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Ada Futbolu olarak bir 
sezonu daha geride 
bıraktık. 2014/15 

sezon sonunda hazırladığımız 
Almanak ile Ada’dan tüm lig 
ve kupaların bir özetini yaptık. 
Bu sezon Ada’da ne olduysa 
Mert Artun’un hazırladığı 
özel sayıda yer alıyor. Henüz 
okumadıysanız şiddetle 
önerilir.

Bu yaz Premier Türkiye ve 
Ada Futbolu ekibi için ayrı 
bir önem taşıyor. Takımlar 
yeni sezona en iyi kadrolarla 
girmeye çalışırken, bizler 
de yepyeni bir site ile 
sezona merhaba demeye 
hazırlanıyoruz. 

Ada Futbolu derginiz ise 
yaz boyunca Cumartesi 
ve Pazar Lig Radyo 92.3 

önsöz

...Ada Futbolu 
derginiz ise 
yaz boyunca 
Cumartesi 
ve Pazar Lig 
Radyo 92.3 ‘de 
sesini bulacak... 

‘de sesini bulacak. Sesli 
Dergi programı ile Ada 
Futbolu ‘nun ilk sayısından 
itibaren paylaştığımız futbol 
hikayelerini radyodan  anlatma 
fırsatı bulacağız.

Her geçen gün büyüyen 
okuyucu kitlesi ve yazar 
ekibi ile Premier Türkiye 
internet sitesi ve Ada Futbolu 
e-dergisinin gündeme taşıdığı 
konuların bu sektörün önemli 
yayınlarına ilham vermiş 
olması da bizim için ‘extra’ 
motivasyon oldu.

Ağustos ayında Ada’da 
yeniden heyecan başlayacak. 
O zamana kadar biz de 
heyecan ve coşku ile yeni 
sayımızı hazırlıyor olacağız. 

Hepinize bol güneşli, futbol 
keyfi ile dolu tatiller. 

Edip URAS @edipuras
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MANCHESTER
CITY 

ALTYAPISI
@muratcolakoglu
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son dönemdeki büyük 
futbolcularından Andy 
Cole, Phil Neville ve Darren 
Fletcher’ın çocukları 
City altyapısında forma 
giyerken, yakın dönemde 
aralarına bir Unitedlı daha 
dahil oldu. Bu isim Robin 
van Persie’nin 8 yaşındaki 
oğlu Shaqueel. Ocak 
ayında yeteneğini tüm 
dünyaya sergileyen küçük 
Van Persie, BT Sport’un 
reklam kampanyasında 
babasıyla birlikte 
oynayarak hünerlerini 
göstermişti.

Peki, neden United ile 
özdeşlemiş oyuncular, 
çocuklarını şehrin mavi 
takımına gönderiyor? 
Çünkü Maviler akademi 
konusunda Kırmızılar’a 
göre daha çok güven 
vermeye başladı ve 
futbolcu adaylarına as 
takıma yükselme şansı 
tanıyacaklarının sözünü 
vererek ailelerin tercih 
sebebi oluyor.

Manchester City 
Akademisi’nin felsefesi, 
her yaş kategorisindeki 
gençlere as takımın 
sistemiyle uyumlu bir 
eğitim vermek ve bu 
sayede kategori atladıkça 
performanslarının 
düşmemesini sağlamak.  
United’da ise altyapının 
parlak günleri gerilerde 
kaldı ve sistemsizlikten 
ötürü City’nin yapmak 
istediğinin tersi bir işleyiş 
hakim. Bu nedenle genç 
futbolcuların as takıma 
çıktıklarında uyum 
sağlaması zorlaşıyor. 

Bu konuda United’ın boş 
durduğunu söylemek 
ise yanlış olur. Van 

Arap sermayesinin yatırımıyla yükselişe 
geçen, uyuyan dev Manchester City, altyapıya 
da büyük önem vermeye başladı. Akademiye 
£200 milyon yatırım yapan Maviler, futbolcu 
adaylarının en iyi koşullarda gelişmesi için 
birçok tesis kurdu ve bu sayede kulübün 
geleceğini sağlama almaya çalışıyor.

Akademideki futbolcu adaylarına baktığımızda 
tanıdık isimler karşımıza bazı tersliklerle 
çıkıyor. Ezeli rakip Manchester United’ın 

Gaal’in Kırmızılar’da uygulamak 
istediği bir Ajax modeli var. 
Eski Arsenalli Denis Bergkamp 
Ajax’a genç futbolcuları buluyor 
ve onlara akıl hocalığı yapıyor. 
Sürekli iletişim halinde olarak 
futbolcuların gelişimlerindeki 
sıkıntıların çözülmesi 
amaçlanıyor. United da bunu 
uygularken kulübün eski 
futbolculardan Rio Ferdinand’ın 
başında olacağı bir sistemi 
kurmayı planlıyor.

City’nin altyapıya önem 
vermeye başlayıp yatırım 
yapmasının sebeplerinden 
biri de kulübün 2008’den, 
yani Sheikh Mansour’un satın 
aldığı günden beri as takımda 
düzenli forma giyen bir futbolcu 
yetiştirememiş olması. Avrupa’da 
ve Premier Lig’de mücadele 
edecek kadrosunda mutlaka 
altyapıdan yetişmiş oyuncu 
bulundurması gerekiyor. 
Maviler’in kadrosunda altyapıdan 
yetişip as kadroya yükselmiş tek 
oyuncu vardı, Micah Richards. 
İngiliz savunmacı bir dönem 
as takım için mücadele verdi 
fakat o da şans bulamadığı için 
Fiorentina’ya kiralandı ve geri 
dönüş ihtimali de çok düşük. 

Bu sorun sadece Manchester 
City’de bulunmuyor. Genel 
olarak kamuoyunda İngiliz 
futbolcu yetişmiyor algısı 
oluştu. Bu algının oluşmasında 
İngiltere Milli Takımı’nın 
kupalarda başarısız olması, 
İngiliz futbolcuların Ada dışına 
çıkmaması temel sebepler olarak 
sayılabilir. Dünyanın en iyileri 
listesine girebilecek İngiliz 
futbolcuların artık yok denecek 
kadar az olması Harry Kane’de 
olduğu gibi patlama gösteren 
her genç futbolcu için baskı 
oluşturuyor.
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Harry Kane büyük futbolcu olabilecek 
potansiyele sahip ama medyanın ve 
taraftarların üzerinde yarattığı baskı zirveye 
yolculuğunda önüne engel koymaktan öteye 
gitmiyor. Premier Lig kulüpleri de bol bol 
transfer yaparak bu sıkıntıyı aşmaya çalışsa 
da federasyonun yeni kurallarından dolayı 
akademiye verilen önemin değeri daha da arttı. 

Manchester City Akademisi başarılı bir sezon 
geçiriyor ve en tepede Patrick Vieira’nın 
bulunduğu ekip yükselerek geçtiğimiz yıllardan 
daha başarılı bir hale geldi. U13-U14 takımları 
Uluslararası Premier Lig Kupası’nı kazandı, 
U18 takımı FA Gençlik Kupası’nda finale 
yükseldi, U19 takımı ise UEFA Gençlik Ligi’nde 
Çeyrek finale yükseldi ve Akademi’nin en üst 
klasman takımı Manchester City EDS, Premier 
Lig Kupası’nı kazandı.

Başarıların gelmeye başlaması kulübün doğru 
yolda olduğunu gösterirken, Manchester City 
menajeri Pellegrini de yaptığı açıklamayla bu 
yatırıma destek verdi. 

“Kulübün geleceğini inşa etme açısından, genç 
takımlar çok önemlidir.”

“Özellikle büyük kulüplerde genç futbolcuların 
as takımda yer alması her zaman kolaylıkla 
olan bir durum değildir. Ama eminim 
akademide yetişen gençler gelecekte bizim 
kulübümüzün önemli parçaları olacaklar.”

“Bu süreçte futbolcular ve kulüpler sabırlı bir 
şekilde, her sene aynı önemi vermeliler fakat 
bazı futbolcular erken patlama yaparak as 
takım kadromuza katılabilirler.”

Gelecek adına akademiye getirilen gençlerden 
bazıları bu yıl A takımda, bazıları ise kiralık 
olarak Avrupa’nın diğer liglerinde forma 
giymeye başladı. 96 doğumlu forvet Jose 
Angel Pozo bu sezon Capital One Cup’ta 
forma giyerken, ligde de 3 maçta sonradan 
oyuna girdi. Andy Cole’nin oğlu 95 doğumlu 
Devante Cole ise Barnsley’de başlayıp MK 
Dons’ta tamamladığı 2014-2015 sezonunda 34 
maça çıktı ve 8 gol attı.  95 doğumlu orta saha 
Marcos Lopes Lille’ye kiralandı ve Fransız 
ekibinde şimdiye kadar 25 maça çıktı. 95 
doğumlu savunmacı Jason Denayer Celtic’te 
bu sezon 41 maça çıktı.

Arjantin Milli Takımı ile kamp yaptığında Messi’yi bile kendisine 
hayran bırakan yeni tesislerde 16 futbol sahası, 3 spor salonu, 6 
yüzme havuzu, kriyoterapi merkezi ve ultrasonografi merkezi de 
bulunuyor. 
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FUTBOL ATEŞİ
“Şimdi burada futbolun Falkland kriziyle, 
Salman Rüştü meselesiyle, Körfez 
Savaşı’yla, doğum oranlarıyla, ozon 
tabakasıyla, kelle vergisiyle falan filan 
bir ilgisi olmadığını kabul ediyor ve yeri 
gelmişken, hastalıklı bir biçimde uzadıkça 
uzayan analojilerimi dinlemek zorunda 
kalan herkesten özür dilemek istiyorum” 
diye giriş yapıyor Nick Hornby, Futbol Ateşi 
(Fever Pitch) isimli kült kitabına. “Şimdi 
burada futbolun Falkland kriziyle, Salman 

Rüştü meselesiyle, Körfez Savaşı’yla, 
doğum oranlarıyla, ozon tabakasıyla, kelle 
vergisiyle falan filan bir ilgisi olmadığını 
kabul ediyor ve yeri gelmişken, hastalıklı 
bir biçimde uzadıkça uzayan analojilerimi 
dinlemek zorunda kalan herkesten özür 
dilemek istiyorum” diye giriş yapıyor Nick 
Hornby, Futbol Ateşi (Fever Pitch) isimli kült 
kitabına. “Şimdi burada futbolun Falkland 
kriziyle, Salman Rüştü meselesiyle, Körfez 
Savaşı’yla, doğum oranlarıyla, ozon 

tabakasıyla, kelle vergisiyle falan filan 
bir ilgisi olmadığını kabul ediyor ve yeri 
gelmişken, hastalıklı bir biçimde uzadıkça 
uzayan analojilerimi dinlemek zorunda 
kalan herkesten özür dilemek istiyorum” 
diye giriş yapıyor Nick Hornby, Futbol 
Ateşi (Fever Pitch) isimli kült kitabına.
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‘Futbol asla sadece futbol 
değildir’ sözünün geçerlilik alanı 
her ne kadar geniş olsa da 
(sonuçta bir İngiltere-Arjantin 
mücadelesini anlamlı kılan 
şey sahadaki 22 popüler kaslı 
adamdan daha fazlasıdır) bazen 
futbol, sadece futboldur. Futbolu 
sadece futbol olduğu için seven, 
oyunu hayatının merkezine 
yerleştiren insanlar da sadece 
diğerleri gibi insandırlar. Tamam, 
biraz saplantılı olabilirler ve 
saplantılı insanlar, tutkularıyla 
aralarına mesafe koyamazlar.

Hornby de kendini söz 
konusu saplantılı gruba dâhil 
ediyor. 11 yaşındayken ayrı 
yaşadığı babası ile iletişim 
kurma yolu olarak gördüğü 
oyunun büyüsüne kendini nasıl 
kaptırdığını ise şu cümlelerle 
açıklıyor: “Sonraları kadınlara 
nasıl âşık olduysam, futbola 
da öyle âşık oldum: Ansızın, 
açıklanamaz bir şekilde, üzerine 
kafa yormadan, getireceği acı ve 
kafa karışıklığını bir nebze bile 
düşünmeden”.

Futbol Ateşi, takım tutma 
kültürünün kitabı. İngiliz 
furyası haline gelen bir holigan 
biyografisi değil. Her yıl statları 
dolduran ve tek bir kavgaya dahi 
karışmamış yüzde 95’lik dilimi 
temsil ediyor. Yani entelektüel 
bir futbol seyircisinin kaleminden 
bize ulaşan bu anılar, kendini 
futbolsever olarak tanımlayan 
herkesi yakından ilgilendiriyor.

Karakterimiz, tribünden izlediği 
ilk maçta oyunculardan çok 
etrafındaki kalabalığı seyrettiğini 
hatırlıyor. O tutkuya kendini 
kaptırmadan önce, futbolun 
dışında kalmış her insan 
gibi olanlara anlam vermeye 
çalışıyor. Maçın neticesi ne 
olursa olsun, futbolda yaşanan 
doğal hâlin, küskün bir düş 

kırıklığı olduğunda karar kılıyor.

“Acı çekerek eğlenme benim 
için yeni bir şeydi ve galiba 
ben de yıllardır böyle bir şeyi 
bekliyordum” tespiti onun 
Arsenal taraftarı olmasındaki en 
önemli sebep olarak görülebilir. 
QPR’ın Rodney Marsh’ı, 
Chelsea’nin Peter Osgood’u, 
Tottenham’ın Greaves’i ,West 
Ham’ın Dünya Kupası’ndaki üç 
yıldızı Hurst’ü, Moore ve Peters’i 
varken; o seyredilmeye değer 
bir futbolcusunun olmadığı 
dönemde Arsenal’i seçiyor. 
Popülaritesi düşük takımların 
dünyanın her yerinde olduğu 
gibi İngiltere’de de hitap ettiği 
kesim az olduğundan yazarımız, 
okul hayatında tek Arsenalli 
olarak tanınıyor. Dolayısıyla 
insanı yerin dibine batıran her 
yenilginin sabırla, metanetle 
kabul edilmesi gerektiği 
gerçeğiyle yaşıyor. Durum böyle 
olunca Arsenal galibiyetlerinin 
yarattığı aitlik duygusu, diğer 
takımların taraftarlarında 
oluşturduğundan daha etkili olsa 
gerek. Her ne kadar o kadar sık 
yaşanmasa da.

Yıllarca iç saha maçlarını 
neredeyse hiç kaçırmayan 
yazar, hayatının farklı evrelerini 
Highbury’nin farklı tribünlerinde 
geçirme şansı yakalıyor. İnsan 
hayatındaki maddi ve zihinsel 
gelişimin yansıması olarak 
adlandırabileceğimiz bir stadın 
farklı bölümleri, ömrünü maçları 
yerinde izlemeye adamış 
taraftarlara futbolda dopdolu 
bir hayat olduğunu öğretiyor. 
Hornby, spor muhabirleri ve 
yazarları bizden çok daha 
fazlasını bilen Amazon yerlileri 
gibiler; ancak başka bir yönden 
çok ama çok az şey biliyorlar 
derken, bu tecrübenin önemine 
vurgu yapıyor.

‘Futbol asla sadece futbol 
değildir’ sözünün geçerlilik 

alanı her ne kadar geniş olsa 
da (sonuçta bir İngiltere-

Arjantin mücadelesini anlamlı 
kılan şey sahadaki 22 popüler 

kaslı adamdan daha fazlasıdır) 
bazen futbol, sadece futboldur.

