iki ismi. Bir yandan Millwall kurasından 
beri rakiplerine atarı gideri eksik etmeseler de, bir 
yandan da korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. 
Tommy rolündeki Danny Dyer’ın da sıkı bir West Ham 
taraftarı olduğunu hemen ekleyelim. Billy’yi ise İngiliz 
sinemasında zor ve sert rollerin adamı olarak bilinen 
Frank Harper canlandırıyor. Billy’nin korkuları, Tommy’den 
de farklı bir ailesi olduğu için. Kendinden çok onları 
düşünen bir aile reisi modeli çizen “reis Billy”, yanında 
silah bile taşımaya başlar. 

Filmin yaklaşık 60 dakikalık bölümünde bu ikiliyi daha 
yakından tanımaya çalışıyoruz. Onları tanırken de 
çevrelerinde olup bitene ve İngiliz futbol kültürüne, daha 
doğrusu sokaklara tanık oluyoruz. 

Birbirine laf sokan adamlar, kavgalar, biralar, uyuşturucular, 
kadınlar…

Ve maç günü. 

Maç gününe ait “gerçek” görüntüleri burada kullandıklarını 
görüyoruz. Ev sahibi Millwall taraftarının maça giderkenki 
görüntüleri, stad çevresindeki atlı polisler. The Den’in 
tribünleri. 

Her maç öncesi olan klasik pub’larda kafa çeken adamlar. 
Chelsealiler. Billy, Tommy ve diğerleri büyük deplasman 
için son hazırlıklarını yapmaktadır. Son hazırlık dediğimiz, 
bira ve uyuşturucu. 

GSH’de olduğu gibi bir kavga öncesi son hazırlıklar. Son 
konuşmalar. Son gazlar. Polislerin de helikopterlerle takip 
ettiği bu iki grup, yine GSH’deki gibi Londra’nın arka 
sokaklarında karşı karşıya gelir. 

Birbirlerine giren arızalıları polis ayırır. Gözaltılar, 
kelepçeler, yaralılar. Çok kan akmış, çok kişinin canı 
yanmıştır bu düelloda. O yaralılardan biri de Tommy. 
Tommy, hep rüyalarına girdiği –aslında kabuslarına 
demeliyiz- gibi kafasına darbeler alır. 

Yerde hareketsiz kalan ve kafayı gözü dağıtan Tommy, 
vücuduna bağlı serumlarla hastanede açar gözünü. 

Gelelim sona. Billy, kendini kodeste bulur. Ölmekten 
kurtulur ama adaletten kaçamaz. Tommy de artık 
rugby topunun peşine düşer. Taraftarlığının yani…

Film pek çok yönüyle GSH’ye benzese de ondan ayrı 
yönlerini de öne çıkarıyor. Yine bir Millwall hikayesi 
ve benzer kavgalar aynı çizgideymiş gibi görünse de, 
GSH’deki West Ham tayfasının hafta içi işine gücüne 
giden insanlardan oluşması, Factory’deki çoğunluktan 
farklı bir görüntü çiziyor. Bu da Factory’de pek çok 
Türk forum ve sözlükte bahsedildiği üzere, bir kimlik 
arama kavramını güçlendiriyor. Ada Futbolu’nun ilk 
sayısında yazdığımız Green Street’te gördüğümüz 
ihaneti bu filmde de görmüyoruz. Yine her iki filmde 
de karşımıza çıkan benzer bir detay, eskiler. 
Factory’de de, GSH’de de geçmişinde aynı çetenin 
üyesi olan ama şimdi emekli olan simaları görmüştük. 
GSH’de evli, mutlu, çocuklu bir işadamı olurken bu 
insan, Factory’de bir ihtiyar oluyor. 
GSH’nin ilk filmini izledikten sonra aynı tadı 
veremeyebilir belki bu film ama orijinal dilde izlemek 
ve o jargonu, o dili işitmek insana ayrı bir keyif 
veriyor. 

Her şeye rağmen futbolu çok seviyoruz.

@herdemerdem
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TECAVÜZ SANIGI CHED EVANS
İngiltere’de ve Galler’de yeni tartışma konusu Ched 
Evans olmak üzere. İngiltere’de futbolcuların pek çok 
kez tecavüz ve saldırı ile suçlandığına tanık oluyoruz 
ancak bu olaylar genelde sonuçsuz kalıyor ve oyuncular 
ceza almadan kurtuluyor. 

Ched Evans ise 2012 yılında kurtulamayanlardan oldu 
ve hapse girdi. Futbola ülkesinde Rhyl altyapısında 
başlayan, daha sonra Manchester City alt yapısına 
transfer olan Evans ilk profesyonel sözleşmesini City 
ile imzaladı. Bir sezonu Norwich City’de 
Championship’te kiralık geçirdikten sonra City 
kadrosuna girmeyi başaran Evans 2008-09 sezonunda 
açık mavi forma ile 25 maça çıktı ve 1 de gol attı. 
Bellamy, Adebayor, Roque Santa Cruz ve Tevez’in 
arkasında kalan genç oyuncu 3 milyon Pound’a 
Sheffield United’a transfer oldu Temmuz 2009’da. 

Galli forvetin Sheffield günleri futbol kariyeri 
açısından fena geçmedi, ilk iki sezon Championship’te 
67 maça çıktı ve 13 de gol attı. Sheffield United’ın 
League One’da düştüğü sezonda ise İngiltere’nin 3. 
liginde 36 maça çıkıp 29 gol atarak zirve yaptığında 
sezon 2011-12’ydi. 

