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Ada Futbolu dergisinin 
ikinci sayısı şu anda 
önünüzde. İlk sayıdan 
farklı olarak şu anda 
Iphone, Android tablet veya 
telefonlarınızdan da okuyor 
olabilirsiniz dergimizi.

Premier Lig, son sezonların en büyük final 
bölümüne doğru ilerliyor. Şampiyonluk 
yarışı kadar küme düşme mücadelesi 
de son soluğa kadar devam edecek gibi 
gözüküyor. Championship de farklı değil, 
Premier Lig’e çıkacak ilk 2 takım ve Playoff 
maçlarına katılacak 4 takım için kıyasıya 
mücadele devam ediyor. 

Sahadaki mücadelenin hayata yansıyan 
hikâyeleri de her zamanki gibi zengin ve ilgi 
çekici. PremierLigTurkiye.Com sitemizden, 
@premierturkiye twitter hesabımızdan ve 
Facebook sayfamızdan güncel haberleri 
sizlere ulaştırıyoruz. Elinizdeki dergi ise 
güncelin karmaşası arasından sıyırdığımız, 
kimi hala güncel, kimi güzel hatıralara 
karışmış konuları ele alıyor.

Manchester United’ın hayal kırıklığı yaratan 
sezonu, şimdiden taraftarın cephe aldığı 
Amerikalı sahiplerini endişelendiriyor. 
Glazer Ailesi’nin hikâyesini ve United’ın 
kayıplarını bu sayımızda bulabilirsiniz. 

Bu sayıda, Newcastle United’ın 
Şampiyonlar Ligi macerasının unutulmaz 
dönemeçlerini yeniden yaşayabilir,

Crystal Palace takımının ponpon kızları ile 
tanışabilir, alt liglerin önemli kupası League 
Trophy’i tanıyabilirsiniz.

Ada Futbolu ekibi her zamanki gibi 
titizlikle seçtiği konuları sizlere ulaştırmak 
için çalıştı. Britanya futbol dünyasının 
hikâyeleri önünüzdeki sayfalarda birbirini 
kovalarken, bizler daha şimdiden bir 
sonraki sayının hazırlıklarına başladık bile.

ÖNSÖZ

Edip URAS
twitter.com/edipuras
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United’ı Sev, 
Glazerlardan Nefret Et

BetFred, 1967 yılında küçük 
bir dükkanda işe başlayan 
bir bahis şirketi. Şu anda 
milyonlarca poundluk 
cirolara ulaşmış durumda. 
Sahibi Fred Done ise çok 
koyu bir Manchester United 
taraftarı. 

O kadar ki, tarihte sonuçlar kesinleşmeden 
ödeme yapan ilk bahis şirketine sahip. Fred, 
1998 yılında Manchester United şampiyon 

olmadan, Kırmızı Şeytanlar’ın şampiyonluğuna 
para yatıran bahisçilere paralarını sezon bitmeden 
ödemiş. Sonuç: Arsenal 1 puan ile United’ı geride 
bırakmış o sezon.

2011/12 sezonunda Manchester City’nin QPR 
karşısında uzatma dakikalarında attığı golle 
kazandığı şampiyonluktan önce de aynısını yapmış 
BetFred. O sezon hem United hem de City’e 
oynayanlar kazandı böylece.

Fred Done haliyle bu sezon Manchester United’ın 
içinde bulunduğu ‘felaket ve de rezalet’ sezon 
dolayısıyla mutsuz. Yaptığı açıklamada kulübün 
Amerikalı sahipleri Glazer Ailesi’ne ateş püskürdü.
‘Keşke ben alsaydım Manchester United’ı 
zamanında’ diyen Done, İngiltere’de son günlerde 
çok tartışılan bir cümle ile demecini bitirdi: ‘United’ı 
bu saatten sonra ya Arap bir Şeyh, ya da Rus bir 
Oligark kurtarır.’

Glazers, United camiasında uzun süredir devam 
eden bir sorun. Manchester United’ın içinde 
bulunduğu borç batağından sorumlu tutulan 
Amerikalı aile uzun yıllardır tribünlerde sarı-yeşil 
kaşkollar ve başka eylemlerle protesto ediliyor. 
Nedenine gelmeden, bir soruyu sormadan 
edemiyoruz: ‘2009’da 2010’da takım Premier 
Lig’in zirvesindeyken Glazers’a yüklenenler, neden 
şimdi sadece yeni menajer Moyes üzerinden 
eleştirileri yürütüyorlar?’
Done, Manchester Evening News’a verdiği 
demeçte: ‘Şeyh Mansour, Manchester City’e verdiği 
paranın nasıl döneceğini sormuyor. Glazers ise 
parasını geri almak derdinde.’ diyor.