Futbolu sadece futbol olduğu 
için seven, oyunu hayatının 

merkezine yerleştiren 
insanlar da sadece diğerleri 

gibi insandırlar. Tamam, 
biraz saplantılı olabilirler ve 

saplantılı insanlar, tutkularıyla 
aralarına mesafe koyamazlar. 

Kitabı 2011’de Bağış Erten Türkçe’ye çevirdi ve Sel 
Yayınları’ndan basıldı
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Kitabın konu akışını ise baş 
karakterin, 1968-92 yılları 
arasındaki yaşantısını Arsenal 
maçlarını referans göstererek 
hatırlaması ve değerlendirmesi 
oluşturuyor. Aslında bu durumu 
birçok futbolsever garipsemez: 
Hayatımızın dönüm noktalarını 
herhangi bir maçla bağdaştırmamız 
olağandır. Tıpkı Hornby’nin: 
“Normal insanların geleneksel 
bir yılın sonunda yaptığını, yani 
geçmişin muhasebesini Mayıs 
ayındaki kupa finalinden sonra 
yapar, acı tatlı hatıralarıyla geçen 
bir yılı o vakit anarız” derken 
anlatmak istediği gibi.

Futbol ateşine tutulmuş olanların 
bu tür ortak özelliklerinin yanında 
her birinin gönül verdiği kulüple 
ilişkisi de kendisine özgüdür. Çünkü 
“Futbol kültürü öyle şekilsiz, öyle 
kaba saba, öyle kocamandır ki, 
kaçınılmaz olarak gereğinden 

çok hayalperesti kendine çeker”. 
Yazarın kendisi ve takımı 
arasında kurduğu ilişki de takımın 
performansı nasıl olursa olsun 
her zaman destek olmak üzerine 
kurulu: Önemli olan yemeğin ne 
olduğu değil yemeği yemiş olmak.

Aslında tutulan takıma duyulan 
sevgide de gösterilen destekte 
de bencil bir yan var. Belki de 
futbol, en başta sevenlerinin bir 
takım ihtiyaçlarını karşılamasa bu 
kadar rağbet görmeyecek. Hayatı 
futboldan ibaret kılan şey de bu 
etkileşimin sık sık yaşanması. 
Bilinçli bir zihinsel eylem 
gerektirmeksizin iki tarafında sürekli 
yeni başlangıçlar araması futbolu 
ve sevenlerini bir arada tutmaya 
yetiyor.

Bu ilişkinin yoğun yaşanmasının 
hiç kuşkusuz zararları da var. 
Her şeyi taraftarlık gözüyle 

görmek ihtiyaç haline geldiğinde 
saldırgan ve bencilce bir yaşam 
tarzını kabullenmiş oluyoruz. “Taraftar 
için rakibinin kırmızı kart gördüğü 
an büyülü bir andır” tespiti kararın 
adilliğini göz ardı etmenin böyle bir 
kültürde normal karşılandığını ispat 
ediyor. Bu gerçekten çok tehlikeli 
bir durum. Çünkü hayata baktığınız 
gözlük sadece sizin istediklerinizi 
görüyor. Futbolun neden olduğu 
tutku geri kalan her şeyi, zamanın 
olgunlaştırmasını, sağduyuyu gölgede 
bırakıyor.  Böyle olunca da futbol 
ve hayatın gerçekleri birbirinden 
uzaklaşmaya başlıyor. İki gerçeklik 
arasındaki denge yitirildiği anda öyle 
bir dönem yaşanıyor ki Hornby’nin, 
“Hayat başlamak üzereydi; dolayısıyla 
da, Arsenal bitmek zorundaydı” 
düşüncesiyle karşı karşı karşıya 
kalabiliyorsunuz.

İlişkinin bencillik tarafını yazarın 
bir deplasman maçı için sarf ettiği 

Kitabı 2011’de Bağış Erten Türkçe’ye çevirdi ve Sel 
Yayınları’ndan basıldı
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“Kendim için dua ediyorum, 
çirkin faşist çetelerden birkaç 
metre ötede futbol oynayan 
zavallı budala için değil. Buna, 
modern serbest düşüncenin 
kendine arsızca acıması denir” 
sözlerinde hissediyorsunuz. 
Sıradan bir taraftarın dış 
sahada yaşayabileceği 
zorluklar da böylece kitabın 
içeriğine dâhil oluyor. Bu tür 
maçlar için yazar, gol atmanın 
aslında kışkırtıcı bir hareket 
olduğuna dikkat çekiyor ve bunu 
yaparken deplasmana takımını 
desteklemeye gelmiş taraftarları 
hiç düşünmeyen futbolculara 
da kızıyor. Yani maç sonrası 
karşı takımın taraftarından 
yaşayacağı muhtemel tehlikeyi 
maç esnasında kafasında 
canlandırarak takımının gol 
atmamasını diliyor. Bu kesinlikle 
yersiz bir duygu değil ama bir o 
kadar da bencilce. Her halde bu 
yüzden tutarlı bir ideoloji, futbol 
taraftarlarından beklenebilecek 
en son şey.

Futbol taraftarının en zayıf 
noktası ise kendi takımından da 
olsa futbolculara karşı hissettiği 
mutlak kıskançlık: “Onların 
yaptığı şeylerin onda birini bile 
yapamadım henüz. Bana bir 
kez Highbury’de gol atma, golü 
attıktan sonra taraftara doğru 
koşma şansı versinler, bütün 
tutkularımı gözümü kırpmadan 
feda ederim” sözleri, kaçan 
her golün ardından gelen 
yakınmaların bir tercümesi 
adeta.

Taraftarlığın iç yansımalarının 
yanında bu kültürün dışarıdan 
nasıl tepkiler aldığı da önemli bir 
konu.

Futbol, ilgisine mazhar olmadığı 
her birey için abartılı bir bakış 
açısına maruz kalıyor. Futbol 
tutkunları küçük görülmeye 

mahkûm edilmiş durumda. 
Taraftarlık kimliği ile ün salan 
biriyle konuşurken cümleler basit 
tutuluyor. Sanki futbol hayranı 
olmak, bir aile veya iş sahibi 
olmanın yahut hayata dair görüş 
sahibi olmanın önünde engel 
teşkil ediyor. Hornby’e göre bu 
muamelenin sebebi kafamızdaki 
çatlakların küçük görülmeyi 
neredeyse kaçınılmaz hale 
getirdiği.

“Lütfen sportif başarı anlarını 
hayatlarının en güzel anı olarak 
tanımlayanları hoş görün. 
Merak etmeyin, hayal gücünden 
yoksun değiliz. Acınası, kuru 
bir hayatımızda yok. Yalnızca, 
gerçek hayat daha solgun, 
sıkıcı ve orada beklenmedik 
sevinçleri yaşama şansınız 
daha az” diyerek dünyanın 
geri kalanından haklı bir ricada 
bulunuyor yazar. Yazının 
başında bahsettiğimiz yüzde 
95’lik kesim, yani biz futbol 
severlerin genel kanısı bu. 

Biz, seçmiş olduğumuz hayata 
kendimizi adayan sıradan 
insanlarız. Başkaları bunu bile 
yapamıyor! Futbol izlerken hep 
11 yaşında olmak bir seçim 
meselesidir. Kimsenin başını 
belaya sokmayan, çoğunluğu 
düzgün insanların yaptığı bir 
seçim. Herkes gibi...

Bizim farkında olduğumuz 
şey futbolun, harika bir oyun 
olduğudur. Gollerin, diğer 
sporlarda olmayan bir güzelliği 
vardır. Hiçbir gol, kestirilemez; 
belirli bir formüle sahip 
değildir. Bir futbol maçının 
biricikliğini başka hiçbir şeyde 
bulamazsınız. Mesela,her 
zaman en iyi takım kazanmaz! 
Bazen ufak tefek adamlar, 
diğer temas sporlarında 
yapılamayacak şeyleri başarır; 
iri yarı adamları alt edip sizin de

tüylerinizin diken diken olmasına sebep 
olurlar. Gücün, zekâ ile bir arada 
kullanılmadığı bir karşılaşma düşünülemez. 
Oyun kuruculara takılan sıfatlara bir bakın; 
zarif, bilinçli, ince, komplike, kurnaz, ileri 
görüşlü… Lineker’in tahminleri, Shliton’un 
pozisyon yaratmaları, Beckenbauer’ın 
kavrayış gücü, sporculuklarının basit bir 
işlevi değil, beyinlerinin ürünüdür. Futbol bir 
sanat, futbolcu bir sanatçıdır: Mükemmel bir 
zamanlamayla atılan kafa golleri veya topa 
tam gerektiği gibi vurulan voleler, imkânsıza 
meydan okuyan bir zarafet şölenine şahit 
olmanızı sağlar. Her şeyden öte futbol 
takımları, taraftarlarının acı çekmesine 
sebep olmakta eşi bulunmaz ve sonsuz bir 
yaratıcılığa sahiptir.
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Yine köklü bir İngiliz futbol kulübü ve 
bir zengin aile. Ada Futbolu’nun ikinci 
sayısında Manchester United taraftarının 
Glazer Ailesi ile yıllardır devam eden 
mücadelesine yer vermiştik. Ülkenin 
dört bir yanında buna benzer hikayeler, 
endüstriyel futbolun patronları ile taraftar 
grupları arasında yıllardır süregeliyor. 
İşte onların en gündemde olanı, bu 
sezon League One’a düşen Blackpool 
F.C taraftarı ile Oyston Ailesi arasındaki 
mücadele: ‘Love Blackpool, Hate Oystons’

Karl Oyston…

Blackpool F.C’nin başkanı. Bu tarihi sahil 
kasabasında siyah camlı bir Land Rover 
ile dolaşıyor. Aracın plakası Karl’ın halkla 
ilişkilerden pek anlamadığının göstergesi: 
OY51 OUT. Taraftar ondan nefret ediyor 
demek istemiyoruz, taraftarın duygusunun 
tek kelime ile anlatılması haksızlık olur.

Babası gayrimenkul kralı Owen Oyston 
şu anda 81 yaşında ve 1988’den beri 
Blackpool F.C’nin sahibi. 1996’da 16 
yaşında bir genç kıza tecavüz ettiği 
gerekçesi ile tutuklanmış, yargılanmış ve 
6 yıl hapse mahkum olmuştu. O zaman 
58 yaşında olan Owen, 3,5 yıl hapiste 
yatmış ve iyi halden serbest kalmıştı.

Milyoner babasının oğlu, çok kısa bir 
sürede İngiltere’nin bu köklü kulübünü 
dizlerinin üzerine çökertti ve insanların 
onun hakkında ne düşündüğünü de pek 
umursamıyor. Aldığı kararlar sonucunda 
bir sezon Premier Lig’de kendini gösteren 
Mandalinalar, ardından dipsiz bir kuyuda 
aşağı ve daha da aşağı doğru iniyor.

2 Mayıs 2015 bu sezon Championship 
için son hafta maçlarının oynanacağı 
tarihti. Küme düşmesi haftalar önce 
belli olan Blackpool, sahası Bloomfield 
Road’da Huddersfield’ı konuk etti. 

Karşılaşmanın 48. dakikasında golsüz 
devam eden maçta taraftar haftalardır 
devam eden protestosunu zemine taşıdı 
ve maç devam ederken sahayı işgal 
etti. Dakikalarca yeşil zeminde kalan 

taraftarlar özellikle Oyston Ailesi’ne 
öfkesini kustu. 

Hakem maçı iptal etmek zorunda kaldı. 
Federasyon maç sonucunun sahada belli 
olması niyetini ön plana aldığını belirterek 
karşılaşmanın 0-0 tescil edilmesine karar 
verdi. 

Blackpool FC, aldığı bu ‘beraberlik’ 
sonrası, 26 puanla, Championship’in 
24 takımlı hale gelmesinden beri 
en az puanı toplayan takım olarak 
League One’ın yolunu tuttu. Kulüp 
1909’da kurulduğundan beri ilk kez bir 
sezonu deplasmanda kazanamadan 
tamamlamıştı.

Sezonun sonu aslında başından belliydi. 
2014/15 sezonunun başlamasına sadece 
iki hafta kala kulüpte patlayan krizde tam 
27 oyuncusu istifa ederek Blackpool’u 
sadece 8 futbolcu, 1 kaleci ve elbette 
kaderi ile baş başa bırakmıştı.  Belçikalı 

hoca Riga, ligin ilk maçına kadar sahaya 
çıkacak kadroyu oluşturmayı başardı 
ancak toplamda 7 yerine sadece 4 yedek 
oyuncu ile sahaya çıkabildi. 

Kendi sahasında 2-0 yenildikleri 
karşılaşmada oyuncuların anonsları 
yapılırken isimlerin çoğunun başında 
‘denemede olan’ tabiri dikkat çekiyordu. 
Yeteri kadar oyuncu olmadığından 
yedekler son anda toparlanmış, isimli 
formalar yaptırılamamıştı. Anonsçu yedek 
kulübesini ’17 numara’, ’14 numara’ 
şeklinde duyurdu protestolarına o 
zamandan ıslıkla başlayan taraftara.

Peki 2010/11 sezonunun ilk gününde 
Wigan’ı 4-0 yendikten sonra kısa da olsa 
Premier Lig’in liderlik koltuğunda oturan 
mandalina turuncusu takım bu kadar 
kısa sürede kendini nasıl League One’da 
buldu?

Futbol Federasyonu, Futbol Ligi ve 
İngiltere’deki futbolseverler arasında 
birçok insan 1953 yılında FA Kupası’nı 
kazanmış, Stan Mortensen, Stanley 
Matthews ve Jimmy Armfield gibi 
efsanelerin yuvası Blackpool’un bu 
duruma düşmesine üzülüyor ve hatta 
birilerinin araya girmesi gerektiğini 
düşünüyor da olabilir ancak işler o kadar 
basit değil. Guardian’dan Daniel Taylor’ın 
da yazdığı gibi, birileri kötü kararlar alıyor 
ve halkla ilişkileri zayıf diye şirketlerine 
müdahale edilemiyor.

2014/15 sezonu, Championship 
seviyesindeki bir kulüp için o kadar 
kötü anılarla dolu ki, bazılarının Ada’da 
gerçekleştiğine inanası gelmiyor insanın. 
Örneğin kaleci Joe Lewis’in son haftalara 
doğru oynadığı bir maçta, daha önce 
bir sponsor firmaya imzalı olarak verdiği 
formayı giymesi gibi. Kulüpte forma 
kalmayınca Lewis formasını sponsor 
firmadan geri istemek zorunda kaldı. 
Malzemeci Steve Wales Mart ayında 
görevi bıraktığı için bu görevi kulüp 
sekreteri Chris Hough idareten yürütmeye 
çalışıyordu.
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Karl Oyston, başkanlık görevini 1999 
yılında annesi Vicki Oyston’dan 
devralmıştı. Vicki, kocası hapse girince 
1996’da mecburen başkanlık görevine 
getirilmişti. Görevde olduğu 15 sene 
boyunca 9 menajerle çalışan Oyston, son 
olarak Haziran ayı başında Neil McDonald 
ile anlaştı. 

Takımı Premier Lig’e çıkaran Ian 
Holloway’e de teklif götürmeye çalışan 
başkan, karşısında yine taraftar 
gruplarını buldu. Turuncu Şövalyeler adlı 
taraftar grubu eski hocalarına hitaben 
yayınladıkları açık mektupta, “Ian, bu aile 
gitmeden buraya gelme. Seni seviyoruz 
ama şu anda burada bir iç savaş var” 
ifadelerini kullandı.