2012 yılında City alt yapısından arkadaşı Clyton 
McDonald ile 19 yaşındaki bir kıza tecavüz suçlaması 
ile karşı karşıya kaldı Evans. Olay Mayıs 2011’de 
gerçekleşmiş, Evans’ın tutuklanması ise Nisan 2012’de 
yaşanmıştı. Tecavüz’den beş yıl hapis cezası alan Evans, 
suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor ve Ekim 2014’de 
şartlı tahliye ile serbest kalacak. Aralık 1988 doğumlu 
oyuncu 26 yaşında serbest kalacak ve önünde önemli 
sayılabilecek bir kariyer var. 

Yaşı en az benim kadar olanlar hatırlar, Kenan Kalav çok 
ünlü bir Yeşilçam oyuncusu iken uyuşturucu madde ile 
İspanya’da yakalanmış ve hapis cezası bitince Türki-
ye’ye dönüp oyunculuk kariyerine olgun bir jön olarak 
devam etmişti. Evans vakası da Kenan Kalav’a çok 
benziyor. 

Nisan 2014’de Sheffield United Eş Başkanı Kevin 
McCabe ve Teknik Direktör Nigel McClough, Evans’ı 
HM Prison Wymott’da ziyaret ettiler ve Sheffield 
Kulübü’nün kapısının Galli forvete açık olduğunu 
belirttiler. Bu arada İngilizler oyuncunun geri dönmesi 
için 60 bin online imza topladı bile. 

İlk kez Galler Milli Takımı’na John Benjamin Toschak’ın 
çağırdığı Evans için bir tartışma da futbola döndükten 
sonra milli takıma dönüp dönmeyeceği konusunda 
yaşanacak. Gareth Bale ve Aaron Ramsey liderliğinde 
iyi bir jenerasyon yakalayan Galler’de menajer Chris 
Coleman’ın, Bellamy’nin de futbolu bırakması ile 
forvet arayışında olduğu biliniyor. Evans’ın kariyerinde 
Galler U21 Milli Takımı ile 13 maçta 13 golün yanı sıra 
A Milli Takımı ile de 13 maçta 1 golü var. 

Sheffield United taraftar grubu sözcüsü Alan Smith;  
‘Oyuncunun cezasını çektiğini ve Evans’ı United 
forması ile yeniden en iyi şekilde karşılayacaklarını, 
Evans gibi iyi futbolcularının futbol oynaması gerek-
tiğini ve bunun Sheffield dururken başka bir yer 
olmasının kendilerini üzeceğini’ söyledi.  Sheffield 
United Kulübü ise Evans ile görüştüklerini doğruladı, 
ancak kulüp konu ile ilgili yorum yapmaktan şimdilik 
kaçınıyor. 

Ada Futbolu olarak, suçlu olup olmadığını bile tam 
olarak bilmediğimiz ve cezasını çektiğine inandığımız 
Evans’ın futbola dönmesini istiyoruz bir an önce. Ched 
Evans, Sheffield United forması ile yeniden gollerini 
sıralamaya başlarsa, Galler Milli Takımı’na da çağrılması 
için baskılar artacaktır. Bakalım önümüzdeki günler, 
Galler, Sheffield United ve Evans üçgeni için neler 
getirecek…

@maturebuffon
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Liverpool’un 24 yaşındaki yıldızı Jordan Henderson, İngiliz 
Futbolu’nun yükselen değerlerinden birisi. 1990 doğumlu oyuncu 
Sunderland’de başladığı kariyerinde ilk 2 sezonda 77 maça çıkıp 5 
de gol atınca büyük takımların dikkatini çekmiş ve 2011 yazında 
yaklaşık 20 milyon Pound’a Liverpool’un yolunu tutmuştu. 
Liverpool’da da ilk 11’in değişilmez oyuncusu olan Henderson 
kırmızı forma ile ilk 3 sezonunda 132 maça çıktı ve 13  gole imza 
attı. İngiltere Milli Takımı’na kadar yükseldi ve 3 aslanlı 
formayı 14 kez giydi, Dünya Kupası’nda da Brezilya’ya giden 
kadroda yer aldı.
 
Henderson’ın babası, Brian Henderson’dan bahsedeceğiz size bu 
yazımızda. Kanser hastası baba Henderson hastalığını oğlundan ve 
eşi hariç ailenin geri kalanından saklamak zorunda kaldı, sebebi 
ise oğlunun başarısı…

2013’ün son günlerinde kansere yakalandığını öğrenen Brian 
Henderson karısı Donna ile birlikte bu acı gerçeği oğullarından 
bir süre saklamayı başardı ve hayati önem taşıyan ameliyata günler 
kala Liverpool menajeri Brendan Rodgers ile konuşup, hocanın da 
desteğini alarak bu yıpratıcı gerçeği Jordan Henderson’a 
anlattılar. 

59 yaşındaki baba Henderson, hastalığı nedeniyle Brezilya’daki 
Dünya Kupası’nda da tribünde yer alamadı. Brian, oğlu ile ilk kez 
konuştuğunda kendisi yani babası için yapabileceği tek şeyin tüm 
maçlarda maçın adamı seçilecek performans sergilemek olduğunu 
anlatmış ve Jordan Henderson bu konuşmanın ardından oynadığı ilk 5 
maçta 4 kez maçın oyuncusu seçilmiş. 

Oğlunun bu performansı ile gurur duyduğunu söyleyen Brian 
Henderson, ‘insanlar onun üzerindeki baskının farkında bile 
değildi’ diyerek oğlunun nasıl bir psikoloji ile top oynadığını 
özetliyor. Baba Henderson, Liverpool menajeri Rodgers’dan da övgü 
ile bahsediyor ve bu zor durumda oğluna fazlasıyla destek olan 
hocasının ve tüm takımın yardımıyla Jordan’ın acısının azaldığını 
da sözlerine ekliyor. 