Fred Done, 2010 yılında 3 kez kendisine United’ı 
Glazers’ın elinden almak için ortaklık teklifi 
geldiğini, şimdi kendisinin Manchester United’ı 
almadığı için pişman olduğunu da söyledi.
Fred Done ve ‘Kırmızı Şövalyeler’ olarak 
adlandırılan Manchester zenginleri, Manchester 
United Taraftarlar Birliği’nin çabası ile kulübü 
Glazer ailesinden almaya çalışmış ancak fiyat 
konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

İyi güzel de, nedir bu insanların dertleri 
diyebilirsiniz. Bu sezon gösterilen kötü performans 
dışında Sir Alex Ferguson yönetiminde ve Glazer 
Ailesi sahipliğinde Manchester United çok uzun 
zamandır çok büyük başarılara imza atıyor. 
Glazerları istemeyenlerin derdi nedir?

Manchester United Futbol Kulübü, 1878 yılında 
Newton Heath’de, Lancashire ve Yorkshire 
Demiryolu işçilerinin takımı olarak kuruldu. 1892’de 
demiryollarından ayrılan kulüp 1902’de iflasın 
eşiğinden dönerken adını Manchester United olarak 
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değiştirdi ve 100 yıla yakın bir süre varlığını özel 
mülkiyet olarak sürdürdü.

1990 yılında halka açılan kulüp, emlak devi Michael 
Knighton ve Rupert Murdoch’un sahibi olduğu 
BskyB yayın şirketi tarafından alınmak istendi.
2003 yılının Eylül ayında Malcolm Glazer’ın da bu 
konudaki niyeti resmen açıklandı. Glazer o yılın 
sonunda hisselerini %3,17’den %15’e çıkarmıştı 
bile. 2005 Mayıs ayında John Magnier ve J.P. 
McManus’un hisselerini de alarak payını %57’e 
çıkardı. Artık kulübü devralmak için gerekli %30 
hissenin de oldukça üzerine çıkmıştı. Birkaç gün 
sonra hisse senedi tahtasından kulübün adını 
çekme yetkisini kullanabileceği %75 seviyesine 
ulaştı. Bir ay içinde Glazer Ailesi sahip olduğu 
Kırmızı Futbol şirketi aracılığıyla kulüpteki hisse 
payını %98’e çıkardı ve geri kalan %2’yi de 
devralarak Manchester United’ın tamamına sahip 
oldu. Toplam fiyatın 800 milyon pound olduğu 
hesaplandı.

Buraya kadar her şey iyi ve güzel, ancak Glazer’ın 
Manchester United’ı almak için kullandığı paranın 
nerdeyse tamamı borç. Manchester United’ın 
varlıkları teminat gösterilerek alınan kredilerin 
faizi yılda 60 milyon poundun üzerindeydi. Geri 

kalan paranın sağlandığı fonların faizleri ekonomik 
kriz sonrasında yılda %14,25’i bulmasından 
sonra toplamı 207 milyon pound olan bu borçlar 
belirtilmeyen bir kaynak kullanılarak kapatıldı. 
2010’un başında gerçekleşen bu süreçte 
Manchester Uniten 500 milyon pound değerinde 
bonoyu piyasaya sürdü ve yine borçlanmış oldu.
2012 yılının Ağustos ayında New York Stock 
Exchange’de hisseleri işlem görmeye başlayan 
Manchester United’ın bir kısım hissesi Glazer Ailesi 
tarafından satılarak finans kaynakları arttırılmaya 
çalışıldı.

Seneler boyunca hiç borçlanmadan devam eden 
kulüplerinin bu akıl almaz rakamlarla borçlanmış 
olması bazı Manchester United taraftarlarını 
ayaklandırdı. 2005 yılından beri Manchester 
United Taraftarlar Vakfı, kulübü Glazer Ailesi’nden 
geri almak için çabalarını sürdürüyor. ‘Kırmızı 
Şovalyeler’ denemesi de bu çabalardan biriydi.
Manchester United’ın Newton Heath’deki renkleri 
sarı ve yeşil, Glazerları Manchester United’dan 
uzaklaştırmaya kararlı taraftarların renkleri 
olarak benimsendi. Old Trafford’da zaman zaman 
gördüğümüz sarı yeşil atkılar ‘Love United, Hate 
Glazer’ kampanyasının simgeleri.
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Taraftarlar örgütlenerek 2005 yılından beri 
%50 artan bilet ve kombine fiyatlarını protesto 
ediyorlar. Manchester United’ın toplam borcunun 
716 milyon pound olduğu tahmin ediliyor. Eylemler 
arasında kombineleri yenilememekten, maçlara 
sarı yeşil kaşkollarla gelmeye kadar farklı 
yöntemler uygulanıyor 4 yıldan fazla süredir.
Ancak şimdi durumlar farklı: Manchester 
United’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde 
olmayacağı ve sezonu kupasız kapatmak zorunda 
kalacağı neredeyse kesin gibi. 
Bunun getireceği gelir eksikliği, 
taraftarların yıllardır zor duruma 
sokmaya çalıştığı Glazer Ailesi için 
gerçek alarm zillerinin çalması 
demek.