Bazı hocaları sms mesajı ile kovan 
Karl Oyston ve ailesi, Blackpool stadı, 
zemini ve antrenman tesislerine bakım 
yapmadığı için de bolca eleştiriliyor. 
Middlesbrough hocası Karanka Bloomfield 
Road’un zeminini bu sezon ‘utanç verici’ 
olarak nitelemişti. Premier Lig dönemi 
de dahil olmak üzere en uzun görev 
yapan menajerlerden Ian Holloway, 
antrenman tesislerini ‘cehennem çukuru’ 
olarak nitelendiriyor. Kışın zeminin uygun 
olmamasından dolayı antrenmanları 
Blackpool sahilinde kumsalda yapmak 
zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Premier Lig’deki dönem de dahil 
olmak üzere tesislerde akmayan sular, 
futbolcuların evde yıkamak zorunda 
kaldıkları formalar, sakatlığa yol 
açabilecek zeminler, söz verilen ancak 
ödenmeyen primler Oyston Ailesi’nin 
yönetimi süresince olağan hale gelen 
Blackpool öykülerinden olmuş.

Taraftarla arası zaten açık olan Oyston 
Ailesi, sosyal medya üzerinden yapılan 
karşılıklı hakarete varan atışmalardan 
doğan davalarla da gündeme sık sık 
geliyor. Son olarak Karl Oyston’un kulübün 
otelini işleten oğlu Sam Oyston, twitter 
üzerinden bir taraftara ‘hırsız’ imasında 
bulunduğu için 20 bin pound tazminat 
ödemeye mahkum edildi. 

Daha önce Oyston Ailesi de açtığı davalarla kendilerine hakaret eden 
taraftarlardan şikayetçi olmuş, 67 yaşındaki emekli Frank Knight adlı bir 
taraftarı 20 bin pound tazminat ödemeye mahkum etmişti. Böyle bir miktarı 
ödemeye gücü yetmeyen Knight için bir yardım kampanyası düzenleyen 
taraftarlar parayı toplamışlardı. Oyston Ailesi ile çeşitli taraftar grupları 
ve bloglar arasında devam eden birçok hakaret davasının olduğunu da 
hatırlatalım.

İç savaşın devam ettiği turuncu kulüp, League One’daki yeni sezona 
hazırlanıyor. Taraftar ise sevgilisini 100 milyon poundluk serveti ile onu 
tutsak almış ejderhanın elinden kurtarmaya çalışan şövalye gibi, yeni 
kahramanlıklara soyunmak niyetinde. Blackpool’un kaderi, İngiltere’nin 
birçok başka kulübünde de devam eden endüstriyel futbol – taraftar 
çekişmesinin sonucuna bağlı.
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1923
FA CUP FİNALİ

Wembley’deki İlk Maç

Futbol takımlarının stadyumlarını 
mabet kelimesi ile çokça 
özleştiriyoruz ülkemizde. 
Arapça’dan dilimize geçen bu 
kelimenin karşılığı, tapınak ya da 
“özel bir konuda sevgi ve saygı ile 
bağlanmanın ortaya konulduğu yer” 

olarak geçiyor TDK güncel sözlükte.

Peki futbolun mabedi neresi olabilir? Her ülkenin her 
takımın kendi mabedi olarak görebilecekleri pek çok 
stadyum var dünya üzerinde ancak pek çok futbol 
insanı ve taraftarın ortak paydada birleştiği mabet, 
İngiltere’nin başkenti Londra’da. Futbolun mabedi 
Wembley ya da Pele’nin dediği gibi “futbolun katedrali 
Wembley”. 

Bu sayımızda hayata gözlerini Türkiye Cumhuriyeti 
gibi 1923 yılında açan Wembley Stadyumu’ndaki 
açılış maçından bahsedeceğiz. 

1923-2003 arasında hizmet veren Wembley’in 
inşası için 300 günde o zamanın parası ile £750.000 
harcanmıştı. 1923 FA Cup finalinin oynanmasına 
3 gün kala tamamlanmıştı o günkü adı ile Britanya 
İmparatorluk  Stadyumu. 

Futbolun mabedi 
Wembley ya da Pele’nin 
dediği gibi “futbolun 
katedrali Wembley”. 

@maturebuffon
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Beyaz At Finali

Beşer tur geçerek finale gelen iki takım Bolton 
Wanderers ve West Ham United olmuştu. İki 
takım da daha önce hiç kazanamadıkları bu 
tarihi kupayı almak için Wembley’e gelirken 
5 bin Bolton taraftarı da Londra’nın yolunu 
tutmuştu. 125 bin kapasiteli Wembley’de 
havanın güzel olmasının ve yeni stadyumun 
toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir olmasının 
da etkisi ile resmi kayıtlara göre 126 bin 47 
ancak gayri resmi sayılara göre 300 bine 
yakın futbol sever tribünleri doldurmuştu. 

14:00’da başlayacak maçtan 3.5 saat önce 
11:30’da gişeler açılmış ancak içeri giren 
seyirci sayısının fazlalığı nedeni ile saat 
13:00’da turnikeler kapatılmıştı. Tribünler, 
teraslar, sahanın etrafı derken o kadar 
çok seyirci vardı ki kale arkalarından ve 
kenardan içeri sızıyorlardı. Bu sırada özel 
polis kuvvetlerinden atlı polisler devreye 
girdi ve sahanın içine taşan seyircileri tahliye 
etmekle görevlendirildiler. Bu atlardan 
sadece bir tanesi beyazdı (atın gri olduğu ve 
fotoğraflarda beyaz olduğu da söyleniyor) 
ve o dönemin siyah beyaz fotoğraflarında 
neredeyse her fotoğraf karesinde dikkat 
çekiyordu. Eski asker, o zamanın polisi 
George Scorey’in atı Billie, bu tarihi maçın 
adının artık Beyaz At Finali olarak anılmasına 
sebep olmuştu. 2007’de yeniden inşa edilen 
Wembley’e gelen köprülerden birisi de 
1923’teki ilk maça ithafen Beyaz At Köprüsü 
oldu.

Atlı polislerin müdahalesi sonrası maç 45 
dakika gecikmeli olsa da hakem David 
Asson’un düdüğü ile başladı ve tarihi maçta 
tribünleri dolduran 300 bine yakın futbolsever 
ilk gol için sadece 2 dakika bekledi. Boltonlu 
David Jack, rakibi defans oyuncusu Jack 
Tresadern taç çizgisi kenarındaki kalabalığın 
arasında kalıp sahaya dönemeyince bulduğu 
ilk fırsatta şutunu çekti ve West Ham kalecisi 
Ted Hufton’u mağlup etti. Bu şut Wembley’de 
filelere giden ilk gol olarak tarihe geçti. 

Maçın 11. dakikasında kalabalık bir kez daha 
sahaya taştı, oyun durdu. Atlı polisler yeniden 
sahneye çıkıp oyun alanını temizlediler ve 
maç kaldığı yerden devam etti. Bu arada 
izdihamdan yaralanan seyircilere İngiliz Kızıl 
Haç’ı müdahale ediyordu. O gün Wembley’de 
900’e yakın yaralı kayıtlara geçti, bunlardan 
sadece 22 tanesi hastaneye sevk edildi ve 

çoğu da ayaktı tedavi edilip 1-2 saat içinde 
taburcu oldu. 

İlk yarının son düdüğü geldiğinde oyuncular 
kalabalık taraftarın arasından soyunma 
odalarına 10 dakika boyunca gidemediler ve 
sahanın ortasında beklemek zorunda kaldılar. 
Maçın ikinci yarısı da tarihi anlara sahne 
oldu. West Ham toparlanmış ve daha etkili 
oynamaya başlamıştı ki 53. dakikada Bolton 
çok tartışılan bir golle farkı ikiye çıkardı. 
Jack Smith’in attığı gole Hammers’dan itiraz 
geldi; West Hamlı oyuncular topun direkten 
döndüğünü iddia ederken hakem Asson, 
topun kale çizgisini geçtiğini ve kale içindeki 
seyircilerden döndüğünü belirtti. Bolton bu 
kez golü atan Smith’e asisti yapan Vizard’a 
topu saha kenarındaki bir Bolton taraftarının 
verdiğini iddia etse de hakem tüm bu itirazları 
dinlemeyerek golü geçerli saydı. Maçın kalan 
bölümlerinde sonucun değişmeyeceğini 
düşünen taraftarların bir kısmı stadyumu 
boşaltmaya başlamış, kalabalıktan ve 
yenilgiden şikayetçi olan West Ham ise 
son çare hakemden maçı tatil etmesini de 
istemişti. 

Maçı 2-0 kazanan Bolton, kupasını; 
Wembley’in açılışı nedeni ile maçı 
onurlandıran Kral 5. George’un elinden 
aldı. Maç sonu West Ham antrenörlerinden 
Charlie Payntner, iri beyaz polis atının 
maçtan önce sahada dolaşırken zeminde 
çukurlar oluşturduğundan ve bozuk zeminden 
oynayamadıklarından da şikayet etti. Beyaz 
atı ile günün kahramanı olan George Scorey’e 
İngiltere Futbol Federasyonu bundan sonraki 
tüm finallere ücretsiz bilet verdi ancak 
futbolla pek ilgisi olmayan Scorey bu maçlara 
gitmemeyi tercih etti. 

Wembley’deki bu ilk maçtan sonra binlerce 
önemli mücadeleye sahne oldu futbolun 
mabedi. Futbolun başkenti, kalbi olan 
Wembley’in en unutulmaz maçlarından 
birisi de 1966 Dünya Kupası finali olmuştu. 
2003’te yıkılan ve yeniden inşa edilen 
stadyum 2007’de tekrar hizmete açıldı. Yeni 
Wembley’in kapasitesi 90 bin ve maliyeti 
£798 milyon. 2020 Avrupa Şampiyonası yarı 
finallerine ve finaline de ev sahipliği yapacak 
mabette önemli konser ve festivaller de 
organize ediliyor. 
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LOGOLARIN
DİLİ

@EDIPURAS 

Kuşun İngilizce adı Liver Bird. 
Türkçesi yok. Aslında böyle bir kuş 
da yok. Kimisi kartaldan geldiğini 
söyler, kimileri de Liverpool 
sahillerinde bolca görünen karabatak 
kuşundan da esinlenildiğini anlatır. 
Liver Kuşu, 1350’lerden beri o 
zamanki Liverpool kasabasının 
sembolüdür ve mitolojik bir 
hayvandır. Efsaneleri üzerine 
kitaplar yazılabilir, nitekim yazılmıştır 
da.

18. yüzyıldan beri yaygınca 
Liverpool kentinin simgesi olarak 
kullanılan Liver Kuşu, halen şehrin 
dört yüksek binasından Mersey 
Nehri’ne bakmaktadır.

Liverpool armasının tam ortasında 
yer alan ve takımın da simgesi 
haline gelen Liver Kuşu, aslında 
ilk olarak Liverpool’un ezeli 
rakibi, şehrin mavi tarafı, Everton 
tarafından kullanılmış. 1930’lara 
kadar kullanılan simge, 1938’de 
yerini şu anda kullanılan Prince 
Rupert Kulesi’ne bırakmış. 

Everton’ın Anfield’da kazandığı 
1890 şampiyonluğundan sonra 
şampiyonluk madalyalarının 
üzerinde de Liver Kuşu var. Bazı 
taraftarlar bu kuşun şimdi de 
formalarda kullanılması gerektiğini 
savunuyor.

Ama Liver Kuşu denince bugün 
hepimizin aklına gelen tek takım 
var, o da Liverpool. 2008 yılında 
Liverpool Kulübü Liver Kuşu’nu 
kendi adına tescillemek istemiş 
ancak kurul simgenin tüm kentin 
simgesi olması nedeniyle bir 
kurum veya kuruluş tarafından 
sahiplenilmesinin doğru olmadığına 
karar vermişti.

1892’de Liverpool ilk kurulduğunda 
kullandığı arma, şehrin armasıydı. 
Armada yine Liver Kuşu dikkat 
çekiyordu ve Latince Motto DEUS 
NOBIS HAEC OTIA FECIT (Tanrı 
bize bu güzellikleri bahşetti) ibaresi 
bulunuyordu. 
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Elbette, futbol takımı armaları uzunca bir süre formalarda yer almadı ve şimdiki ticari önemlerini taşımadıkları için 
çok sık göz önünde olmadı. II. Dünya Savaşı sırasında, 1939-1946 arasında ara verilen futbola geri dönüldüğünde 
Liverpool armasındaki ilk değişikliği yaptı. Bu biraz zorunlu bir değişiklikti, çünkü artık şehir meclisi Liverpool’un 
kentin simgesini kullanmasına izin vermiyordu.

1947 yılındaki Liverpool arması, Liverpool’un en büyük rakibinin şu anda kullandığı armaya çok benziyor. Liverpool 
taraftarları, Manchester United’ın şu anda kullandığı logoyu bundan ‘esinlenerek’ tasarladığını iddia ederler hala.

1970’lerden başlayarak Liverpool arması şu anda kullanılan haline çok yakınlaştı. 1992’ye kadar kullanılan birbirine 
çok benzeyen armalarda Liver Kuşu farklı kimliklere büründü, efsane menajer Shankly ile gelen kırmızı forma rengi 
Liverpool’un vazgeçilmez armasını ölümsüzleştirdi.

Liverpool’un kuruluşunun 100. Yılında arma bugünkü şeklini aldı. Liver Kuşu elbette ortadaki yerini korudu. 1992’den 
beri kullanılan, son halini 1999’da alan armada Anfield’daki Shankly Kapısı, kulübün mottosu ve 1960’ların başından 
beri her maçta taraftarların bir ağızdan söylediği 1945 yılında bestelenen Carousel müzikalinin ünlü parçasından 
alınan  ‘You’ll Never Walk Alone’  (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) yazısı üstte yer aldı. 1989’da 96 Liverpool 
taraftarının hayatını kaybettiği Hillsborough faciası anısına Anfield Stadı dışında sürekli yanan alevlerden esinlenerek 
logonun her iki yanında sonsuza kadar yanacak ateşler dikkat çekiyor.

Liverpool formasında Liver Kuşu ve LFC harfleri sol göğüste yer alırken, formanın ense kısmında Hillsborough 
anısına 96 rakamı ve iki yanında yer alan alevleri görüyoruz. 
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Ada Futbolu’nun 14. sayısında Premier 
Lig’de kırılan yeni bir rekoru sizlerle 
paylaşacağız. Aston Villa’nın emektar 
kalecisi Shay Given kaleci Guzan’ın kötü 
performansı sonrası formayı kaptı ve 
uzun bir süre sonra Villa Park’taki Everton 
maçında Premier Lig’de forma giydi. 

Tim Sherwood’un ilk kez ligde 11’de şans 
verdiği deneyimli file bekçisi bu maçla 
17. farklı teknik adam tarafından Premier 
Lig’de ilk 11’de sahaya çıkarak bu alandaki 
rekorun sahibi oldu. 

441. Premier Ligi maçı için uzun bir süre 
bekledi 39 yaşındaki İrlandalı eldiven. 
Son olarak yine bir Everton maçında 25 
Ağustos 2012’de forma giymişti. 

Geçtiğimiz sezonu Championship’te 
Middlesbrough’da kiralık olarak geçiren 
Given, futbola İskoçya devi Celtic’de 
başladı ve 1994’te Blackburn Rovers’a 
transfer oldu. Farklı kulüplerde kiralık 
olarak forma giydikten sonra 1997’de uzun 
süre 1 numaralı kalecisi olacağı Newcastle 
United’a geldi. 