Brian Henderson oldukça zor bir ameliyat geçirmiş ve boğazındaki
lenf düğümlerini aldırmış. Dilinin üzerindeki kötü huylu tümörün 
de alınması ile dilinde bir delik oluşmuş ve tedavisi hala devam 
ediyor. Jordan’ın 1 yaşındaki kızı Elexa’nın dedesi Brian 
Henderson, Dünya Kupası’nın oğlu için çok şey ifade ettiğini ve 
hastalığını Jordan’ı minimumda etkileyecek şekilde  
saklayabildikleri kadar sakladıklarını açıklarken oğlunun bu acıyı 
yaşamasından çok üzgün olduğunu ancak tüm bu yaşananların 
Jordan’ın daha olgun bir insan olmasını sağladığını ve bu durumun 
işin içindeki tek pozitif şey olduğunu da belirtti. 

Futbolcu Babası Olmak 
Bazen Kanser Olduğunu Bile Gizlemeyi Gerektirir

@maturebuffon
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TRANSFERLER  
Premier Lig'de 2013/2014 sezonunda gerçekleşen 
transferleri, önceki sayılarımızda size aktarmıştık. Bu 
yazımızda ise gerçekleşen transferler ve bu transferler 
ile ilgili değerlendirmeleri bulabilirsiniz.

Takımlar kadrolarını yeniledi, birçok isim geldi, birçok 
ayrılık yaşandı ancak Premier Lig'de şimdiye kadar 
yaşanan hiçbir transfer dönemi bu kadar hareketli ve 
heyecanlı geçmedi. Yeni bir rekora imza atan kulüpler bu 
yaz döneminde bonservis bedeli harcamasında 1 milyar 
Pound barajını geçtiler. 

Bu sezon transferin en hareketli şekilde yaşandığı 
takımlardan olan Chelsea'de ilginç bir istatistik dikkat 
çekiyor. Mavililer, sattığı oyunculardan tam 85.6 milyon 
Pound para kazandı. Kadrosunu Diego Costa, Filipe Luis, 
Fabregas gibi isimlerle güçlendiren  Chelsea, bu 
transferlere 78.2 milyon Pound harcadı. Üstüne üstlük 
eski yıldızı,  kulübün efsanelerinden biri olan Didier 
Drogba ile yeniden anlaşan Chelsea, bu sezon şu ana 
kadar yaptığı transferlerle 7.4 milyon Pound kar etmiş 
durumda. Ayrıca, HajdukSplit'ten Mario Pasalic'i satın 
alan Chelsea, oyuncuyu 1 seneliğine Elche'ye kiraladı. 

Chelsea'de David Luiz'in €50 milyona PSG’e 
satılmasından sonra, Dünya Kupası'nda iyi sayılabilecek bir 
performans sergileyen genç yıldız Romelu Lukaku'nun 
satılması ise biraz tepki çekti. Everton genç Belçikalı için 
transfer rekorunu kırdı ve tam £28 milyon ödedi 
Chelsea’ye. Newcastle'dan büyük umutlarla alınan ancak 
Chelsea taraftarının beklediğinden daha az izleyebildiği 
Demba Ba  ise Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Ülkemize Demba 
Ba dışında Premier Lig’den gelen bir diğer isim ise 
Kayseri Erciyes’in Aston Villa’dan kiraladığı Malili ön 
libero Yacouba Sylla. 

Transferin bir diğer hareketli takımı olan Arsenal ise, yine 
birbirinden önemli transferlere imza attı. Jenkinson'u 
kiralık olarak West Ham'a yollayan Gunners, 
Southampton'dan Calum Chambers, Newcastle'dan 
Mathieu Debuchy gibi Premier Lig'i tanıyan isimlere imza 
attırdı. Bomba transfer olarak da Barcelona’dan Şilili 
yıldız Alexis Sanchez kadroya dahil oldu. 

Transfer yapmadığı gerekçesiyle her sene kendi 
taraftarından "cimri" damgası yiyen Arsene Wenger, bu 
sene taraftarlarını oldukça mutlu edecek transferlere 
imza attı ve yeni kadrosuyla Manchester City'yi 
devirmeyi başararak Community Shield'i müzesine 
götürdü. Ligde de ortalama bir performans gösteren 
Gunners, transferin son günü, hatta ve hatta son saatinde 
kadrosuna Manchester United'dan Danny Welbeck'i 
kattı.Genç golcünün sadece £16 milyona ezeli rakibe 
satılmasına Manchester United’ın eski oyuncularından ve 
taraftarlarından gelen tepkiler, Wenger’in ne kadar iyi 
bir işe imza attığını Welbeck henüz sahaya bile çıkmadan 
gösteriyor. 
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TRANSFERLER  

Dünya Kupası'nda bu sefer Chiellini'yi ısırarak dikkatleri 
üzerine çeken Luis Suarez, Liverpool Kulübü ve 
taraftarından çok tepki aldı. Dört  ay men cezası alan 
Suarez'e, Barcelona talip oldu. Liverpool ile anlaşan 
Barcelona, Suarez'in sözleşmesine ısırık konusunda ağır 
yaptırımlar yapılacağını bildiren birkaç madde ekledi ve 
oyuncuyu renklerine kattı. Suarez'in satılması, bazı 
taraftarlarda olumlu, bazılarında ise olumsuz tepkilere 
neden oldu. Bizim için ise kuşkusuz Suarez büyük kayıp, iki 
sezondur Premier Lig en iyi oyuncularını La Liga’ya 
kaptırıyor, önce Bale, şimdi de Suarez. 