Manchester 
United, Berlin 
Duvarı yıkıldıktan 
beri ilk kez 
Avrupa’da futbol 
oynayamayacak 
gelecek sezon.
2012/13 sezonunda United’ın Şampiyonlar Ligi TV 
yayın geliri toplam gelirinin %8,6’sını oluşturan 
31,3 milyon pounda ulaşmıştı. Premier Lig TV ve 
Nike sponsorluk anlaşmasından sonra 3. en yüksek 
gelir kalemiydi.

Avrupa Ligi, eğer katılabilirlerse tabii, pek teselli 
vermiyor. 2012/13 yılında yarı finale çıkan bir 
takımın geliri sadece 3,8 milyon pound. Manchester 
United gelecek sezon Avrupa Ligi’ni kazansa bile 
toplam geliri 11 milyon pound civarı kalacağından 
20 milyon pounddan fazla zararı sadece bu alanda 
olacak. Avrupa’ya gidemezse zarar 31 milyon 
pound.

Gelecek sezon Avrupa’ya gidemeyecek bir 
Manchester United’ın stad gelirleri de büyük 
ölçüde düşecek. Geçen sezon maç başına 3,8 
milyon pound kazanan Old Trafford’da Avrupasız 
sezonun bilet fiyatları aynı seviyelerde kalamaz gibi 

gözüküyor. Avrupasız bir sezonun stad gelir kaybı 
da 20-25 milyon pound civarında olacak.
Bankalar ile yapılan anlaşmalarda Şampiyonlar Ligi 
olmayan sezonlar hesaba katılmış. Yani aslında bir 
veya hatta iki sezon Avrupasız Manchester United, 
Glazer Ailesi’ni zor duruma sokmaz. Ancak daha 
şimdiden pahalı olduğu düşünülen hisse senedi 
fiyatlarını çok çok pahalı duruma sokabilir. Bu da 
kulüp değerinin düşmesi demek olur ki asıl sorun o 
noktada başlar.

Şimdi soru, bu gerçekler ışığında Glazerların 
David Moyes’e güvenerek kadroyu güçlendirmek 
için kesenin ağzını açıp açmayacağı. Kulübün 
hissedarlara gönderdiği raporda gururla açıkladığı 
gerçek 1997/98 sezonundan beri ortalama net 
transfer harcamasının 14,3 milyon poundda 
tutulmuş olmasıydı. Sir Alex Ferguson’un 
maskelediği kadro zafiyetinin ortaya çıkmasından, 
kadronun iskeleti olan oyuncuların emekliliklerini 
açıklamasından sonra artık bu rakamlarla gereken 
revizyona gidilemeyeceği çok açık. 

Banka hesabı hala şişkin olan Mancheser United’ın 
saha içindeki kadroyu hızla yenilemesi ve kayıpları 
en aza indirmesi gerekiyor. 

Kim bilir, bu yaklaşan krizden çıktıktan sonra 
kaldırılan ilk kupada Old Trafford bu kez Glazers 
diye inler.

UNITED’I SEV, GLAZERLARDAN NEFRET ET

Edip URAS
twitter.com/edipuras
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MAÇI  KAZANDIK AMA

YENİDEN 
OYNAYALIM
Replay

REPLAY



İngiltere Federasyon Kupası, bilinen 
adı ile FA Cup, Dünyanın en eski spor 
organizasyonlarından biri ve kendine has pek 

çok özelliği içinde barındırıyor. Bunlardan birisi 
de ilk maçın berabere bitmesi halinde deplasman 
takımının sahasında tur için ikinci bir tekrar maçı 
yapılması. Eskiden 90 dakika sonunda bir takım 
kazanana kadar tekrar maçı yapılırdı. Neyseki 
günümüzde bu kural biraz esnetildi ve turu 
atlayan takım ikinci maçın sonunda uzatmalar ve 
penaltılarla da olsa belli oluyor.