Newcastle United kariyeri boyunca 11 yılda 
12 farklı teknik direktörle çalıştı ve 450’nin 
üzerinde maça çıktı. 

Kasım 1997’deki Coventry maçında yediği 
gol ile internette en çok izlenen gollerden 
birisini yiyen kaleci olarak hafızalara 
kazındı İrlandalı file bekçisi. Kontrol ettiği 
rakip ortasında, arkasındaki forvet Dion 
Dublin’i görmeyip topu oyuna sokmak için 
elleriyle önüne açtı ve Dublin de arkadan 
gelip topu boş kaleye yuvarladı… 

O günlerde yediği bu golle eğlence konusu 
haline gelen Given için yazılan slogan ise 
çok başarılıydı…

“Given is the only Irishman who doesn’t 
know where Dublin is”. 

“Shay Given yeryüzünde başkent Dublin’in 
nerede olduğunu bilmeyen tek İrlandalı…”

Newcastle kariyeri sonrası Manchester 
City’ye 2009’un başında transfer oldu. 
Formasını Joe Hart’a kaptırdıktan sonra da 
2011’de Aston Villa’ya geldi. 

Shay Given’ın Premier Lig’de ilk 11’de 
sahaya süren teknik direktörler;

R E K O R :
S H AY  G I V E N

Mert Artun@maturebuffon
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Premier Lig’de en çok hoca tarafından ilk 
11’de sahaya sürülen oyuncu listesi.

James Milner önümüzdeki sezon 
Manchester City’nin başına yeni bir hoca 
gelirse ya da farklı bir takıma transfer 
olursa Shay Given’ı yakalamaya en yakın 
isim. 

Tecrübeli file bekçisi Premier Lig’de bugüne 
kadar 441 maça çıktı ve bu maçlardan 112 
tanesinde sahadan gol yemeden ayrılmayı 
başardı. Kaleyi bulan şutlarda ise yüzde 
58’lik bir kurtarış oranına sahip. İrlanda Milli 
Takımı ile de 128 kez sahaya çıkan Given, 
30 Mayıs’taki FA Cup finalinde kariyerinin 
son baharında bir kupa kaldırabilmek için 
Wembley’de olacak…
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Ada Futbolu’nda sinema 
köşesindesiniz. Sizlere içinden 
meşin yuvarlağın geçtiği filmleri bir 
kez daha sunuyoruz. Bu sayımızda 
rotamız İskoçya olacak. Klasik bir 
hikayeye, tanıdık olaylara ve bildik 
bir manzaraya tanıklık edeceğiz. 

Kameralarımız İskoçya’da. Küçük 
bir kasabada, Kilnockie’de. 

“Bazen kazanmak için 
sadece bir şansınız 
vardır.”

Filmin sloganı bu cümle. Aslında 
konusu da hemen hemen bunun 
üzerine kurulu. Hikayemiz 
İskoçya’nın küçük bir kasabasında 
geçiyor. Şehre adını veren futbol 
kulübü olan Kilnockie’nin etrafında. 
Amerikalı bir sahip, yaşlı, tecrübeli 
ve sevilen bir teknik adam, genç 
oyuncular, yetersiz olanaklar. 
Hepsinin ortak noktası kazanmak. 
Para olsun, kupa olsun, maç olsun, 
başarı olsun… 

zafer 
vuruşu

SİNEMA

@herdemerdem
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Kazanmak Kilnockie’nin Amerikalı 
zengin sahibi Peter Cameron, bu 
küçük ve bir şey “kazanamamış” 
kulübü neden satın aldığını 
sorgularken, daha fazla para 
kazanmak için sürekli olarak İskoç 
takımı İrlanda’ya taşımayı düşünür, 
bu düşüncesini Gordon McLeod’la 
da paylaşır ama hep veto yer. 
McLeod bu takımla ve bu şehirde 
başarılı olma ısrarlarını sürdürerek, 
Cameron’ın gönülsüz de olsa ikna 
olmasını sağlar. 

Başarıyı da bu küçük kasabaya 
getirecek bir oyuncuları vardır 
çünkü. Cameron paranın ağzını 
açar ve Celtic’le gol krallıkları 
yaşayan Jackie McQuillan’ı 
transfer eder. Zengin, yakışıklı, 
şımarık, maçlara kendi arabasıyla 
gelen, takımla pek takılmayan, 
antrenmanları kaçıran Jackie. 
Tabii paranın dışında olan şeyler 
de vardır bu transferin ardında 
yatan. Jackie, Gordon’ın damadıdır. 
Aralarının pek de iyi olmadığı 
damadı.

Arsenal geçmişi de olan Jackie’yi 
İskoç futbolcu Ally McCoist 
canlandırıyor. Filmde Ally için bir 
de ironi var. Rangers forması giyen 
oyuncu için filmde Celticli deniyor. 
Oyuncu bu küçük detaydan hiç de 
gocunmamış. 

Hikayemize bir parantezle ara 
verelim ve oyuncu kadrosuna 

bir göz atalım. İlk ve tek sinema 
deneyimi bu film olan Ally McCoist 
Rangers’ta 1983-1999 yılları 
arasında oynadı. Filmde de 
söylendiği gibi 2 defa Avrupa’da 
gol kralı oldu ve altın ayakkabıyla 
onurlandırıldı. Rangers ile 9 defa 
İskoçya Premier Lig şampiyonluğu 
yaşayan Ally, menajer olarak 
da şampiyonluk sevinci yaşadı. 
Rangers finansal kurallar gereği en 
alt lige düşürüldüğünde 2012’de 
menajerlik koltuğuna oturdu ve üst 
üste önce 2012-13’de 3.Lig, 2013-
14’de 2. Lig şampiyonlukları yaşadı. 
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ÇALIŞ, OYNA, İÇ, ÇALIŞ, OYNA, İÇ..........
Fernando Ricksen

ALS ile Savaşan Hollandalı

Glasgow Rangers formasını 2000-
2006 yılları arasında 254 kez terleterek 
20 de gol kaydetmeyi başaran genelde 
savunmada, zaman zaman da orta 
sahada görev yapan emekli Hollandalı 
futbolcu. 

Ricksen, profesyonel futbol hayatına 
Hollanda’nın Fortuna Sittard 
Kulübü’nde başladı. Oradan AZ 
Alkmaar’a transfer olarak 1997-2000 
yılları arası kırmızı beyazlı kulübe 
hizmet etti. Bir sonraki durağı ise 
onunla en çok bütünleşen ve altı yıl 
boyunca formasını giydiği Glasgow 
Rangers oldu. 3,75 milyon sterlin 
bonservis bedeliyle transfer olduğu 
Ibrox’ta geride yüzlerce anı bırakırken 
2002/2003, 2004/2005 sezonlarında 
İskoç Premier Lig Kupası, 2001/2002, 
2002/2003 sezonlarında İskoç Kupası 
ve 2002, 2003, 2005 sezonlarında 
İskoçya Lig Kupası’nı kazanmayı 
başaran takımın önemli bir parçası 
oldu. 2004/2005 sezonunda oyuncular 
tarafından yapılan oylamayla yılın 
oyuncusu unvanını Celticli John 
Hartson’la paylaştı.

Glasgow macerasından sonraki durağı 
Zenit St. Petersburg oldu, 2008 yılında 
UEFA Kupası finalinde Rus ekibinin 
kadrosundaydı. Final ise eski evi 
Rangers’a karşıydı. Fatih Tekke’nin 
de Zenit formasıyla ilk 11’de başladığı 
maçta Rus temsilcisi 2-0 galip 
gelerek kupanın sahibi oldu. Ricksen 
eski kulübüne karşı oynama fırsatı 
bulamayarak maçı yedek kulübesinde 
tamamladı, yine de kariyerine bir UEFA 
Kupası Şampiyonluğu eklemiş oldu.

Fernando oyunculuğunda her 
zaman deli dolu karakteriyle bilinirdi. 
Eğlenceye, alkole, partilere oldukça 
düşkündü. Aslında ona sorarsanız 
İskoçya’daki futbol kültüründe hemen 

hemen tüm oyuncular böyleydi. 
Eski Glasgow kaptanı yaptığı bir 
röportajda kendisinin alkolle olan 
ilişkisini ve İskoçya’daki genel havayı 
açıkça gözler önüne serdi. Ona göre 
İskoçya’daki 10 oyuncudan 9’u bu 
şekilde yaşıyordu fakat fark onun 
yaptıklarını gizlemiyor oluşuydu. 

“Çoğu insan sanıyor ki her sabah 
kalktığımda bira içiyorum antrenmana 
gidiyorum sonra tekrar içiyorum fakat 
hiçbir oyuncu bu şekilde Glasgow 
Rangers gibi bir kulüpte barınamaz, 
benim yaşam tarzım şu şekildeydi:

“Maç sonu sabah 4’e 5’e kadar içerdim 
ama haftanın geri kalan günlerini 
dinlenerek ve antrenmanla geçirirdim. 
Çalış, oyna, iç, çalış, oyna, iç…”

“Futbolcuların yüzde 90’ı bu şekilde 
yaşardı, bazı oyuncuların akşamdan 
kalmış olarak maça çıktıklarını bile 
biliyorum”.

Bu sözlerle İskoç futbolundaki alkol 
problemine değinen Ricksen, kendine 
on yıl içerisinde alkolü tamamen 
bırakma hedefi koyduğundan ve 
zaman zaman bu alışkanlığını yenmek 
için profesyonel yardım aldığından da 
bahsetmişti. 

Biraz da onun eğlenceli karakterinden 
söz edelim. Hollandalı oyuncu 
2003’te Rangers forması giyerken 
kulüp başkanı McCelland’ı Atina’da 
havuza atmasıyla gündeme geldi. 
Şampiyonlar Ligi’nde Panathinaikos’a 
karşı oynayacakları maç öncesi yaptığı 

bu hareket başkan başta olmak üzere 
herkesi şok etti. Ricksen konuyu 
kendisi şu sözlerle anlatıyor: 

“Sakatlığım sebebiyle oynayabilecek 
durumda değildim ve kulüpten bazı 
yöneticilerle beraber havuz kenarında 
oturuyordum. O sırada başkan geldi 
üzerinde sadece mayo vardı, bazıları 
onu havuza atmam için beni gaza 
getirmeye çalıştı bunu gerçekten 
yapacağımı düşünmemişlerdi, fakat 
yaptım. İşin kötü tarafı başkan iyi 
yüzme bilmiyordu ve panik oldu hemen 
arkasından atladım ve onu havuzun 
dışına doğru sürükledim”.

“Çok kızgındı, dünyada sadece sekiz 
adet bulunan ve sanırım yaklaşık 
£20,000 değerindeki saati bozulmuştu 
bense bu saat nasıl olur da su 
geçirmez olmaz diye sordum? Açıkçası 
sorumu pek hoş karşılamadı telefonu 
ve kredi kartları da kullanılmaz hale 
gelmişti”.

38 yaşındaki emekli futbolcu 
1Glasgow’daki günlerinde kulüp 
çalışanları tarafından da çok sevilen bir 
isim. Zaman zaman kulübün mutfağına 
girerek çalışanları için yemek hazırlar; 
mütevazılığı ile herkesin sempatisini 
kazanırmış.
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12 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen 
oyuncu, Zenit macerasından sonra 2010 
yılında profesyonel kariyerinin başladığı 
takıma yani Fortuna Sittard’a katıldı; üç yıl 
burada oynadıktan sonra emekli oldu.

Futboluyla ve karakteriyle İskoçya’da 
önemli bir isim haline gelen Hollandalı’nın 
2013 yılının Ekim ayında, ALS hastalığına 
yakaladığını açıklaması futbolseverleri 
derinden üzdü. Ülkesinde katıldığı bir 
televizyon şovunda sunucunun neden 
yavaş konuştuğunu sorması üzerine 
hastalığını ilk defa kamuoyu ile paylaştı. 
Yaptığı duygusal konuşmada hastalığa 
yakalanan birisinin kısa süre içerisinde 
ölme ihtimalinin yüksek olduğunu da 
belirten Ricksen, sözlerini şöyle noktaladı:

“Doktorlar durumumun hızla 
kötüleşeceğini söylüyorlar, daha fazlasını 
bilmiyorum”.

Hastalığın duyulması ardından Fernando 
Ricksen’e bütün dünyadan destek 
mesajları yağdı. Kendisini Rangers, Zenit 
ve Hollanda Milli Takımı’nda çalıştıran 
Dick Advocaat da duyduğu derin üzüntüyü 
belirtti:

“Futbolcuyken onunla çalışmak çok iyiydi, 
birlikte birçok anımız var; Zenit ile UEFA 
kupasını kazandık. Bana karşı her zaman 
çok saygılıydı. Hastalığı beni derinden 
üzdü”.

25 Ocak 2015’te Glasgow Rangers, 
Ibrox Stadyumu’nda ona bir moral maçı 
düzenlendi. Tribünler hınca hınç doluydu. 
41 bin futbol sever Ricksen’e destek 
olmak için oradaydı. Maç yapan All-Star 
takımlarında Tugay Kerimoğlu, Gattusove 
Ronald de Boer gibi isimler yer aldı.

Maçta Ricksen’in 2 numaralı formasıyla 
sahaya çıkışı duygusal anların 
yaşanmasına sebep oldu; taraftarların 
desteğiyle birlikte gözleri dolan eski 
futbolcu, sevenlerine ALS’yi yenip 
imkânsızı başaracağının sözünü verdi. 
Sahaya çıkarken ufak zorlanmaların 
dışında iyi görünen Ricksen, yaptığı 
açıklamalarda kolay pes eden birisi 
olmadığını; savaşacağını; kızının 
büyüdüğünü görmek istediğini söyledi. 

İki yaşındaki kızı Isabella’nın hayatındaki 
en değerli varlık olduğunu ve en güzel 
vakitlerini onunla geçirdiğini de sözlerine 
ekledi:

“Kızımla vakit geçirirken çok keyif 
alıyorum hatta eskisinden daha çok çünkü 
bu zevki daha ne kadar yaşayabileceğimin 
artık garantisi yok. Kızımın büyüdüğünü 
görmek için savaşmak zorundayım”.

ALS bizim futbol dünyamıza da çok 
uzak bir hastalık değil; 29 Nisan 2009’da 
ülkemizin önemli futbolcularından Sedat 
Balkanlı’yı da 12 yıl savaştığı ALS 
hastalığından kaybetmiştik. Kariyerinde 
Bursaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Eskişehirspor gibi büyük takımlarda ter 
döken Balkanlı’yı geçtiğimiz ay ölümünün 
yıldönümünde saygıyla andık, nur içinde 
yatsın…

ALS hastalığı,merkezi sinir sisteminde, 
omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede 
motor sinir hücrelerinin (nöronların) 
kaybından ileri gelir. Bu hücrelerin kaybı 
kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol 
açar. Ayrıca erken ya da geç hareketin 
birinci nöronu da hastalanır. Zihinsel 
fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz. 
Dünyada bu hastalığa yakalanmış birçok 
ünlü kişi bulunmaktadır. Amerikan beyzbol 
oyuncusu Lou Gehrig, İngiliz aktör David 
Niven, Leeds United ve İngiltere Futbol 
Federasyonları menajerleri Don Revie 
ve Dieter Dengler, metal müzik gitaristi 
Jason Becker, Amerikan caz müzik 
basçısı Charles Mingus, matematikçi 
Fokkodu Cloux, İngiliz fizikçi Stephen 
Hawking, Çinli lider Mao Zedong, Türk 
futbolcular Sedat Balkanlı ve İsmail 
Gökçek, Amerikan politikacı Jacob 
Javits bu hastalığa yakalanmış ünlü 
kişilerden bazılarıdır. Yakın zamanda bir 
üzücü haber de Türk futbolunun önemli 
isimlerinden İlyas Tüfekçi’den geldi, 
hastalığın henüz baş aşamalarında olan 
Tüfekçi inanıyoruz ki olabilecek en iyi 
şekilde bu hastalığın üstesinden gelecek.