Suarez'in boşluğunu yıldız bir isimle doldurmaya çalışan 
Liverpool, gündemine Falcao'yu aldı ancak bu transferde 
başarı elde edemeyince, rotasını İtalya'nın sorunlu 
çocuğu, eski Manchester City oyuncusu Mario 
Balotelli'ye çevirdi. Görüşmeler olumlu geçince Mario 
Balotelli'ye 45 numaralı formasını giydiren Liverpool, 
hem forvet sorununu çözdü, hem de Premier Lig 
severlerin görmeyi özlediği, olaylı çocuk Mario'yu 
İngiltere sınırlarına yeniden döndürdü.

Kırmızılar, Dünya Kupası'nda oldukça dikkat çeken 
Divock Origi'yi Lille'den satın aldı. Ancak oyuncunun, 
Lille Kulübü’nde 1 sene daha kiralık olarak forma 
giymesini isteyen Liverpool, genç yeteneğine 
önümüzdeki transfer döneminde kavuşacak.

Manchester United ise, ilk 2 maçında yalnızca tek bir 
puan alınca, transfer ihtiyacı ortaya çıktı. Önce Real 
Madrid'li Di Maria ile görüşmelere başlayan Manchester 
United, 80 milyon gibi yüksek bir miktarla bu transferi 
tamamladı. Manchester United'ın efsanevi oyuncularının 
giydiği 7  numaralı formayı sırtına geçiren Arjantinli 
yıldız, Manchester taraftarına bu numara altında 
kendisini kabul ettirebilecek mi ilerleyen haftalarda 
göreceğiz.

Transferin son gününe gelindiğinde ise, inanılmaz 
şeyler yaşandı. Olmaz denilen transferler gerçekleşti, 
yüzlerce milyon Pound harcandı. Transferin son 
gecesinde tüm gözlerin üzerinde olduğu takım ise 
Manchester United oldu. Di Maria'nın ardından bir de 
forvet almak isteyen Kırmızı Şeytanlar, gözünü 
Monaco'nun forveti Falcao'ya dikti. Bu  transferi 
bitirmek için once Welbeck'le yollarını ayırmaya 
çalışan United'ın, ek süre talebi kabul gördü ve  
transfer dönemi 1 saat uzatıldı. Arsenal ile 
görüşmeler halinde olan Welbeck, Londra ekibinin 
teklifini kabul edince, Falcao 9 numaralı formasıyla 
Manchester United taraftarına tanıtıldı. Van Gaal’in 
ekibi bu sezon transferde £143 milyon harcayarak 
Premier Lig’deki tüm harcamanın altıda birini tek 
başına yapmış oldu. 

Son şampiyon Manchester City ise kadrosundan pek 
bir oyuncu kaybetmedi ve önemli transferlere imza 
attı. Javi Garcia’yı da £13 milyona Rus Zenit’e 
gönderen City, Porto’dan Mangala ve Fernando’yu 
aldı. Malaga’dan kaleci Cabellero’yu kadrosuna kattı 
ve Arsenal’den bedelsiz olarak Sagna transferini 
bitirdi. Chelsea efsanesi Frank Lampard da MLS 
başlayana kadar son şampiyonda kiralık olarak forma 
giyecek…

Championship’te mütevazı kadrosu ile başarılı işlere 
imza atıp Premier Lig’e çıkan Burnley sezon öncesi en 
az para harcayan kulüp oldu ve transfer bedeli olarak 
kasasından sadece £6 milyon çıkardı. Takımdaki en 
önemli oyuncularını kaybeden Southampton hem yeni 
bir hoca hem de yepyeni bir kadro ile lige giriyor. 
Soton da bu sezon transfere £60 milyona yakın para 
harcamasına rağmen özellikle Liverpool’a sattığı 
oyuncularla hala artıda.
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Dikkat Çeken Transferler;

Bu sezon yapılan transferler arasından patlama yapması 
beklenilen bazı isimler var. 

Radamel Falcao’nun; Monaco'da umduğunu bulamadığını 
biliyoruz. Geçen senenin sonunda yaşadığı sakatlık ve 
Dünya Kupası'nı kaçırması onu çok üzdü ancak futbola 
olan hasreti çok yüksek. Premier Lig gibi zor bir ligde 
başlarda zorlanabilir ancak zaman ilerledikçe 
Manchester United, Falcao transferinin ne  kadar isabetli 
olduğunu anlayacaktır.

Angel Di Maria; Real Madrid takımında Bale ve Ronaldo 
gibi kanatlara rağmen genelde düzenli olarak forma 
giyen Di Maria,  bu sezon Madrid'de geleceği olmadığını 
fark etti ve Premier Lig'e transfer oldu. İlk  maçında çok 
iyi bir performans sergileyemese de, takımına ve İngiliz 
futboluna alıştıkça açılacaktır. Hızı en büyük artısı, bu 
sezon Manchester kanatlarına hareket getirir.

Diego Costa; Chelsea'nin Atletico Madrid'den 
kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, eleştirilere cevabını 
sahada verdi. Chelsea düzeyinde bir forvet olmadığı 
yönündeki çeşitli eleştirilere maruz kalan Costa, Chelsea 
ile ligde 3 maçta oynadı ve 4 golü bulunuyor. Kalitesini 
net bir şekilde gösterdi ve Chelsea taraftarının kalbini 
şimdiden kazandı.