Hikayemiz 1999 yılından 
bir FA Cup maçına dayanıyor. 
Berabere
bitmemesine 
rağmen özel 
istekle tekrar 
edilen, 
türünün ilk ve 
tek örneği bir 
FA Cup maçı. 

13 Şubat 1999’da oynanan 
Arsenal – Sheffield United 
maçı Nijeryalı Nwankwo Kanu için 
tarihi bir önem taşır. Ajax’ta parlayan ve Nijerya’nın 
altın jenerasyonunun önemli isimlerinden biri olan 
Kanu, Inter’ transfer olmuş ve İtalyan takımında 
sadece 12 maça çıkabilmişti. Kalbindeki sorun 
nedeni ile futbolu bırakma tehlikesi yaşayan ve 
uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız forvet 
Arsenal forması ile ilk maçına çıkmanın heyecanı ile 
ilginç bir olayın baş kahramanı oldu. 

80. dakikada maç 1-1 devam ederken Sheffield 
United kalecisi Alan Kelly, sakatlanan bir 
arkadaşının tedavisi için topu taca attı. Ray Parlour 
tacı kullanıp topu kaleciye geri vermesi için Kanu’ya 
gönderdi, Nijeryalı yıldız olan bitenin farkında bile 
değildi ve boş durumdaki Marc Overmars’a ortayı 
yaptı,  Hollandalı’nın bu tartışmalı golü ile maçı 
Arsenal 2 – 1 kazandı. 
Bu golden sonra tüm Sheffield Unitedlı oyuncular 

Kanu’yu işaret ederek hakeme koşunca ters 
giden bir şeyler olduğunu anlamıştım diyerek 
şaşkınlığı ifade etti maçtan sonra Nijeryalı. Arsene 
Wenger, maçın bitiminde hemen duruma el koydu. 
Kanu’nun İngiltere’de yeni olduğunu henüz kuralları 
bilmediğini ve kötü bir niyeti olmadığını açıklayan 
Fransız teknik adam Blades menajeri Steve Bruce’a 
Highbury’de maçı yeniden oynamayı teklif etti ve 
bu yönde federasyona başvuruda bulundu. 

Konu ile ilgili konuşan Nijeryalı Kanu ise farkında 
olmadan büyük bir hata yaptığını kabul etti. 
Steve Bruce da maçtan sonra ortada bir yanlış 

anlaşılma olduğunu ve bu 
şekilde kazanan taraf 
kendileri olsa da bunu 
kabul etmeyeceğini 
ve Arsene Wenger’in 
yaptığının aynısını 
yapacağını belirterek 
hakemin (Peter Jones) 
golü iptal etmemesini 
anlayamadığını da 
sözlerine ekledi.

İngiltere Futbol 
Federasyonu bu çağrılara 

ve başvuruya kayıtsız 
kalmadı. Kısa süre içinde konuyu 

gündemlerine alarak fair play adına maçın tekrar 
edilmesini onayladılar ve iki takım 10 gün sonra 
yeniden Highbury’nin çimlerine çıktı. 23 Şubat’taki 
tekrar maçında skor değişmedi, Arsenal, 
Overmars ve Berkamp’ın golleri ile 2-1 kazandı ve 
6. Tura yükseldi. 

6. turdaki Derby maçında golü atan Kanu, takımını 
bir üst tura taşırken bir önceki turda yaşadığı 
şoku da atlatmış oldu. Arsenal o sezon yarı 
finalde kupayı alıp sezonu Premier Lig, FA Cup ve 
Şampiyonlar Ligi zaferi ile kapatan Manchester 
United’a tekrar maçının uzatma dakikalarında 
elendi ve kupaya veda etti. 

Bu eşsiz olay da Arsene Wenger’in dürüst ve 
sportmen tavrı ile tarih kitaplarındaki yerini aldı. 

REPLAY

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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BU KUPA BAŞKA KUPA

Bu Kupa
BAŞKA KUPA
İngiltere’de normal sezon ile eş zamanlı olarak hepimizin bildiği 
gibi Federasyon Kupası ve Lig Kupası adı altında iki farklı kupa 
oynanıyor. Sezona renk katan bu kupalar kimi zaman alt ligler için 
yalnızca birkaç turluk maceradan ibaret oluyor. İşte İngiltere’de kupa 
heyecanını alt liglere taşıyan bu iki kupa kadar bilinmeyen bir başka 
organizasyon daha var; 

Football League Trophy 
(Alt Ligler Kupası).