Emre Toprak
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Latin Amerika’nın en ünlü yazarlarından Eduardo Galeano’yu Nisan ayında 
kaybettik. Bir başka ünlü yazar, kaleminden ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ gibi bir eser 
çıkan Gabriel Garcia Marquez de neredeyse tam bir yıl önce aramızdan 
ayrılmıştı.

Galeano akciğer kanseri ile savaştığı uzun yıllardan sonra hayatını 
kaybettiğinde arkasında bir çok unutulmaz eser bıraktı. Gölgede ve 
Güneşte Futbol, belki de futbol sevenlerin okuduğu ilk kitaplardan biri 
olduğu için her zaman özel bir yere sahip. Ülkemizde de oldukça satan 
bu kitabı özel kılan şeylerden biri de Türkiye’nin 2002’deki Dünya Kupası 
serüvenine de yer vermesi. 

Uruguaylı yazar şöyle demiş kendisi hakkında: 

“Ben bir yazarım. Kendimi Amerika ve özellikle de Latin Amerika’nın tarihini 
hatırlamaya adadım. Buralar zihin kaybına uğramaya mahkum edilmiş 
içten topraklar.”

Ada Futbolu olarak kendisini saygı ile anıyor ve ‘unutmuyoruz’. Küresel 
futbolun üstünlüğü tartışılmaz yazarı olarak tanımlanan Galeano’nun 
ölümsüz eseri ‘Güneşte ve Gölgede Futbol’ her futbolseverin kitaplığında 
mutlaka bulunmalı.

“Yensek de yenilsek de değişmez eğlencemiz”

Uruguaylı yazar ve “futbol dilencisi” Eduardo Galeano tarafından deneme 
tarzında yazılan kitap değişik bölümler ve hikayelerden oluşsa da aslında 
bir bütünü temsil ediyor. Futbol topunu çevreleyen deri tabakalar gibi. 
Tek başlarına bir şey ifade etmeseler de bir araya geldiklerinde futbolu var 
eden şeyi, futbol topunu oluşturuyorlar. 

GA
LE

AN
O

GALEANO’NUN ANISINA 

Eduardo Galeano 3 Eylül 1940’ta 
Uruguay’ın başkenti Montevideo’da doğdu. 
60’larda gazeteciliğe başlayan Galeano, 
askeri darbe sonrası hapse atıldı ve 
sürgüne gönderildi. Arjantin’de yaşamına 
devam ederken yine bir askeri darbe 
onu 1976’da İspanya’ya kaçmak zorunda 
bıraktı. Doğduğu topraklara ancak 1985’te 
geri dönebildi. 

“Bundan sonra bana düşen tek şey, 
yitirilen bir aşktan sonra ya da bir maçın 
sonunda hissedilen o kahredici yalnızlık ve 
hüzünle baş başa kalmak olacaktır.”

Kitapları onlarca dilde, yüzlerce ülkede 
yayınlanan, milyonlarca okuyucunun 
kütüphanesinde, daha doğrusu hayatında 
yer eden, Latin Amerika edebiyatının en 
büyük yazarlarından biri olan Galeano, 
Gölgede ve Güneşte Futbol’u bitirirken “Bu 
kahramanlık beni bitap düşürdü, kaslarım 
tutuldu, sesim kısıldı ama şimdiden 
özledim o günleri.” diyor. 

Eduardo Galeano 13 Nisan 2015’te hayatını 
kaybetti. 

@herdemerdem
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Oldukça basit bir betimleme oldu bu. Galeano’nun kitabı öncelikle futbolun elemanlarına 
dair sayfalarla başlıyor. Tarihçesinden, taraftara, toptan, oyunun kurallarına kadar 
geçmişten günümüze bu oyunun kısa bir yaşam öyküsünü okuyoruz. Bunları okurken 
ansiklopedik bir dil değil yazarın diğer bütün eserlerinde olduğu gibi kurduğu kendine has 
cümleler ve örneklemeler çıkıyor karşımıza. Öyle ki futbol=hayat denklemini sonuna kadar 
savunurcasına futbolla hayatın iç içe olduğunu, zaten futbolun hayatın ta kendisi demek 
olduğunu akıcı ve zevkli bir dille anlatıyor.

Bunları anlatırken hepimizin ettiği şikayetleri de ediyor, zevk aldığı noktalara da değiniyor. 
Futbolun bir endüstri olup oyuncuların artık parayla satın alınan eşyalar olmasından tutun 
da futbol tarihine geçen maçlara, gollere ve olaylara kadar. 

1900’lerin başından dünyada cereyan eden olaylarda futbolun yerinden, siyasette, savaşta 
futbol topunun ne konumda olduğundan başlıyoruz. Dünya Kupası’na kadar gidiyoruz. 
Uruguaylı yazar 1930 Dünya Kupası’ndan itibaren bize olayları ve insanları anlatmaya 
devam ediyor. 

‘Gölgede ve Güneşte Futbol’ u okurken sayfaların arasında süzülürken zamanda güzel 
bir yolculuk yapacaksınız. Tüm hayatınız gözlerinizin önünden geçer ya, futbolu da öyle 
yaşayacaksınız. 

Okurken belki o an tribünde olduğunuz bir maçı yeniden yaşayacaksınız, daha 
bir heyecanla okuyacaksınız. Belki canlı canlı izlediğiniz bir golü, başka bir açıdan 
izleyeceksiniz. Okurken siz daha doğmadan neler neler olduğunu kafanızda 
canlandıracaksınız, belki dekendinizi bu kitaptaki kahramanlardan birinin yerine 
koyacaksınız.

Kitapta Maradona’nın doping testinden kalması da var, Zico’nun ağlara yolladığı gol de. 
Irkçılık da var, Gullit de. 1994 Dünya Kupası da var, İspanya kralı Franco’nun futbolla nasıl 
egemenlik kurduğu da. Romario da var Baggio da. 

Eduardo Galeano’nun 1995’te bitirdiği kitap “Maçın Sonu” adlı bölümle bitiyor. 

“Mutluluğun ne olduğunu bir çocuğa nasıl izah edebilirsiniz?”
“Bunu kelimelerle açıklayamayız, ona oynaması için bir top veririm.”

Sahiden de öyle değil mi? Galeano bu kitabı futbol oynamaktan dönen çocuklara ithaf 
ediyor, girişinde de yazdığı gibi.

Daha sonra yapılan baskılarda yer alan Dünya Kupası hikayelerinde Türkiye de var. 
2002’de yarı finalde Brezilya’ya kaybedip turnuvada 3’üncülük kürsüsüne çıkan Türkiye 
için “kimsenin başarı elde edeceğine inanmadığı ülke” olarak bahseden Uruguaylı yazar 
futboldan haz etmeyenleri bile okurken sürükleyecek bir kitaba hayat veriyor.

Her Uruguaylı gibi futbol olmak isteyen ama bunu “ayaklarıyla” başaramayan Galeano, 
kalemiyle dileğine kavuşuyor. Büyük bir tutkuyla bağlı olduğu futbolu satılara dökerken 
okuyucuya o duyguyu da yaşatmaktan geri kalmıyor. 

“Top döndükçe dünya da dönüyor” diyor ve ekliyor: “ İşte futbola olan ilgimden ve 
eksikliğimi telafi etme arzusundan, futbolun güneşli yönünü takdir eden ve gölgeli yönünü 
de açığa çıkarıp yeren bu kitap doğmuş oldu.”



@maturebuffon
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Chelsea ile 3. Premier 
Lig şampiyonluğunu elde 
eden Portekizli teknik 
adam kariyerindeki kupa 
sayısını 22’ye çıkardı. 
Bu kupaların 8 tanesi 
Londra’nın mavileri ile 
kazanılanlar, içlerinde 3 
tane de Avrupa Kupası 
var. 

Chelsea başarıları;

3 Premier Lig 
Şampiyonluğu; 2004-05, 
2005-06, 2014-15

1 FA Cup; 2006-07

3 İngiltere Ligi Kupası; 
2004-05, 2006-07 ve 
2014-15.

1 Community Shield; 
2005.

Son şampiyonlukla 
birlikte Jose Mourino, 
kendi ifadesi  “Özel Biri” 
olduğunu kanıtlarcasına 
istatistikleri alt üst etmeye 
devam ediyor. Her 34 
maçta bir kupa kazanan 
kariyerinde, 2 farklı 
takımla Şampiyonlar 
Ligi zaferi, 4 farklı ülke 
liginde şampiyonluk ve 
yerel kupa zaferleri ile 1 
de UEFA Kupası zaferi 
bulunuyor. 

Mourinho, henüz Sir Alex 
Ferguson’un ilk Premier 
Lig şampiyonluğunu 
kazandığı yaşta da 
olsa sorulduğu zaman 
İskoç efsanenin 13 lig 
şampiyonluğu rekoruna 
yetişmesinin imkansız 
olduğunu söylüyor. 
Portekizli teknik adam 
“belki Ferguson ile kupa 
sayısında yarışabilirim 
ancak Premier Lig 

şampiyonluk sayısı çıtası 
imkansız bir yerlerde” 
diyerek durumu özetliyor. 

İşte “Gerçekten Mourinho 
tüm zamanların en iyisi 
teknik direktörü mü?” 
dedirtecek Premier Lig 
istatistikleri. 

Tüm Zamanların En 
İyisi

Chelsea’nin başındaki 
iki döneminin toplamını 
alacak olursak Jose 
Mourinho, Premier Lig 
tarihinde maç kazanma 
oranı en yüksek teknik 
direktör konumunda. 

rakamlarla özel bİRİ: 
jose mourınho
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En Sevdiği Rakip – 
Liverpool

Geçtiğimiz sezon sonunu 
meşhur Gerrard’ın kayması 
ve Demba Ba’nın golü atması 
ile anılan Anfield’daki 2-0’lık 
Liverpool galibiyeti Portekizli’nin 
8 galibiyetinden yalnızca biriydi. 

Bu güne kadar Kırmızılar ile 
10 lig maçında karşılaşan 
Mourinho’nun 8 galibiyeti ve 1 
de beraberliği var. 

Büyük Maçların Büyük 
Hocası

Jose Mourinho’nun Chelsea’sini 
diğer takımlarda ayıran en 
önemli özelliklerden bir tanesi 
de büyük maçlardaki başarısı. 

Liverpool, Manchester United, 
Manchester City ve Arsenal’e 
karşı oynadığı 40 maçta sadece 
3 kez yenildi Portekizli’nin 
Chelsea’si. Ligde City’yi 6, 
United’ı 5, Arsenal’i ise 4 kez 
mağlup eden Mourinho’nun  
Liverpool önünde de 8 galibiyeti 
var.

Öcüler

Ezeli rakiplerine sağladığı 
ezici üstünlüğün yanında 
şansının tutmadığı takımlar 
da var, özellikle ülkenin Kuzey 
Doğusundan… Newcastle 
United, Premier Lig’de Jose’nin 
Chelsea’sini 3 kez yenebilen 
tek takım, Saksağanlar bu 
sezon Chelsea’yi yenebilen iki 
takımdan da birisi. Sunderland 
de geçen sezon Stamford 
Bridge’de Chelsea’yi mağlup 
ederek Mourinho’yu 77 maç 
sonunda iç sahada mağlup 
edebilen ilk takım olmuştu. 

Bir sezon içinde Portekizli 
hocanın Chelsea’sinden 6 
puan almayı başarabilen 
sadece 3 takım var, Tottenham, 
Middlesbrough ve Aston Villa. 

Yenilgisiz

Jose Mourinho, Chelsea 
ile Premier Lig’de hangi 
takımlara hiç kaybetmedi 
sorusunun cevabını verelim. 
Arsene Wenger’in kariyerinde 
Mourinho’ya karşı hiç maç 
kazanamadığını sürekli tekrar 
ediyoruz ancak Arsenal, 
Premier Lig’de Mourinho’nun 
Chelsea’sini yenemeyen 19 
takımdan sadece birisi. 

West Ham’a karşı 7 galibiyet, 1 
beraberlik.

Charlton’a karşı 5 galibiyet, 1 
beraberlik.

Norwich City’ye karşı 3 
galibiyet, 1 beraberlik.

WBA’a karşı 5 galibiyet, 2 
beraberlik.

Bolton ve Southampton’a karşı 
4 galibiyet, 2 beraberlik gibi 
fena sayılmayan istatistikleri var 
The Special One’ın. 

% 100

Bir de oynadığı tüm lig 
maçlarını kazandığı rakipleri var 
Portekizli’nin;

Yenilgisi olmadığı 19 takımın 8 
tanesi Chelsea’den puan bile 
alamadı Mourinho döneminde. 

Portsmouth – 7

Hull City, Swansea, Wigan – 4 

Cardiff City, Leicester City, QPr, 
Sheffield United ve Watford – 2 
maçta da mağlup oldular son 
şampiyona.

Deplasman Yenilgileri

Jose Mourinho, Premier Lig’de 
rakip olduğu her takımı en 
az bir kez yenmeyi başardı. 
Stamford Bridge aldığı tek 
bir yenilgi var o da yukarda 
bahsettiğimiz Sunderland 

mağlubiyeti. Son dakikalarda 
eski Bursasporlu Altidore ceza 
sahasında düşünce tartışılan bir 
penaltı kararı ile gelen bir tek 
yenilgiden bahsediyor. 

Chelsea’nin sadece bir kez 
yenildiği takımlar ise;

Everton 7 galibiyet, 2 
beraberlik, 1 yenilgi.

Fulham 6 galibiyet, 1 beraberlik, 
1 yenilgi.

Blackburn 5 galibiyet, 1 
beraberlik 1 yenilgi.

Crystal Palace 5 galibiyet, 1 
yenilgi.

Sunderland 3 galibiyet, 1 
beraberlik, 1 yenilgi ve Stoke 
City 3 galibiyet, 1 yenilgi. 

Geçtiğimiz sezon Manchester 
City ve Liverpool’un arkasında 
3. Sırada yer alan Chelsea’de 
teknik direktör Jose Mourinho 
önümüzdeki 10 yıla damga 
vuracak bir takım olma 
yolundayız açıklamasını 
yapmıştı. İlk meyvesini bu 
sezonki şampiyonlukla aldı, 
bakalım önümüzdeki yıllar neler 
gösterecek. Artık Premier Lig’de 
şampiyonluğu hedefleyen 
rakip sayısı daha fazla ve 
şampiyonluk daha zor…

Tüm bu verileri Opta yardımı 
ile Nassos Stylianou ve 
Charlotte Thornton, BBC Sport 
için derlemiş, bize de sizinle 
paylaşmak düştü.



FA kupası
FİNALİ

@edipuras

Dünyanın en eski futbol organizasyonu İngiltere 
Federasyon Kupası, diğer adı ile FA Kupası’nda zafer 
geçen sezon olduğu gibi yine Arsenal’in oldu. 