Alexis Sanchez; Arsenal'in transfer ettiği Şilili yıldız, ilk 
maçlarında taraftardan biraz tepki çekse de, sonunda 
takımına alışmaya başladı ve Arsenal'de sistem biraz geç 
ve yavaş da olsa işlemeye başladı. Özil  ve Podolski ile 
birlikte takımına rahat kaynaşan Sanchez,  bu sezon 
Arsenal'de takım oyununa katkı sağlarsa sezonun adamı 
olur, ancak bireyselliğe önem vermeye devam ederse, 
geniş Arsenal kadrosunda Oxlade Chamberlain'in yedeği 
olmaktan öteye geçemez.

Romeu Lukaku; son sezonlarını Everton'da kiralık olarak 
geçiren Belçikalı futbolcu,  bu sefer bonservisi ile 
Everton'un yolunu tuttu. Genç yaşı ve diri fiziği ile öne 
çıkan Lulaku'nun, bu sezon Everton forması ile geçtiğimiz 
sezonlarda olduğu gibi başarılı olması gayet doğal 
karşılanacaktır. Mourinho, bu sezon sonunda Lukaku'yu 
geri isteyebilir.

Daley Blind; Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla 
oldukça etkileyici bir performans sergileyen oyuncu, bu 
sezon Manchester United defansında çok iş yapar. Onun 
maçlarını izlerken, futbolu ne kadar sevdiğini anlamanız 
mümkün. İşini severek yapıyor ve bu da dışarıdan 
kolaylıkla fark ediliyor. Premier Lig'de çok başarılı 
olacaktır.

Abel Hernandez; Hull City'nin, transferin son gününde 10 
milyon ödeyerek Palermo'dan kadrosuna kattığı genç 
forvet, bu sezon Hull City adına dikkat çeken isimlerden 
olacaktır. İnatçılığı ile bilinen ve geçen sene Palermo'nun 
yeniden Serie A'ya yükselmesine çok büyük katkısı olan 
Hernandez, Premier Lig'de çok can yakar.

Esteban Cambiasso; Real Madrid ve Inter’de kazanılmadık 
kupa bırakmayan emektar Arjantinli transferin son 
gününde Leicester City’ye imza attı. Cambiasso tecrübesi 
ve hırsı ile Premier Lig’e değer katacak ve Leicester’ın 
aradığı saha içi lideri olacak. 

Bojan Krkic; Yıllardır beklenilen patlamayı bir türlü 
yapamayan İspanyol yıldız bu sezon Barcelona’dan Stoke 
City’nin yolunu tuttu. Hazırlık maçlarında goller de atan 
Krkic’in sert Ada Futbolu içerisinde neler yapacağını 
merakla bekliyoruz. 

Yaz transfer sezonunda Premier Lig takımlarındaki tüm 
transferleri, gelenleri ve gidenleri 
www.premierligturkiye.com web sitemizden detaylı bir 
şekilde inceleyebilirsiniz.

@kubilayguckiran
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PREMIER LİG DEĞERLENDİRME - EDİP URAS
Ada Futbolu’nun 7. sayısı yayına hazır 
olduğunda İngiltere Premier Lig’de 6 hafta 
geride kalmıştı. Elbette bu sezonun ilk göze 
çarpan takım Chelsea. Lider Chelsea, 6 maçta 
sadece bir kez, o da deplasmanda Manchester 
City karşısında puan kaybetti. Son bölümüne 
önde girdiği maçta eski kaptanı Frank 
Lampard’ın ayağından yediği golle hem de.

Diego Costa, Premier Lig’de kendisine şans 
tanımayanları, attığı 8 golle utandırdı. 
Mourinho’nun ekibi, ilk haftalardaki 
performansı ile Manchester United’ın iki 
sezon önceki şampiyonluğu kadar rahat bir 
yarış geçireceği sinyallerini veriyor.

Puan durumundaki en sürpriz takım şüphesiz 
Southampton. Başarılı geçen bir sezondan 
sonra hocasını Tottenham’a, yıldızlarını 
Premier Lig’in dört bir yanına saçan güney 
sahili takımı, yeni hocası Koeman ile ligin 
2. sırasında yer alıyor. Gareth Bale dâhil 
olmak üzere birçok yıldızın ilk yuvası olan 
Southampton Akademisi en iyi yaptığı işi 
yapmaya devam ediyor.

Lige inişli çıkışlı başlangıç yapan 
şampiyonluk favorileri Manchester City ve 
Arsenal ilk 4’ün diğer takımları. Arsenal’in 
sakatlar ordusu iki haneli rakamlara 
çıkarken, Manchester City’nin de formsuz 
isimleri ilk haftaların göze çarpanları. 
Lider Chelsea ile birlikte ligin yenilgisiz 
iki takımından biri olan Arsenal 10, hemen 
önündeki City ise 11 puanda. Lider ile 
aradaki puan farkı daha şimdiden “5”.

Lige Manchester United deplasman galibiyeti 
ile başlayan Swansea ve son iki haftada 6 
gol yemeden önce ligin flaş takımlarından 
biri olarak gözüken Aston Villa, Premier 
Lig’in zirve altına tutunmak isteyen 
isimleri.

Manchester United, geçen sezonu unutmak 
niyetiyle bu sezona girmişti. Gerçekten de 
unuttular. Van Gaal ve pahalı transferlerle 
başlayan sezon hüsranla devam ediyor. 
Defansif olarak oldukça yetersiz gözüken 
United’ın forvet hattının gücü her maçın bol 
gol pozisyonlu geçmesine neden oluyor. 