BU KUPA BAŞKA KUPA

ALT LİGLER KUPASI 
TARİHİ

Alt Ligler Kupası sponsoru sebebiyle 
Johnstone’s Paint Kupa’sı olarak da 
biliniyor. Johnstone’s Paint bir boya 

markası ve 2006 yılından beri bu kupanın sponsoru 
durumunda. Bu kupadaki heyecan diğer kupalardan 
çok da farklı değil ancak farklı bir şey var o da bu 
kupaya katılan takımlar. Kupada yalnızca Lig 1 ve 
Lig 2 (İngiltere 3. ve 4. Ligi) takımları mücadele 
edebiliyor. Dönem dönem  Konferans Ligi takımları 
da bu kupada mücadele etti ancak bu durum şu 
anda söz konusu değil.

Bu kupa ilk olarak 1983-84 sezonunda oynandı 
ancak şu anki adını 1992 yılında (Premier Lig’in 
kurulması ile alt liglerin farklı bir sistem içinde 
konumlandırılmasının ardından) aldı. 

Kupanın MLS tarzı bir yapısı söz konusu. Lig 1 ve Lig 
2’deki 48 takım Kuzey ve Güney olarak iki gruba 
bölünüyor. Her iki grupta da takımlar final maçına 
kadar tek maç usulü eleme sistemi içerisinde 
mücadele ediyor. Kuzey ve Güney finalleri rövanşlı 
maçların ardından tamamlanıyor ve finali kazanan 
iki takım Wembley’de tek maç üzerinden bir final 
maçına çıkıyor. 

BU YOLDAN GEÇEN 
TAKIM ÇOK

Bu sezon 31. kez düzenlenen bu kupayı 
geçmişte bir çok tanıdık takım kazanmayı 
başardı. Wigan Athletic, Southampton, 

Swansea, Birmingham ve Bolton gibi takımların 
müzesinde bu kupadan bulmak mümkün.

Bu kupada en çok final 
oynayan takım ise 
Carlisle United. Takım 
oynadığı 6 finalden 2 
kere kupayla ayrılabildi. 
Carlisle’yi oynadığı 
4 final ile Bristol City 
takip ediyor. Tam 8 
takım bu kupayı 2 kere 
kazanmayı başardı.

1983-84 Bournemouth 1993-94 Swansea 2003-04 Blackpool
1984-85 Wigan 1994-95 Birmingham 2004-05 Wrexham
1985-86 Bristol City 1995-96 Rotherdam 2005-06 Swansea
1986-87 Mansfield 1996-97 Carlisle 2006-07 Doncaster
1987-88 Wolverhampton 1997-98 Grimsby 2007-08 Milton KD
1988-89 Bolton 1998-99 Wigan 2008-09 Luton Town
1989-90 Tranmere 1999-00 Stoke City 2009-10 Southampton
1990-91 Birmingham 2000-01 Port Vale 2010-11 Carlisle
1991-92 Stoke City 2001-02 Blackpool 2011-12 Chesterfield
1992-93 Port Vale 2002-03 Bristol City 2012-13 Crewe Alex
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BU KUPA BAŞKA KUPA

Ağustos ayında kuraların çekilmesiyle 
başlayan heyecan 30 Mart tarihinde 
sonlanacak. Ancak finalin adı belli oldu bile. 

Güney cephesi finalinde Swindon ile Peterborough 
iki maçta da beraberlik alınca Wembley’deki 
finale katılacak takımı penaltı atışları belirledi. 
Penaltılarda yüzü gülen taraf  4-3 ile Peterborough 
oldu. 

Kuzey cephesinden ise rövanş maçını 1-0 
kaybetmesine rağmen deplasmanda rakibi 
Fleetwood Town’ı 3-1 ile geçen Chesterfield finale 
yükseldi. Chesterfield 2012 senesinde de bu kupayı 
müzesine götürmüştü. 

Wolverhampton ile Burnley arasındaki 1988 
finalinde tam 80.841 seyirci izlemişti. O günden 
bugüne kupaya ilgi değişkenlik gösterse de 30 
Mart tarihinde iki renkli takımı finalde izlemek 
üzere binlerce taraftar Wembley’e akın edecek. 
Kimilerine göre değersiz ve anlamsız görülebilen bu 
kupa kimileri için çok büyük bir anlam, devasa bir 
heyecan içeriyor. Futbol ülkesi olmak böyle bir şey 
herhalde, her ligde her boyuttan heyecanı görmek 
mümkün.