134. final 30 Mayıs’ta Wembley’de oynandı ve 
Arsenal ile Aston Villa’yı karşı karşıya getirdi. 
Arsenal karşılaşmayı Walcott, Sanchez, Mertesacker 
ve Giroud’nun golleri ile 4-0 kazandı ve 12. kez bu 
önemli kupayı müzesine götürmüş oldu. 

Geçtiğimiz sezon kupayı finalde kaybeden Hull City, 
Avrupa Ligi’ne gitmişti. Bu sezon değişen UEFA 
kuralları Aston Villa’yı Avrupa’ya göndermiyor. 
Arsenal’in kupayı kazanması ligi yedinci sırada 
bitiren Southampton’a Avrupa Ligi’nin kapısını açtı. 

WENGER, RAMSAY’İ YAKALADI

Premier Lig’in en kıdemli hocası Arsene Wenger 
böylece bu kupayı 6. kez kazanmış oldu ve bu rekoru 
95 yıldır elinde bulunduran Aston Villa’nın efsane 
hocası George Ramsay ile sayıları eşitledi. 1884-1926 
arasında (evet, 42 yıl) Aston Villa’da görev yapan 
İskoç hoca aynı zamanda kazandığı 6 lig şampiyonluk 
ile bu alanda da Alex Ferguson’dan sonra İngiliz 
futbolunda ikinci sırada yer alıyor.

MASKOT: BEYAZ AT BILLIE

Televizyonlarda yayınlanan bir çocuk programı olan Blue Peter’ın, 
finaldeki maskot için yaptığı yarışmada kazanan, İskoçya Fife’dan 
12 yaşındaki Sandy oldu. Ada Futbolu’nun bu sayısında bulacağınız 
1923 FA Kupası finali hikayesindeki beyaz at Billie’den esinlenen 
küçük futbolseverin tasarımı Wembley finalinde sahadaydı.

 ASTON VILLA CEPHESİ

Ramsay ile altın çağını yaşayan Aston Villa, yine 
Wembley’deydi 30 Mayıs’ta. Sıkıntılı bir sezon geçiren 
Birmingham ekibi Wembley’e gelirken kümede kalmanın 
rahatlığı ve Sherwood ile gelen toparlanmanın ümidini 
taşıyordu.
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Çeyrek finalde bir West 
Midlands bölgesi derbisi 
izledik. Aston Villa, ezeli 
rakibi West Bromwich Albion 
karşısında Fabian Delph ve 
Sinclair’in golleri ile 2-0 galip 
geldi. Maçta Villa’dan Grealish 
ve Albion’dan Yacob kırmızı 
kart gördüler.

Maçtan sonra zafer sarhoşu 
Villa taraftarı sahaya 
doluşunca federasyon 
Birmingham kulübüne 200bin 
pound bir ceza ve sert bir 
uyarı verdi.

Tüm FA Kupası maçlarını 
evinde oynaması, Aston 
Villa için şüphesiz bir 
şanstı. Ancak yarı finalde, 
Wembley’de karşılaştıkları 
Liverpool maçından 
çıkardıkları zafer sonuna 
kadar hak edilmişti.
Coutinho’nun golü ile geriye 
düşen Villa, Benteke ve 
Delph’in golleri ile maçı 2-1 
kazandı ve FA Kupası finaline 
adını yazdırdı.

ARSENAL CEPHESİ
Arsenal bir sezon önce de 
kazandığı FA Kupası’na 
üçüncü turdan başladı ve 
o finalde yendiği Hull City 
ile Emirates’te karşı karşıya 
geldi. Mertesacker ve Alexis 
Sanchez’in golleri ile maçı 2-0 
kazanan Arsenal, bir sonraki 
turda deplasmandaydı.
Championship ekibi Brighton 
ile deplasmanda, Falmer 
Stadı’nda karşılaşan Arsenal 
zorlandı. Walcott, Mesut 
ve Rosicky’nin golleri ile 
maçı 3-2 kazandı ve bir 
sonraki turda rakip yine 
Championship’ten geldi. 
Middlesbrough sezon 
sonunda playoff finalinde 
Norwich’e kaybederek 
Premier Lig’in kenarından 
döndü. Beşinci turda 
Emirates deplasmanına gelen 
kuzey ekibi Giroud’nun iki 
golüne engel olamadı ve 
Arsenal çeyrek finale 2-0 ile 
yükseldi.

Çeyrek finalde rakip Manchester United 
oldu. Üstelik karşılaşma Old Trafford’da 
oynandı. BBC’nin canlı yayını nedeniyle 
Pazartesi gecesine alınan maç, geri 
dönüş treni olmadığından Arsenal 
taraftarının protestosu ile karşılaştı. 
Buna rağmen Topçular Manchester 
deplasmanına 9 bin taraftar ile gittiler, 
Monreal ve Welbeck’in attığı gollerle 
United’ı 2-1 yenerek yarı finale 
yükseldiler.
Yarı finalde Championship’ten Reading 
ile Wembley’de oynayan Arsenal, maçı 
uzatmada Sanchez’in golü ile kazandı. 
Diğer gol de Sanchez’in ayağından 
gelmişti, maç skoru 2-1 oldu.

FİNAL
Jon Moss’un düdük çaldığı karşılaşma 
için Wembley’de 89,283 izleyici yerini 
aldı. İngiltere’de 2014/15 sezonunun en 
çok izlenen karşılaşması olarak reyting 
rekoru kıran karşılaşmayı BBC’de 
ortalama 9 milyon kişi izledi.
Karşılaşmanın neredeyse tamamı 
Arsenal’in hakimiyetinde geçti. Özellikle 
Sanchez’in attığı ikinci gol finalin 
unutulmaz anlarından biri oldu. Bir 
başka unutulmaz an, 17 yıl sonra bir 
FA Kupası finaline çıkan 39 yaşındaki 
kaleci Shay Given’ın Alexis Sanchez’in 
gol girişiminde 13. dakikada yaptığı 
müthiş kurtarıştı.
Müzesinde 7 FA Kupası olan Aston 
Villa, Arsenal’in baskısına 40 dakika 
dayanabildi. Walcott’ın golü ile devreyi 
1-0 önde kapatan Londra ekibi, ikinci 
yarıda özellikle Alexis Sanchez’in attığı 
ikinci golle rahatladı ve Mertesacker ile 
Giroud’nun golleri ile skoru belli etti: 
4-0.
Arsenal 12. kez FA Kupası’nı kazandı.
FİNALİN RAKAMLARI
Arsenal 4-0 Aston Villa
Goller: Walcott 40, Sanchez 50, 
Mertesacker 71, Giroud 90
Topla Oynama: 59 - 41 
Toplam Şut: 16-2 
Kaleyi Bulan Şut: 8-0
Kornerler: 8-0
Sarı Kartlar: Cleverley, Hutton, Delph, 
Westwood, Agbonlahor 

Wembley’e giden yol, FA Kupası üçüncü turunda başladı 
Villa için. İlk maçta Benteke’nin tek golü ile Championship 
ekibi Blackburn Rovers’ı geçtiler. Dördüncü turda yine bir 
Championship ekibi ile karşılaştılar. Sezon sonunda Premier 
Lig’e yükselen Bournemouth ile karşılaşan Villa maçı Gil ve 
Weimann’ın golleri ile 2-1 kazandı.

Beşinci turda rakip Premier Lig’den Leicester City oldu. O 
dönemde ligin dibine demir atmış Tilkiler’e karşı yeni hocası 
Sherwood’un liderliğinde sahaya çıktı Villa. Karşılaşmada 
Bacuna ve Sinclair’in golleri ile zafer yine Birmingham ekibinin 
oldu. Maç 2-1 sona erdi.
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KÖFTE EKMEK  

Bütçenizi ve harcamalarınızı kesenize göre yaparsınız evet, peki bu harcamalarınızın size getirisi ne ölçüde olur. Paranızı 
ne kadar verimli kullanabilirsiniz. Bu sorunsalların karşılığı futbol dünyasında da takımdaki oyunculara ödediğiniz 
maaşlar ve bonservis bedellerinin geri dönüşleri ile yani sezon sonunda puan cetvelindeki yerinize göre belirleniyor. 
Bahar aylarında takımlar ödedikleri maaşları, bütçelerini, bilançolarını ve kar zarar durumlarını birer birer açıklarken 
sizler için hangi takım futbolcularına ne kadar maaş ödüyor ve bunun karşılığında ligde ne durumda diye kısaca 
değerlendirmek istedik. Bakalım gerçekten Premier Lig’de başarıyı para mı getirmiş…

En iyi örnekten başlayalım, 20 takımlı ligde en çok maaş ödeyen kulüp sıralamasında 16. sırada planlı büyümenin 
en başarılı uygulayıcılarından birisi var, Southampton. Sezon başında yetiştirdiği kalbur üstü oyuncuları rakiplerine 
satıp kasasını dolduran Azizler, takımın başına da Ronald Koeman’ı getirdi. Sadece £55.2 milyon ödüyor kulüp oyuncu 
maaşlarına ve ligde 36. hafta itibari ile 7. basamaktalar, Avrupa Ligi biletinin peşindeler. 

Şampiyon Chelsea’ye gelelim. Bu sene ligi açık ara domine eden Maviler en çok maaş ödeyen kulüpler listesinde ilk 
ikinin dışında, üçüncü basamakta. Onlar için de başarılı diyebiliriz. Üstelik kulüp artık büyük transferler için bütçeyi 
oyuncu satışlarından elde ettiği gelir ile finanse ediyor. 

En kötü performans ise bu işi bir türlü beceremeyen QPR’dan. Londra kulübü yıllık ödediği £75.3 milyon maaş ile listede 
8. sırada ancak lig bitmeden küme düşmeyi garantiledi bile. Bir önceki sezonu Championship’te geçirdiği için EPL’in 
yayın gelirlerinden mahrum olan Rangers gelirinin iki katını sadece futbolcu maaşlarına harcadı. Borçlar yüzünden 
Championship’e alınmaması söz konusu ve bu iş mahkemede bitecek gibi gözüküyor. 

Sunderland’de en çok maaş ödeyen 9. kulüp olmasına rağmen hala kümede kalmayı garantileyemedi ve ligde son iki 
haftaya girilirken 16. sıradaydı. 

Lig bitmeden küme düşmeyi garantileyen Burnley ise en mütevazı ekip. Maaş bütçesi sadece yıllık £21.5 milyon ve liste 
başı Manchester United’ın 10’da biri kadar para harcıyor futbolcu maaşlarına. 

Durumu özetlemek gerekirse ligde en çok futbolcu maaşı ödeyen 4 kulüp ilk 4’teki yerini aldı ve                            
önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. 

@maturebuffon
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2015 Football League Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 
Organizasyonun 10. yılı olması nedeniyle kulüplerden, sponsorlardan ve 
futbol endüstrisinden altıyüzü aşkın misafirin katılımıyla, Londra’da özel 
bir gala gecesi düzenlendi. Biz de Ada Futbolu olarak sizler için 2015 
Football League Ödülleri’ni mercek altına aldık.
Ödüllerin 10. yılı olması vesilesiyle gala gecesinde birçok özel ödül 
de sahiplerini buldu. Bunlardan ikisi son 10 yılın en iyi 11’i ve en iyi 
menajerinin belirlenmesi oldu. Kulüplere son 10 yılda formalarını giymiş 
en iyi oyuncuları soruldu ve bu listedeki adaylar taraftarların oylarıyla en 
iyi 11’i şekillendirdi.

Kaleci- Kasper Schmeichel
Kasper Schmeichel, Football League’in son 10 yılına damga vuran 
tartışmasız yegane kaleciydi. 2006 senesinde Darlington takımıyla 
ilk maçına çıkan Danimarkalı file bekçisi, Football League’de tam 
tamına 100 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Öte yandan 
Schmeichel, 2009-10 sezonunda Notts County ile League 2’yi şampiyon 
tamamlayarak “Yılın Takımı”na seçilmişti. 28 yaşındaki başarılı kaleci, 
bu başarıyı Leicester City formasıyla da Championship’te 2 kez 
tekrarlarken, 2013-14 sezonu sonunda da şampiyonluğa uzanıp Premier 
Lig’e yükselme şansı yakaladı. Schmeichel, bu sezon Leicester ile 
Premier Lig’de mücadele ediyor.

Sağ Bek- Angel Rangel
Rangel, Swansea City’nin yükselişinin tamamına katkıda bulunan 
oldukça deneyimli bir oyuncu. Takıma katıldığı 2007-08 sezonunda, 
Swansea League 1’ı şampiyon tamamlarken, İspanyol bek oyuncusu da 
“Yılın Takımı”na seçilerek onurlandırılıyordu. 32 yaşındaki Rangel, 2011 
yılında Swansea Championship’ten Premier Lig’e adım atarken de ekibin 
önemli parçalarından birisiydi. Angel Rangel, 4 sezondur Premier Lig’de 
mücadele eden Kuğuların formasını giymeye devam etmekte.
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Sol Bek- Gareth Bale
Southampton Akademisi’nin dünya futboluna kazandırdığı en özel yeteneklerden 
biri Gareth Bale. Gelişim yıllarında Football League’de Azizlerin formasını 
terleten Bale, 2006-07 sezonunda inanılmaz bir performans sergilemiş ve 
takımının Play-Off’lara kalmasında önemli rol oynamıştı. Genç yıldız, o sezon 
hem “Yılın Takımı”na hem de “Yılın En İyi Genç Oyuncusu” ödülüne layık 
görülmüştü. Galli oyuncunun bu yükselişi Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın 
dikkatini çekmiş ve Bale sezon sonunda 14.7 milyon Euro bonservis bedeliyle 
Londra’nın yolunu tutmuştu. Hikayenin geri kalan kısmını ise anlatmamıza gerek 
yok.

Stoper- Wes Morgan
Wes Morgan, Football League’de çıktığı 400’ü aşkın karşılaşmayla, defansif 
anlamda akıllara ilk gelen isim. Nottingham Forest altyapısından yetişen ve 
takımıyla 2007-08 sezonunda Championship’e yükselmeyi başaran Morgan, 2012 
yılında gittiği Leicester ile de geçtiğimiz yıl Championship’i kazanarak Premier 
Lig’e ayak basmıştı. Öte yandan 31 yaşındaki deneyimli stoper, ikisi Leicester’la 
biri Nottingham’la olmak üzere tam üç kez Championship’te “Yılın Takımı”na 
seçilmişti. Morgan, halen Leicester’ın başarısı için çalışmaya devam ediyor.

Stoper- Ashley Williams
Ashley Williams, Mart 2008’de Swansea’ye transfer oldu ve bu sırada 
takım League 1’a yükselmek üzereydi. 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında 
Championship’te “Yılın Takımı”na seçilen Galli savunma oyuncusu, 2011 yılında 
Kuğuların Premier Lig’e çıkmasında ekibin liderliğini üstlendi. Williams, Football 
League’de kendi kabul ettiren en başarılı stoperlerden birisiydi. 30 yaşındaki 
stoper, halen Swansea formasıyla Premier Lig’de mücadele ediyor.