Leicester deplasmanında 3-1 öndeyken 
ikinci yarıda yedikleri gollerle 5-3 
yenilmeleri bunun en çarpıcı örneğiydi. 
Son maçta kırmızı kart görerek 3 maç ceza 
alan yeni kaptan Wayne Rooney, 176 Premier 
Lig golüne ulaşarak tüm zamanların gol 
krallığı yarışmasında 3. sıraya yükseldi.

Sezona hayal kırıklığı ile başlayan ve 
Londra Derbisi’nde öne geçmesine rağmen 1 
puana razı olan Tottenham, yeni hocası 
Pochettino ile daha iyisini bekliyordu. 
Yine de sezonun ilk 6 haftasının en büyük 
hayal kırıklığı 14. sırada kendine yer 
bulan 7 puanlı Liverpool. SAS ekibinden 
Suarez’i Barcelona’ya veren Liverpool, 
Sturridge’in de sakatlanmasıyla gol 
yollarında etkisiz kaldı ve ardı ardına 
aldığı yenilgilerle son 3 maçta sadece 1 
puan toplayabildi.

Everton için de çok parlak bir başlangıç 
olmadı diyebiliriz. Avrupa Ligi’nde 
Wolfsburg karşısında alınan farklı 
galibiyete rağmen, Toffees ligde başarılı 
değil. Liverpool’un bir sıra altında ve 6 
puanda.

Ligin yeni ekibi Leicester City, bu yaz 
Brighton’dan aldığı Ulloa’nın müthiş 
performansı ve attığı 5 gol ile 8 puan 
topladı ve ligin 12. sırasında yer alıyor.
Ligin bir başka yeni ekibi Burnley ise 
sezona Chelsea’ye attığı golle başlamıştı. 
O maçı 3-1 kaybettikleri yetmiyormuş gibi, 
o tek golden sonra henüz başka gol de 
bulamadılar. Üst üste 3 maç aldıkları 
golsüz beraberliklerden sonra bu hafta WBA 
deplasmanında bozguna uğradılar ve sadece 
3 puanla sonuncu sıradalar.

Alan Pardew için çanların kulakları sağır 
edercesine çaldığı Newcastle United ise 
aynı puanda ve averajda ve sadece attığı 
gol sayısı bakımından Burnley’nin bir 
basamak üstünde. Premier Lig’in ilk 
menajer kurbanı her an – sezon başlamadan 
görevi bırakan Crystal Palace’ın Pulis’ini 
saymazsak – Pardew olabilir.

Premier Lig’de milli maç arasından sonra 
sezonun iyice ısındığı döneme doğru 
yaklaşıyor olacağız. Chelsea’nin üstünlüğü 
devam edecek mi, ona yakın seyredecek 
başka bir şampiyonluk adayı çıkacak mı?
Her maçı ayrı heyecan ve keyif olan 
Premier Lig’de her şey mümkün.



59

O G B M A Y P
1 Chelsea 6 5 1 0 19 7 16
2 Southampton 6 4 1 1 11 4 13
3 Manchester City 6 3 2 1 12 7 11
4 Arsenal 6 2 4 0 11 7 10
5 Swansea 6 3 1 2 8 6 10
6 Aston Villa 6 3 1 2 4 7 10
7 Manchester United 6 2 2 2 11 9 8
8 To enham 6 2 2 2 8 7 8
9 Crystal Palace 6 2 2 2 10 10 8

10 West Bromwich 6 2 2 2 7 7 8
11 Stoke City 6 2 2 2 5 5 8
12 Leicester City 6 2 2 2 9 10 8
13 West Ham 6 2 1 3 10 10 7
14 Liverpool 6 2 1 3 8 9 7
15 Everton 6 1 3 2 12 14 6
16 Hull City 6 1 3 2 9 11 6
17 Sunderland 6 0 5 1 5 6 5
18 QPR 6 1 1 4 4 13 4
19 Newcastle United 6 0 3 3 5 12 3
20 Burnley 6 0 3 3 1 8 3

O G B M A Y P
1 Norwich 10 6 2 2 20 9 20
2 No ngham Forest 10 5 5 0 17 7 20
3 Wa ord 10 6 2 2 19 11 20
4 Derby County 10 5 4 1 19 10 19
5 Ipswich 10 5 3 2 14 86 18
6 Wolves 9 5 3 1 11 9 18
7 Charlton 10 4 6 0 13 8 18
8 Middlesboro 10 5 2 3 14 7 17
9 Sheffield Wednesday 10 4 4 2 10 7 16

10 Reading 9 4 2 3 14 14 14
11 Blackburn 10 4 2 4 16 18 14
12 Bren ord 10 4 2 4 12 15 14
13 Cardiff City 10 3 4 3 13 13 13
14 Leeds United 9 4 1 4 10 12 13
15 Bournemouth 10 3 3 4 14 13 12
16 Millwall 10 3 2 5 10 13 11
17 Rotherham 10 3 2 5 8 12 11
18 Brighton 10 2 4 4 9 11 10
19 Birmingham 10 2 4 4 11 17 10
20 Wigan 10 2 3 5 10 12 9
21 Huddersfield 9 2 2 5 9 19 8
22 Bolton 9 1 2 6 7 15 5
23 Fulham 9 1 1 7 8 20 4
24 Blackpool 10 0 3 7 5 14 3

PREMIER LEAGUE

CHAMPIONSHIP 

Premier Lig’e Yolculuk Başlasın
 
2004 yılında Championship adını 
alan İngiltere Liglerinin 2. ligi 
10. Sezonuna başladı. Bu da demek 
oluyor ki bizleri yine heyecan 
dolu günler bekliyor. 