 CHESTERFIELD – PETERBOROUGH
FİNALİN ADI:

Berk KALYONCU
twitter.com/berkkaly10cu
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NEWCASTLE UNITED’IN 

ŞAMPİYONLAR LİGİ 
MACERASI

Newcastle United, tarihinde 4 İngiltere 
Lig şampiyonluğu kazanmış, bu 
şampiyonlukların dışında da tam altı kere 

ilk 3 takım içerisinde sezonu tamamlamıştır. 
İngiltere’nin büyüklerinden olmasa da, 4 
şampiyonluk gözardı edilemeyecek bir başarıdır. En 
son şampiyonluğunu 1927’de kazanan Newcastle, 
şampiyonluğa en son 2002/03 sezonunda 
yaklaşmıştı. O sezon, taraftarların aklından 
çıkmayan sayılı sezonlardan biri oldu.

Bir önceki sezonda 4. Sırada yer alarak 
Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan 
Newcastle United, gruplara kalabilmek için ön 
eleme oynamak zorundaydı. Elemelerdeki rakibi 
ise Bosna Hersek takımı Željezničar oldu. İlk maçta 
deplasmanda rakibini 1 – 0 ile geçen Newcastle, 
evinde zorlanmadan 4 – 0 gibi farklı bir skora 
imza attı ve ilk grup aşamasına kalmayı başardı.  
Elemerdeki golleri Dyer (2), Lua Lua, Shearer, ve 
Viana attı. 

Alan Shearer, Craig Bellamy, Hugo Viana, Shay 
Given, Kieron Dyer, rahmetli Gary Speed gibi önemli 
isimleri kadrosunda bulunduran Bobby Robson 
yönetimindeki Newcastle, Şampiyonlar Ligi’nden 
çok fazla bir beklenti içerisinde bulunmasa da, ligde 
hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş ve bunun 
için yürüyordu. Bir süredir ülkemizde izlediğimiz 
Kongolu forvet Lua Lua da o yılki ŞL kadrosundaydı 
ve Avrupa macerasını 9 maçta 2 gol ile tamamladı. 
Pek azı futbola devam eden o günkü kadrodan 
Newcastle’da kalan tek isim Nijeryalı Shola 
Ameobi.
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NEWCASTLE UNITED’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI

Grup aşamasında Dinamo Kiev, Feyenoord ve Juventus ile eşleşen Newcastle United, büyük bir hayal 
kırıklığıyla başladı serüvenine ve ilk 3 maçını gol bile atamadan kaybetti. Her ne olduysa toparlanan ve 
sonraki 3 maçında evinde Juventus ile Kiev’i yenen, deplasmanda da Feyenoord karşısında 90+1. Dakikada 
gelen golle  unutulmaz bir galibiyete imza atarak bir üst tura yükselmeyi başardı Boby Robson’un takımı. 

İlk grup maçları:

2002/03 sezonunda statü 
gereği iki grup aşaması 
olan Şampiyonlar Ligi’nde, 

12 puanlı Juventus’un ardından 
9 puanla gruptan çıkmayı 
başaran Newcastle, bir sonraki 
grup aşamasında A grubunda 
Barcelona, Emre Belözoğlu 
ve Okan Buruk’u kadrosunda 
barındıran  Hector Cuper’in 
çalıştırdığı Inter ve Yıldıray 
Baştürklü Bayer Leverkusen ile 
eşleşerek oldukça zor bir gruba 
düştü. 

Bu sırada Premier Lig’de 
rakiplerini tek tek geçerek üst 
sıralara tırmanmaya başlayan 
Newcastle, ilk 5 içerisinde 
şampiyonluk mücadelesi veren 
korkutucu takımlardan biri 
haline gelmişti.

Şampiyonlar Ligi arenasında 
oldukça zor bir grupta olan 
Newcastle, evinde Inter ve 
deplasmanda Barcelona’ya 
mağlup olarak bu tura 
giriş yaptı. Ardından Bobby 

Robson’ın 70. Doğum gününde 
deplasmanda gelen Bayer 
Leverkusen galibiyeti takıma 
inanılmaz bir moral aşılarken, 
St James Park’ta da Leverkusen 
devrilince, Newcastle’ın gruptan 
çıkma olanağı artmaya başladı 
çünkü Barcelona, Inter’den 
toplam 4 puan almıştı.