Orta Saha- Wes Hoolahan
Hoolahan, Football League’e son 10 yılda gelen en etkili ofansif orta saha 
oyuncularından biri. Blackpool ve Norwich formalarıyla Championship’e 
yükselme başarısı gösteren İrlandalı orta saha, yine Norwich takımıyla Premier 
Lig’de mücadele etme şansını da bulmuştu. 2006’da İngiltere’ye ilk geldiği 
sezon Blackpool ile muazzam bir performans sergileyen Wes, League 1’da asist 
krallığının yanı sıra “Yılın Takımı”na seçilmenin onurunu da yaşadı. 32 yaşındaki 
Hoolahan, Norwich forması giydiği yıllarda da, takımının bir üst lige çıkma 
başarısı gösterdiği her sezonda “Yılın Takımı”na seçildi. Wes Hoolahan, şu 
sıralar Norwich’le Premier Lig’e çıkmak için ter döküyor.

Orta Saha- Adam Lallana
Southampton Akademisi’nden yetişen ve Football League’de iz bırakan bir 
başka oyuncu Adam Lallana. 26 yaşındaki Lallana, Azizlerin League 1’den 
ve Championship’ten yükselme başarısı gösterdiği sezonlarda takımın orta 
sahasında belirleyici bir oyuncu oldu ve bu başarılı performansının ödülünü 
“Yılın Takımı”na seçilerek kazandı. İngiliz yıldız oyuncu, League’deki başarılı 
performansının ardından Liverpool formasıyla  Premier Lig’de mücadele etmeye 
devam ediyor.

Orta Saha-Peter Whittingham
Football League’de istikrarı ile göz kamaştıran özel oyunculardan birisi Peter 
Whittingham. Cardiff formasıyla Championship’te çıktığı 315 karşılaşmada 71 
gol ve 65 asistle oynayan Peter’ın, takımı için hücum anlamında inanılmaz bir 
önem taşıdığını görüyoruz. Championship “Yılın Takımı”na tam tamına 3 kez 
seçilen İngiliz orta saha, 2012 yılında Football League’de “Yılın Golü” ödülünü de 
kazanmıştı. 30 yaşındaki Whittingham, halen Championship’te Cardiff formasını 
terletiyor.
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Forvet- Glenn Murray
Glenn Murray, Footbal League’de kaydettiği 128 golle kuşkusuz son 10 yılın en sağlam santrforlarından biri. 
Rochdale’de yükselmeye başlayan Murray’nin form grafiği, Brighton’a transfer olmasıyla daha da ivme kazandı ve 
takımının League 1 şampiyonluğunda önemli rol oynamasını sağladı. Sonraki dönemde ise Crystal Palace forması 
giymeye başlayan deneyimli golcü, rakip filelere gönderdiği 30 golle, gol kralı olurken takımının da Play-Off yoluyla 
Premier Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Murray, Premier Lig’de Crystal Palace forması ile kariyerine 
devam ediyor. 

Forvet- Rickie Lambert
Rickie Lambert, son 10 yılda Football League’de forma giydiği üç takımla (Rochdale, Bristol Rovers, Southampton) 
tam tamına 153 gol attı ve bu anlamda zirvede tek başına. Baktığımız zaman Lambert’ın Footbal League’in her 
seviyesinde gol krallığı tacını taktığını görüyoruz. Lambert, League 2’de (2005-06/ 22 gol), League 1’de iki kez (2008-
09/ 29 gol ve 2009-10/ 31 gol) ve Championship’te (2011-12/ 27 gol) gol krallığı sevinci yaşadı. Sadece attığı gollerle 
değil yaptığı asistlerle de adından söz ettiren İngiliz santrfor, Football League’de 69 gol pasıyla öne çıktı. Öte 
yandan, bu dönemde Bristol Rovers’la League 1’a, Southampton’la da League 1 ve Championship’e yükselerek üç 
defa üst lige çıkma sevinci yaşadı. 2012 yılında Championship’te “Yılın Oyuncusu” ödülüne layık görülen Lambert, 
öte yandan aynı yıl takımının Premier Lig’e yükselmesinde de kilit bir rol oynadı. Football League’in son 10 yılına 
damga vuran golcü oyuncu, şu sıralar kariyerine Premier Lig’de Liverpool forması giyerek devam ediyor.

Forvet- Jordan Rhodes
Rhodes, Football League’de 152 gol attı ve formasını giydiği iki takımla bir üst lige yükselme sevinci yaşadı. 
İskoç golcü, 2009 yılında da kiralık oynadığı Brentford’la League 1’a yükselme sevinci yaşamıştı. Jordan Rhodes, 
henüz 18 yaşında hat-trick yaparak Brentford’un en genç hat-trick yapan oyuncusu olmuştu. Öte yandan, 2011-12 
sezonunda Jordan, attığı 36 golle rekor kırarak Huddersfield Town’la Play-Off’lar sonucu Championship’e yükselme 
başarısı gösterdi. Rhodes, bu etkileyici performansının ödülünü de 2012 yılında League 1’da “Yılın Oyuncusu” 
olarak aldı. Championship’e yükselen Huddersfield’da yalnızca 2 maça çıkan Rhodes, Blackburn Rovers’a transfer 
oldu. 25 yaşındaki santrfor, Championship’te Blackburn formasıyla goller atmayı sürdürüyor.

Menajer- Eddie Howe
Eddie Howe, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan ötürü futbolu erken bırakmak zorunda kalmış ve doyamadığı futbola 
antrenörlükle devam etmeye çabalamış. Bu çabası Howe’u genç yaşında, yetiştiği kulüp Bournemouth’un 
menajerliğine taşımıştı. 2009 Ocak ayında takımın başına gelen Eddie Howe, Bournemouth’u -17 puana rağmen 
League 2’da tutmayı başarmış ve önümüzdeki sezon ligi ikinci sırada bitirerek takımını League 1’e yükseltmişti. 
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18 aylık bir Burnley macerasının ardından tekrar yuvaya yani Bournemouth’a dönen Howe için hedef artık zirveydi. 2012-13 sezonunda 
League 1’da ikinci olarak takımını Championship’e taşıyan genç ve başarılı teknik adam, 2014-15 sezonunda da Bournemouth’u 
Championship’te şampiyon yaparak Premier Lig’e yükseltti. Henüz 37 yaşındaki Eddie Howe, genç yaşına rağmen başardıklarıyla 
Football League’in son 10 yılına damga vuran menajer oldu.
 Gecenin bir başka özel anı ise “Sir Tom Finney Özel Ödülü” ydü. 2014 Şubat ayında kaybettiğimiz Tom Finney, İngiliz futbolunun 
en yetenekli efsanelerinden birisi. Kariyeri boyunca sadece Preston North End ve İngiltere Milli Takım forması giyen Finney, örnek 
davranışları ve başarılarıyla rol model alınacak bir futbolcu. Böyle değerli bir futbol adamının adını taşıyan ödülün sahibiyse bir başka 
değerli futbol adamı Kevin Phillips oldu.

Sir Tom Finney Özel Ödülü: Kevin Phillips
Kevin Phillips, Tom Finney’in adını taşıyan bu özel ödüle layık görüldüğü için kendisini ayrıcalıklı hissettiğini ve inanılmaz gurur 
duyduğunu açıklarken 20 yıllık futbol kariyerinde fantastik hatıralarının bulunduğu Football League’e de ödül için teşekkür etti.
Bu özel ödüle layık görülen Kevin Phillips’in kariyerinden satırbaşları:
-Phillips, Southampton Akademisi’nde yetişti.
- Üç kez Championship şampiyonluğu yaşayan Phillips, toplamda 5 kez Premier Lig’e çıkmayı başardı.
-Kariyeri boyunca 8 takımın formasını giyip her takımda gol atma başarısı gösterdi.
-Tüm profesyonel kariyeri toplamında 660 maça çıkıp 272 gole imza attı.
-1999-00 sezonunda Sunderland formasıyla attığı 30 golle Avrupa’da “Altın Ayakkabı Ödülü” nü kazandı. Bu ödülü kazanan ilk ve tek 
İngiliz oldu.
-2008 yılında Championship’te “Yılın Oyuncusu Ödülü” ne layık görüldü.
-8 kez İngiliz Milli Takım formasını giydi.
-Geçtiğimiz sezon Leicester forması giyen Phillips, takımın şampiyonluğuna katkıda bulundu ve sezon sonunda futbolu bıraktığını 
açıkladı. Kevin Phillips, şu an Leicester teknik ekibinde antrenörlük yapıyor.

 Gece boyunca sahibini bulan diğer ödüller ise şöyle:

Sky Bet Championship Yılın Oyuncusu: Patrick Bamford (Middlesbrough)
 Patrick Bamford, sezon başında Chelsea’den kiralık olarak Middlesbrough’ya katılmıştı. 21 yaşındaki forvet, bu sezon 38 maçta 
17 gol-5 asistlik performansıyla takımının Play-Off oynamasında büyük pay sahibi oldu.

Sky Bet League 1 Yılın Oyuncusu: Joe Garner (Preston North End)
 Joe Garner, bu sezon takımının ligi üçüncü tamamlayıp Championship için Play-Off oynamasında önemli rol oynadı. Preston 
formasıyla 37 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 25 gol-3 asistle takımını sırtladı ve yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Garner, League 
One’da da gol kralı olarak sezonu tamamladı.

Sky Bet League 2 Yılın Oyuncusu: Danny Mayor (Bury)
 Mayor, takımının League Two’yu üçüncü bitirip League 1’a yükselmesinde kilit bir rol üstlendi. Uzaktan attığı goller ve yüksek 
teknik kapasitesiyle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki ofansif orta saha, 44 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 8 asistle bu ödüle layık 
görüldü.

The Football League Yılın Genç Oyuncusu: Dele Alli (MK Dons)
 Dele Alli, MK Dons’un Championship’e yükselmesinde 19 yaşındaki genç bir oyuncu için oldukça olgun bir performansla 
takımına katkı sağladı. MK Dons formasıyla 39 maçta, 16 gol-9 asistle Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Öte yandan, sezon 
ortasında Alli’nin bonservisi Tottenham tarafından alındı ancak oyuncu, sezon sonuna kadar MK Dons’a kiralandı.

Mitre Yılın Golü: Joe Garner (Preston North End)
 League 1’da da yılın oyuncusu seçilen Joe Garner, bu alanda da ödülün sahibi oldu. Garner’ın geçen sezon Play-Off’larda 
Rotherdam United’a karşı attığı muhteşem gol, yılın golü ödülünü kazandı.

LFE Championship Yılın Çaylağı: Lewis Cook (Leeds United)
 Lewis Cook, Leeds United için bu sezon ligde 37 maça çıktı. Skor ve gol pası açısından üretken olamasa bile Cook, genç 
yaşına(18) rağmen mücadele ederek kendini öne çıkardı. Leeds’in başarılı genç oyuncusu hiç şüphesiz ki bu sezon kendini çok geliştirdi.
 
LFE League 1 Yılın Çaylağı: George Cooper (Crewe Alexandra)
 Crewe’la 22 lig maçında 3 gol-1 asistlik bir performans sergilise bile, Cooper’ın takıma kattıkları rakamlardan çok daha fazla. 
Ayrıca 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Crewe’daki diğer gençlere de ilham kaynağı veren bir rol model oldu.

LFE League 2 Yılın Çaylağı: Conor Chaplin (Portsmouth)
 1997 doğumlu genç forvet arkası Conor Chaplin, Portsmouth formasıyla çıktığı 9 lig maçında yalnızca 1 gol kaydetti. Genç 
yaşına rağmen menajerine ve taraftarına kendini kabul ettiren Chaplin, önümüzdeki yıllar için takımına oldukça umut veriyor.
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Championship 
Değerlendİrme
SON BİLETİ KANARYA KAPTI

Bournemouth’un 90 puanla lider, 
Watford’un ise 89 puanla ikinci sırada 
bitirerek Premier Lig’in yolunu tuttuğu 
Championship’te geriye kalan son biletin 
sahibi Playoffların ardından belli oldu. 
Finalde Aitor Karanka’nın öğrencilerini 
2-0 devirmeyi başaran Norwich City 
geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier 
Lig’e geri döndü.

Final öncesinde Ipswich ile eşleşen 
Norwich ilk maçta rakibiyle 
deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan 
sonra Carrow Road’da 3-1’lik skor 
ile maçı kazanmış ve finalin yolunu 
tutmuştu. Middlesboro ise Brentford’u iki 

maçta da devirerek finale yükselmişti.

Harika bir sezon geçiren Middlesboro 
için finalde kaybetmek fazlasıyla 
acı verici olsa da Aitor Karanka 
Middlesboro’nun önümüzdeki sezon 
Premier Lig’in yolunu tutacağına 
inandığını dile getirdi. Alex Neil 
yönetiminde derhal Premier Lig’e geri 
dönen Kanaryalar ise futbolcuların 
tatile ihtiyacı olduğunu dile getirerek 
şehirde herhangi bir kutlama yapmadı.

YÜKSELENLER DE BELLİ OLDU

Championship’e veda eden Millwall, 
Wigan ve Blackpool yerine League 
One’dan yükselen takımlar da nihai 

olarak belirlendi. Ligi topladığı 99 puanla 
1. Sırada bitiren Bristol City 2012-13 
sezonunda veda ettiği Championship’e 
dönmeyi başardı. 3 Aralık 2013’ten beri 
takımın başında olan Steve Cotterill ve 
ona güvenen yönetimin bu başarıda payı 
şüphesiz büyük. 

Öte yandan Milton Keynes Dons ligi 
2. Sırada bitirerek Championship’in 
yolunu tutan bir diğer takım oldu. 2004 
yılından önce Wimbledon F.C adıyla 
mücadele eden takım yeni adıyla ilk 
defa Championship’te mücadele etmeye 
hak kazandı. Takımın başarısında 
Brentford’tan kiralık olarak forma giyen 
1991 doğumlu William Donald Grigg’in 
performansı önemli rol oynadı. Kuzey 
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Championship’e yükselen son takım ise playoffun ardından belli oldu. Ligi Milton 
Keynes Dons’un yalnızca 2 puan gerisinde bitirerek direkt olarak Championship’e 
yükselme şansını son hafta Colchester’a kaybederek kaçıran Preston North End son 
bileti alan takım oldu. Preston playoffu adeta domine etti. Önce Chesterfield’ı 2 
maçta da devirdi sonra da Swindon’ı finalde 4-0’la geçerek kalesinde gol görmeden 
Championship’in yolunu tutmuş oldu. Final maçında hat-trick yapan tanıdık bir 
isim vardı; Jermaine Beckford. Beckford ile Garner’ın golleri şüphesiz Preston’a 
Championship’in kapılarını açtı. 

BAMFORD’DA BURUK SEVİNÇ

Middlesboro’da kiralık olarak forma giyen ve takımın playoffa kalmasında büyük etken 
olan Patrick Bamford Championship’te yılın oyuncusu seçilmeyi başardı. 

İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan Bamford 1993 doğumlu. 31 Ocak 2012 tarihinde 
Nottingham Forest’tan 1.5 milyon poundluk bonservis karşılığında 2012 yılında 
Chelsea’ye transfer  5 yıllık sözleşme ile transfer olan genç futbolcu Milton Keynes 
Dons, Derby ve son olarak da söz konusu ödüle layık görüldüğü Middlesboro’da kiralık 
olarak forma giydi. 

Ligde 17 gol atarak takımın en golcü ismi olmasına rağmen playoffta gol atamayan 
Bamford’un önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor 
ancak her ne olursa olsun bir yerlerde Mourinho’nun yüzünde bir tebessüm ile genç 
oyuncusunu takip ediyor olması fazlasıyla muhtemel. 