Cumartesi 17.00 seansı, sürpriz 
Salı günü programı olsun, yoğun 
maç trafiği sebebiyle ara günlere 
denk düşen erteleme maçları 
olsun, Championship bir an olsun 
hayatımızdan çekilmeyecek. Çoğu 
oyuncunun Premier Lig’den bile 
daha çetin ceviz diye ifade 
ettiği Championship’te bu sezon 
acaba neler olacak?

Favoriler Belli
Sezon başlamadan önce kadro 
kalitesini tartan herkesin 
aklında bazı favoriler vardı. 
Favorilerin başını sezon 
öncesinde Wigan, Fulham, Derby 
gibi takımlar çekiyordu. Ancak 
Wigan ilk 3 hafta, Fulham ise ilk 
5 hafta kazanamayınca 
Championship’in neden her şeye 
gebe olduğu bir kez daha gözüktü. 
Bu iki takımın toparlanacağı 
konusunda çok şüphe yok keza 
Wigan peşpeşe 2 maç kazanarak 
bunun emarelerini gösterdi ancak 
ardından 4 hafta galibiyet 
alamadılar… Konu zirve olunca bu 
sefer yeni adaylarla karşılaştık.

Nottingham Forest geçtiğimiz 
sezonu da fena geçirmemiş sürekli 
playoff potasında seyretmişti. 
Hatta çok uzun bir süre 
yenilmeyerek dikkatleri üzerine 
çekmiş, Nottingham Forest 
hayranlarını “Premier Lig’e mi 
dönüyoruz!!!” heyecanına 
sokmuştu. Ancak takım ligin son 
çeyreğinde korkunç bir şekilde 
dağılıp son 16 hafta yalnızca 2 
galibiyet alınca sezonu 11. 
sırada tamamlamıştı. Bu sefer an 
itibariyle tepede seyrediyorlar 
ve yenilgisiz 2 takımdan 1’i 
durumundalar.

Yazının devamı arka sayfada...
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CHAMPIONSHIP DEĞERLENDİRME - BERK KALYONCU
Yalnızca Forest değil, Daha önce kendilerini 
playoffa taşıyan Vydra – Deeney ikilisine 
geri dönen Watford da sezona iyi bir giriş 
yaptı. Vydra’nın takıma katılması bile Wat-
ford taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Bir 
de Forestieri’nin performansı ortaya çıkınca 
Watford tek mağlubiyet ile zirveye yakın 
seyretmeye başladı. Kendisi gibi bir takım 
da Wolverhampton. Wolves bu sezon geri 
döndüğü Championship’e bomba gibi bir giriş 
yaptı. İlk 5 hafta sonunda yalnızca kendisi 
gibi League One’dan gelen Rotherham’a kay-
betti. Wolves bu tempoyu koruyabilir mi, 
tartışmaya açık. Ancak kalelerinde ilk 8 
haftada yalnızca 3 (üç) gol gördüklerini de 
unutmamak lazım. 

Premier Lig’e döner denilen bir diğer takım 
da Norwich’di. Kanaryalar ilk hafta Wolves’a 
kaybettikten sonra bir daha hiç yenilmedi. 
Sanırım sezon öncesi beklentileri şimdilik 
karşılayan ve sonuna kadar da karşılayacak-
mış gibi gözüken yegane takım.

Peki Bunlar Ne Yapıyor, Ne Yapacak?
Leeds sevenler kaliteli bir sezon için bir 
yıl daha beklemek zorunda. Takımın yeni 
sahibi Massimo Cellino  takımın bu sezon 
sonraki sezon için hazırlanacağı ve 2015-16 
sezonunda Premier Lig’in yolunu tutacak-
larını ifade etmişti. Oynanan futbol da 
bunun aksini göstermiyor.

Blackburn’de ise Jordan Rhodes’i elde tuttu-
mak büyük iş oldu ancak Blackburn yine orta 
sıralarda. Rhodes henüz açılmadı, açılırsa 
belki playoffun yolunu tutabilirler.

Steve McClaren’ın Derby’si  sezon başında 
Premier Lig parolası ile yola koyuldu. İste-
dikleri gibi başlayamamalarına rağmen Fulham 
karşısında aldıkları 5-1’lik galibiyet 
onları biraz morallendirdi. Yine de ritim 
yakalamaya fazlasıyla ihtiyaçları var. Aitor 
Karanka’nın Middlesboro’su da ligin gizli 
favorilerinden gösteriliyordu ama işte 
gösterilmenin, beklentinin asla tam olarak 
karşılanamadığı bir lig Championship. 

5 maçta alınan 3 mağlubiyet Middlesboro’nun 
gizli favori değil, bildiğimiz Middlesboro 
olduğunu gösterdi diyecektik ki ardından 
gelen 4 maçta 3 galibiyet ve 10 puan ile 
tekrar gizli favori ünvanına kavuştu. 

Sezon Sonunda Kim, Kiminle, Nerede, Kim 
Gördü, Ne Dedi? 

Championship sürpriz kelimesinin lugattaki 
karşılığı olabilir belki ama Ada Futbolu 
olarak bir öngörüde bulunmamız gerekir. 
Premier Lig’in direkt olarak yolunu 
tutacak takımlar lige beklendiği gibi 
başlamamış olsalar dahi Derby County ve 
Wigan Athletic olacaktır. Bu iki takımın 
da kadrosu oturmuş durumda. 