Newcastle için artık tek gereken 
deplasmanda Inter galibiyetiydi. 
Milano’ya oldukça umutlu 
giden Newcastle kafilesi, maça 
iyi başladı ve Alan Shearer’ın 
golüyle 1 – 0 öne geçti. Takımlar 
soyunma odasına giderken 
Newcastle taraftarları, turdan 
oldukça umutluydu çünkü 
Newcastle, Inter deplasmanında 
oldukça kontrollü ve iyi bir oyun 
sergiliyordu.

İkinci yarıda beraberliği 
yakalayan Inter, 47’de skoru 
eşitlerken, Shearer, takımını 
sırtlayan isim oldu ve 49’da 
yeniden Newcastle’ı öne geçirdi. 
Bu golle tur inancını tamamen 

hisseden Newcastle, oyunun 
kontrolünü elinde bulundurmaya 
devam edemedi. Ev sahibi 
avantajını da arkasına alan 
Inter, 67’de Cordoba’nın kafa 
golüyle skoru yeniden eşitledi. 
Newcastle, çok uğraşsa da bu 
gole cevap veremeyince turu 
mucizelere bıraktı.

Tur atlamak için Newcastle’ın 
Barcelona’yı yenmesi, Inter’ın 
ise Leverkusen’e kaybetmesi 
gerekiyordu ancak Barcelona, 
Newcastle’dan her alanda 
üstündü ve St James Park’ta 
oynanan maçı 2 – 0 kazandı. 
7 puanda ve 3. Sırada grubu 
tamamlayan Newcastle 
elendi, taraftarlar üzgündü 
ancak takımları ellerinden 
geleni yapmıştı ve tura çok 
yaklaşmıştı. Newcastle United, 
gerek Şampiyonlar Ligi’nde, 
gerek Premier Lig’de her takıma 
korku salmayı başarmış ve adını 
yeniden dünyaya duyurmaya 
başlamıştı.

Dinamo Kiev 2 – 0 Newcastle United
Newcastle United 0 – 1  Feyenord 
Juventus 2 – 0  Newcastle United
Newcastle United 1 – 0  Juventus (Gol; Andy Griffin)
Newcastle United 2 – 1  Dinamo Kiev (Goller; Speed, Shearer)
Feyenord 2 – 3  Newcastle United (Goller; Bellamy (2), Viana)
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Bu sezonki Şampiyonlar 
Ligi macerasının ilginç 
bir yönü de Inter 

ve Barcelona formaları ile 
Newcastle’a karşı oynayan 
oyunculardan Emre Belözoğlu, 
Patrick Kluivert ve Obafemi 
Martins’in ilerleyen yıllarda 
Newcastle forması giyecek 
olmalarıydı. 2002-03 
sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni 
Juventus’u penaltı atışları 
sonucu mağlup eden Milan 
kazandı.

O senenin sonunda Newcastle, 
hedeflediği şampiyonluğu elde 

edemese de Premier Lig’i 3. 
sırada bitirdi ve böylesine zorlu 
bir yarışta başarılı olarak kendi 
güçlerini herkese gösterdi.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar 
Ligi ön elemesinde Partizan’a 
penaltılarla elenen 
Newcastle gruplara 
kalamadı ve yoluna UEFA 
kupasında devam etti. 
2013-14 sezonunda ise 
geçen senenin aksine 
daha kuvvetli ve zor 
kaybeden bir Newcastle 
izlesek de Premier Lig’de 
yeniden Şampiyonlar 

Ligi’ne oynayabilecek bir kadro 
için henüz çok erken ve alınması 
gereken çok yol var…

2. grup maçları:
Newcastle United  1 – 4  Inter (Gol; Solano)
Barcelona                3 – 1  Newcastle United (Gol; Shola Ameobi)
Leverkusen             1 – 3  Newcastle United (Goller; Shola Ameobi (2), Lua Lua)
Newcastle United  3 – 1  Leverkusen (Goller; Shearer (3))
Inter                          2 – 2  Newcastle United (Goller; Shearer(2))
Newcastle United  0 - 2  Barcelona

NEWCASTLE UNITED’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI

Kubilay GÜÇKIRAN
twitter.com/kubilayguckiran
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İSKOÇYA'da

BİR TÜRK FORVET



İskoçya’nın köklü takımlarından 
Dundee United, bu sezon başında 
Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı. Daha 
önce ülkemizde 2011-2012 sezonunda 
Kayserispor forması giyen Çiftçi 
istediği şansı çok fazla bulamayınca 
2012-2013 sezonunu NAC Breda’ya 
transfer oldu. Burada 2 sezon geçiren 
Nadir, bu sezonun başında Dundee 
United ile sözleşme imzaladı. Bu sezon 
genç forvet İskoçya’da harika bir 
performans sergiliyor.