Ligdeki hocaların 5’er oyuncuyu sıralayarak yaptığı derecelendirmeye göre belirlenen 
en iyi oyuncular listesi ise aşağıdaki gibi oluştu:

1. Patrick Bamford (Middlesbrough)
2. Daryl Murphy (Ipswich Town)
3. Troy Deeney (Watford)
4. Callum Wilson (AFC Bournemouth)
5. Matt Ritchie (AFC Bournemouth)





PREMIER LİG 2014/15
İngiltere Premier Ligi 2014/15 sezonu şampiyonu Chelsea oldu. Mourinho’nun ekibi 3 Mayıs 2015’deki 
Crystal Palace galibiyeti sonrası bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2014/15 sezonu Chelsea’nin 101. sezonu oldu. Premier Lig’in kuruluşundan beri İngiltere’nin bu en üst 
seviye liginde mücadele eden Maviler sezonu 87 puanla, en yakın takipçisi Manchester City’nin 8 puan 
üzerinde bitirdi. Bu Chelsea’nin Premier Lig’deki 4. şampiyonluğu oldu.

Chelsea aynı zamanda ligin en az yenilen (3) ve en az gol yiyen (32) takımı unvanını da kazandı.

Şampiyonluk mücadelesinden çok daha çetin geçen kümede kalma mücadelesinde ise sezonun takımı, 
uzun süre ligin dibinde seyrettikten sonra son haftalarda inanılmazı başararak kümede kalan Leicester 
City oldu.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’e yükselen takımlardan ligde kalan sadece Tilkiler olurken, QPR ve Burnley 
bu zorlu ligde tek sezon dayanabildiler. Steve Bruce’un Hull City’si sezonun başlarındaki iyi formuna 
rağmen, son haftalarda ard arda aldığı kötü sonuçlarla Championship’in yolunu tutan üçüncü takım 
oldu.

Premier Lig 2014/15 sezonunun gol krallığını 26 golle Manchester City’den Sergio Agüero kazandı.





CHAMPIONSHIP 2014/15
Sezon boyunca çok çetin bir mücadeleye sahne olan, Avrupa’nın en zor liglerinden Championship’te 
şampiyonluk son haftada Bournemouth’a geldi. Güney sahili takımı kurulduğu 1899 yılından beri ilk kez 
İngiltere’nin en üst seviye liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Son haftaya lider girmesine rağmen, Bournemouth’un 1 puan gerisinde ligi ikinci bitiren Watford da 
Premier Lig’e otomatik yükselen ikinci takım oldu. Londra ekibinin sahibi olan İtalyan Pozzo Ailesi aynı 
zamanda Udinese ve Granada takımlarının da sahibi. Sir Elton John kulüpte halen fahri başkan olarak 
hizmet veriyor.

Playoff’a katılan takımların aralarında oynadıkları maçlardan sonra finalde rakibini 2-0 ile geçen 
Norwich City Premier Lig’e yükselen üçüncü takım oldu. Norwich City böylece geçtiğimiz sezon düştüğü 
Championship’te sadece bir sezon geçirdikten sonra Premier Lig’e dönmüş oldu.

Championship sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Wigan, FA Kupası’nı kazandıktan iki 
sezon sonra kendini League One’da bulan ekiplerden olurken, Londra’nın hırçın taraftarı ile tanınan 
ekibi Millwall ve bu sayımıza sahipleri Oyston Ailesi ile konuk olan Blackpool da küme düşen diğer 
takımlardı. 

Championship’te gol krallığını Ipswich Town’dan Daryl Murphy 27 golle kazandı.

Playoff Maçları ve Sonuçları

YARI FİNALLER

Ipswich Town 1-1 Norwich City

Norwich City 3-1 Ipswich Town 

Brentford 1-2 Middlesbrough

Middlesbrough 3-0 Brentford

FİNAL

Norwich City 2-0 Middlesbrough





LEAGUE ONE 2014/15
League One’da şampiyon Bristol City, iki sezon aradan sonra Championship’e yükseldi. City 2007 – 
2013 yılları arasında Championship’te oynamış 2008 yılında Wembley’deki playoff finalinde Hull City’e 
kaybederek Premier Lig’e gelme şansını kullanamamıştı. Çok başarılı bir sezon geçiren Bristol ekibi 99 
puan toplayarak şampiyon olduğu gibi, bu sayıda detaylarını okuyacağınız Football League Kupası’nı 
da kazandı. Bristol City, aynı zamanda Beşiktaş’ın eski futbolcusu Alan Walsh’un da takımı. Walsh, 
Bristol City’nin efsaneleri arasında yer alıyor.

Ligi ikinci bitiren MK Dons, eski Wimbledon F.C takımının Londra’nın kuzeyindeki Milton Keynes’e 
taşınmış hali. 91 puan toplayan Dons, kuruluşunu yeni yuvasına taşındığı ve adını aldığı 2004 yılı 
olarak görüyor ve ilk kez Championship’te mücadele edecek. Kulüplerinin taşınması projesine uzun süre 
direnen Wimbledon F.C taraftarlarının kurduğu AFC Wimbledon ise halen League Two’da mücadele 
ediyor. 91 puan alan MK Dons, kuruluşundan beri altyapıya çok önem verdi. 2004 – 2014 yılları 
arasında A Takım’da 14 Akademi mezunu forma şansı buldu.

League One Playoff mücadelesi çok çetin oldu. Sezon boyunca ilgi ile takip ettiğimiz ve Ada Futbolu 
sayılarında sık sık yer verdiğimiz Sheffield United, FA ve Lig kupasındaki başarısına karşılık sezonu 5. 
sırada bitirdi ve Swindon ile eşleşti. Özellikle 5-5 biten yarı final ikinci maçı nefes kesti ancak Blades’in 
elenmesi sürpriz olarak nitelendirildi. 

Ligi 3. sırada bitiren Preston North End playoff finalinde Swindon’ı geçerek adını Championship’e 
yazdırmayı başardı. Preston İngiltere’nin en köklü takımlarından biri. İngiltere tarihinde futbol liglerinin 
ilk kurucu takımlarından biri olan kulüp, 1888/89’da oynanan ilk sezonda hem lig, hem de gol 
yemeden FA Kupası’nı kazanarak ligin İngiltere’nin ilk ‘çift’ kupalı takımı olmuştu. David Moyes’in ilk 
çalıştırdığı takım olan Preston North End, eski günlerine dönmek için büyük çaba harcıyor.

League One’dan düşen 4 talihsiz takım ise Notts County, Crawley, Leyton Orient ve geçen sezonun 
Championship ekibi Yeovil oldu. 

League One’da 25 gol atan Preston North End forveti Joe Garner gol krallığını aldı. 

Playoff Maçları ve Sonuçları

YARI FİNALLER

Chesterfield 0-1 Preston North End

Preston North End 3-0 Chesterfield 

Sheffield United 1-2 Swindon

Swindon 5-5 Sheffield United

FİNAL

Preston North End 4-0 Swindon





LEAGUE TWO 2014/15
2014/15 sezonunda şampiyonluk Jimmy Floyd Hasselbaink’in çalıştırdığı Burton Albion’un oldu. 94 
puanla ligi kazanarak tarihlerinde ilk kez League One’da mücadele etmeye hak kazanan Biracılar’ı 
takip eden Shrewsbury Town ve Bury bir üst lige doğrudan çıkmaya hak kazanan diğer iki takım oldu.

League One’a çıkacak 4. ve son takım için yapılan playoff karşılaşmaları da oldukça zevkli ve heyecanlı 
geçti, özellikle de final maçı.

Ligin son gününde otomatik çıkma şansını yitiren Wycombe ile finalde karşılaşan lig beşincisi 
Southend takımı Wembley’deki finalin uzatma dakikalarının sonunda beraberlik golünü bulduktan 
sonra penaltılarda da geri düşmesine rağmen atılan 7 penaltı sonrasında League One’a çıkmaya hak 
kazandı. Southend, yarı final ikinci maçında da 67. dakikada beraberliği bulmuş ve maçı uzatmalarda 
kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon League One’dan gelen Tranmere Rovers, düşüşü durduramadı ve ligi sonuncu 
sırada bitirerek İngiltere’de liglerden düştü. Liglere 1999’da çıkan ve League One’a kadar yükselen 
Cheltenham’da İngiltere’nin 5. ligi olan National League’de mücadele edecek gelecek sezon.

Sezon başında Bournemouth’dan AFC Wimbledon’a kiralanan ancak Ocak ayında kiralık süresi 
dolmadan geri çağırılarak Portsmouth’a satılan Matt Tubbs, bu iki kulüpte attığı toplam 21 golle League 
Two’da gol kralı oldu.

Playoff Maçları ve Sonuçları

YARI FİNALLER

Plymouth 2-3 Wycombe

Wycombe 2-1 Plymouth

Stevenage 1-1 Southend

Southend (1)3-(1)1 Stevenage (Uzatmalar Sonunda) 

FİNAL

Wycombe (1)6-(1)7 Southend (Penaltılar Sonunda)





İSKOÇYA PREMIER 2014/15
İskoçya Premier Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, böylece üst üste 4. kez 
İskoçya’nın şampiyonu oldu. 

Size 12 takımlı İskoçya Premier Lig’in 38 maçlık fikstürünü anlatmadan önce yanınıza bir not defteri ve 
kalem bulundurmanızı tavsiye ederiz:

Sezonun ilk 22 maçı normal deplasmanlı bir lig. Her takım iç saha ve deplasman olmak üzere rakipleri 
ile ikişer kez karşı karşıya geliyor. 23. maçtan sonraki 10 maçta takımlar, puan durumunda bir basamak 
atlayarak her rakibi ile sadece bir kez (iç saha veya deplasmanda) karşı karşıya geliyor. Oluşan puan 
durumunda sıralanan takımlar ilk 6 ve son 6 sıra olarak ikiye bölünüyor ve yine tek maç (iç saha veya 
deplasman) olmak üzere birer kez karşı karşıya geliyorlar.

Dolayısıyla puan durumunda 7. sıradaki Hamilton’ın puanı, 6. sırada sezonu tamamlayan Dundee’den 
8 puan fazla.

Lig ikincisi Aberdeen’in golcü oyuncusu İrlandalı Adam Rooney (Manchester United kaptanı ile 
akrabalığı yok) 18 golle ligin gol kralı oldu. Futbolcumuz Nadir Çiftçi ise bu ligde Dundee United 
forması giyiyor ve bu sezon 14 golle gol krallığı yarışında Celtic’den Grifffiths ile ikinciliği paylaştı.

Lig sonuncusu St Mirren, İskoçya Championship ligine düşerken, sezonu 11. sırada tamamlayan 
Motherwell, Championship Ligi playoff mücadelelerini geçerek finale yükselen Rangers ile Playoff 
finalinde karşı karşıya geldi. Son maçın sonunda yumruklaşmaların olduğu maçta rakibini her iki 
karşılaşmada da deviren Motherwell küme düşmekten kurtuldu ve İskoçya Premier Lig’de kaldı. 

Playoff Maçları ve Sonuçları

ÇEYREK FİNAL

Queen of the South 1-2 Rangers

Rangers 1-1 Queen of the South

YARI FİNAL

Rangers 2-0 Hibernian

Hibernian 1-0 Rangers





İSKOÇYA CHAMPIONSHIP 2014/15
İskoçya Championship’te 2014/15 sezonu şampiyonluk yarışı Mart ayında sona ermişti. 22 Mart 
2015’de Heart of Midlothian bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hearts ligi en yakın 
takipçisinin 21 puan önünde 91 puanda tamamladı ve geçen sezon düştüğü İskoçya Premier Lig’e geri 
döndü.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği İskoçya Championship Ligi’nin 36 maçlık sezonunda takımlar 
birbirleri ile toplamda 4 kez karşı karşıya geliyor. İki sezon arka arkaya oynuyorlarmış gibi. 36 maç 
sonunda ikinci ile dördüncü sıra arasında yer alan takımlar İskoçya Premier Lig’e yükselmek için 
karşılaşıyorlar. Önce üçüncü ile dördüncü, daha sonra kazanan ile ikinci.

Gelecek sezon  Celtic – Rangers Old Firm derbisi bekleyen taraflı tarafsız herkes en azından bir sezon 
daha beklemek zorunda kalacak. Rangers Playoff finaline yükselmesine rağmen Motherwell’e üstünlük 
sağlayamayınca gelecek sezon da Championship’te mücadele etmek zorunda kaldı.

Ligi son sırada bitiren Cowdenheath doğrudan İskoçya League One’a düşerken, sezonu 9. sırada 
tamamlayan Alloa Athletic, League One’ı ikinci ve dördüncü sıra arasında bitiren takımlarla girdiği 
playoff mücadelesinden galip çıkarak kümede kalmayı başardı. Forfar Athletic ile iki maç üzerinden 
oynanan final mücadelesinin ikinci maçında 10 kişi kalan Alloa’ya hayat veren gol 84. dakikada  
Meggath’dan geldi.

İskoçya Championship’te gol krallığı Hibernian’ın 19 yaşındaki golcüsü Jason Cummings’in oldu. 
İskoçya U19 forması da giyen Cummings bu sezon 18 gole imza attı.

Playoff Maçları ve Sonuçları

YARI FİNALLER

Brechin City 0-2 Alloa

Alloa 0-1 Brechin City

Forfar Athletic 3-0 Stanraer

Stanraer 1-1 Forfar Athletic

FİNAL

Forfar Athletic 3-1 Alloa

Alloa 3-0 Forfar Athletic





GALLER PREMIER LİG 2014/15
Daha önce Ada Futbolu sayfalarına da konuk olan yenilmez armada New Saints takımı Mart ayında 
Galler’in en üst ligi Corbett Sports Galler Premier Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibine 
18 puan fark atan New Saints, sezon boyunca sadece bir kez yenildiler ve rakip filelere 90 gol 
gönderdiler. TNS gelecek sezon Galler’i Şampiyonlar Ligi 1. Öneleme Turu’ndan itibaren temsil edecek. 
Son 4 sezondur şampiyon olan Galler ekibi, geçtiğimiz 3 sezonda 2. ön eleme turundan Şampiyonlar 
Ligi’ne katıldı ve üç sezonda da bu turda elendi.

Galler Premier Ligi 12 takımdan oluşuyor. Deplasmanlı normal sezonun sonunda puan cetvelindeki ilk 
6 ve son 6 takım iki ayrı gruba ayrılarak mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu aşamada da deplasmanlı 
olarak rakipleriyle ikişer maç yapan takımlar sezon boyunca 32 maç yapmış oluyor.

Şampiyonluk grubunda 4, 5 ve 6. sırada yer alan takımlar ile klasman grubunun lideri (ligi yedinci 
sırada bitiren ekip) arasında oynanan playoff maçları sonunda kazanan Newtown, ligi ikinci ve üçüncü 
sırada bitiren Bala Town ve Airbus UK Broughton ile birlikte Avrupa Ligi birinci ön eleme turundan 
itibaren Galler’i temsil edecek.

Galler Premier Lig’de gol krallığı 29 yaşındaki Aberystwyth FC santrforu Chris Venables oldu. 25 gol 
atan 1,88’lik forvetin en yakın takipçisi Port Talbot Town’dan Martin Rose’un sadece 14 gol olduğunu da 
not düşmek gerek. 

Ligi son iki basamakta bitiren Cefn Druids ve Prestatyn Town, sırası ile Galler Birinci Ligi ve Cymru 
Alliance Ligi’ne düştüler. 

Playoff Maçları ve Sonuçları

YARI FİNALLER

Port Talbot 0-1 Newtown (uzatmalar sonunda)

Aberystwyth 3-2 Connah’s Quay

FİNAL

Aberystwyth 1-2 Newtown
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