Wigan belki geçtiğimiz sezonun en 
iyilerinden Jordi Gomez’i kaybetti ancak 
iskeletini korkuyor. Geride kalan 9 
haftada beklentilerin çok uzağında 
kaldılar ancak açıldıkları zaman 
tutulabileceklerini düşünmüyorum, veya 
yanılıyorum ve geçtiğimiz sezon 
Championship’e damga vuran hocalardan Uwe 
Rösler ile yollar ayrılacak…

Derby için de aynı şeyi söylemek mümkün 
ancak iskeletlerden ziyade iki takımın da 
başında iki klas, kocaman hocanın varlığı 
söz konusu. Geçtiğimiz sezon sergilenen 
performans, devamlılık ve hoca faktörüyle 
bu iki takımın ligi ilk 2 sırada 
bitireceğini düşünüyorum.

Playoff için ise adaydan bol bir şey yok. 
Nottingham Forest, Norwich, Watford, 
Brighton, Blackburn ve geçtiğimiz sezonun 
zıttı performanslarını sürdürebilirlerse 
Millwall ve Charlton’ı playoff için 
yarışırken görmek mümkün olacaktır.

Ligin dibi için ise kesin olarak 
söylenebilecek tek bir şey var. Blackpool 
küme düşecek. Blackpool yaşadığı oyuncu, 
hoca kaosundan bir türlü kurtulamadı. 
Hatta Blackpool bu sezon League One’da 
mücadele ediyor olsaydı orada da küme 
düşerdi. 

Tabii ki bu Blackpool’un asla 
toparlanamayacağı anlamına gelmiyor ama bu 
sezon kümede kalmaya başarırlarsa büyük 
bir iş yapmış olacaklar. Diğer adaylarım 
ise ne yaptığını bilemediğim Huddersfield 
ile sürekli yerinde sayan, üzerine 
koyamayan Bolton Wanderers.
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LEAGUE 1
O G B M A Y P

1 Bristol City 10 7 3 0 21 9 24
2 Peterborough 10 6 1 3 14 9 19
3 Swindon 9 5 3 1 20 10 18
4 MK Dons 9 5 1 3 23 14 16
5 Rochdale 10 5 1 4 19 11 16
6 Preston 9 4 4 1 16 9 16
7 Sheffield United 9 5 1 3 13 13 16
8 Chesterfield 9 4 3 2 16 12 15
9 Bradford 10 4 3 3 13 11 15

10 No s County 10 3 5 2 11 7 14
11 Oldham 10 3 5 2 12 11 14
12 Fleetwood 10 3 4 3 9 8 13
13 Crawley 10 4 1 5 6 12 13
14 Gillingham 10 3 3 4 12 14 12
15 Coventry 10 3 3 4 10 12 12
16 Yeovil 10 3 3 4 10 14 12
17 Walsall 10 2 5 3 9 10 11
18 Doncaster 9 3 2 4 9 14 11
19 Leyton Orient 9 2 4 3 10 11 10
20 Colchester 10 2 3 5 12 13 9
21 Barnsley 9 2 3 4 13 16 9
22 Port Val 10 2 3 5 11 17 9
23 Scunthorpe 10 2 1 7 10 23 7
24 Crewe 10 1 1 8 8 27 4

O G B M A Y P
1 Burton 10 7 1 2 13 9 22
2 Wycombe 10 6 3 1 13 6 21
3 Bury 10 6 2 2 16 8 20
4 Southend 10 6 2 2 12 7 20
5 Northampton 10 5 2 3 18 13 17
6 Morecambe 10 5 1 4 12 9 16
7 Shrewsbury 10 4 3 3 12 8 15
8 Portsmouth 10 4 3 3 10 8 15
9 Cheltenham 10 4 3 3 8 7 15

10 Luton 10 4 3 3 8 7 15
11 Mansfield 10 5 0 5 11 14 15
12 AFC Wimbledon 10 4 2 4 16 16 14
13 Stevenage 10 4 2 4 13 13 14
14 Plymouth 10 4 1 5 11 8 13
15 Newport 10 3 4 3 12 11 13
16 Accrington 10 4 1 5 15 20 13
17 Exeter 10 3 3 4 10 13 12
18 Cambridge 10 3 2 5 15 13 11
19 Dag & Red 10 3 2 5 13 17 11
20 Tranmere 10 2 3 5 11 13 9
21 York 10 1 6 3 10 14 9
22 Hartlepool 10 2 2 6 5 14 8
23 Oxford United 10 1 4 5 9 13 7
24 Carlisle 10 1 3 6 9 21 6

LEAGUE 2

O G B M A Y P
1 Dundee United 8 6 1 1 18 10 19
2 Hamilton 8 5 2 1 15 5 17
3 Inverness 8 5 1 2 12 7 16
4 Cel c 7 4 2 1 15 6 14
5 Kilmarnock 8 4 2 2 10 7 14
6 Aberdeen 8 4 1 3 13 10 13
7 Dundee    8 2 4 2 7 9 10
8 St Johnstone 8 3 0 5 5 10 9
9 Par ck Thistle 7 2 1 4 10 11 7

10 Motherwell 8 2 1 5 4 12 7
11 St Mirren 8 1 1 6 6 14 4
12 Ross County 8 1 0 7 6 20 3

İSKOÇYA PREMIER LEAGUE

O G B M A Y P
1 Hearts 7 6 1 0 22 4 19
2 Rangers 7 4 1 2 17 9 13
3 Raith Rovers 7 4 1 2 8 10 13
4 Queen of South 7 3 2 2 12 8 11
5 Hibernian 7 3 0 4 10 10 9
6 Dumbarton 7 2 2 7 13 10 8
7 Livingston 7 2 1 4 8 11 7
8 Falkirk 7 1 4 2 6 10 7
9 Alloa Athle c 7 2 1 4 7 12 7

10 Cowdenbeath 7 1 1 5 9 19 4

İSKOÇYA CHAMPIONSHIP