12   Şubat 1992 yılında dünyaya geldi. 2007 
yılının yazında henüz daha 
15 yaşındayken İngiliz kulübü Portsmouth 

altyapısına kayıt oldu. İlk profesyonel imzasını 
(2009) da bu kulüpte atan Çiftçi 2011 yılına 
kadar Portsmouth’ta futbol oynadı. Beklentileri 
karşılayamayan genç forvet Kayserispor’a transfer 
oldu. Kayseri’yle 11 maça çıkmasına karşın gol 
sevinci yaşayamadı ve 2012-2013 sezonunun 
başında Hollanda takımı Nac Breda’ya transfer 
oldu. Bu kulüpte de 2 yıl kalmasına karşın sadece 7 
maçta oynayabildi. Nac Breda’dan da ayrılan Nadir, 
İskoçya’dan gelen teklife evet dedi ve Dundee 
United’le sözleşme imzaladı. J.Mcnamara’nın 
güvendiği isimlerden biri olan Nadir Çiftçi sonunda 
beklenilen patlamayı yaptı. Ligde 19 maçta da 
sahaya çıktı. 

Nac Breda’dan ayrıldıktan sonra Dundee ile 
deneme idmanlarına çıkan Nadir, 
3 haftanın ardından 25 Temmuz 2013’te 

İskoç takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 2 
gün sonra Wigan ile oynanan hazırlık maçında 
turuncu forma ile ilk golünü attı. İlk resmi gollerini 
ise Dumbarton ile 28 Ağustos’ta oynanan kupa 
maçında kaydetti, takımı gerideyken oyuna giren
Nadir önce beraberlik golünü sonra da galibiyet 
golünü atarak Dundee’yi bir üst tura çıkaran isim 
oldu.  15 Eylül’de Ross County’e İskoçya Ligi’ndeki  
ilk golünü attı. Ardından 1 hafta sonra Motherwell 
karşısında takımının beraberlik golünü attı. Müthiş 
bir grafik yakalayan Nadir, Kilmarnock karşısında 
da takımının tek golünü atarak takımına 
3 puanı getirdi ve bu gol şimdiden sezonun golü 
olmaya aday. St. Mirren maçında 2 gol atıp 
2 de asist yaptı. Eylül ayında Dundee United’ın 
en başarılı oyuncusu seçilen Nadir 29 Ekim 
2013’te Inverness maçında gördüğü kırmızı kart 
ve sonrasında çıkan olaylar sonucu ligin ikinci 
yarısında biraz olsun düşüşe geçti ve sadece 
2 gol atabildi. İskoçya kupasında 2 maçta forma 
giydi. Bu maçlarda toplam 2 gol attı ve 1 de asist 
yaptı.

NADİR ÇİFTÇİ 
KİMDİR?

DUNDEE UNITED
KARİYERİ

İSKOÇYA’da BİR TÜRK FORVET: NADİR ÇİFTÇİ
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Genç milli takımlarda Hollanda formasını 
giyen Nadir Çiftçi, Hollanda U17 takımı ile 2 
maça çıktıntan sonra Guss Hiddink’in ve Pier 

van Hooijdonk’un katkıları ile milli takım tercihini 
değiştirdi ve Türkiye U19 milli takımı formasını 
7 maçta giydi 10 Mart 2011’de 3-3 biten Karadağ 
maçında 1 de gol attı. Henüz A milli takımı formasını 
giymemiş olan Nadir Çiftçi, İskoçya’daki formunu 
sürdürmesi halinde golcü sıkıntısı çeken futbolumuz 
için iyi bir alternatif olma şansına da sahip.

Son golünü 28 Şubat’ta, ligdeki Hibernian 
deplasmanında atan Nadir Çiftçi,  bu sezon 
orta sıralarda yer alan Dundee United’ın bu 

sezon hem ligde (7), hem de kupada (2) en çok gol 
atan oyuncularından biri konumunda ve sakatlığı 
atlattıktan sonra teknik direktör Mcnamara’nın en 
güvendiği isimlerden biri. 

İSKOÇYA’da BİR TÜRK FORVET: NADİR ÇİFTÇİ

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik



TÜRKİYE’DE
PREMIER LİG
ESİNTİSİ

Spor Toto Süper Lig her ne kadar yabancı kısıtlaması 
ile sıkıntı çekse de son dönemlerde ülkeye gelen 
yabancı yıldızlar oldukça göz dolduruyor. Özellikle 
Premier Lig’den ihraç edilen futbolcular ligimize 
renk kattıkları gibi kaliteli ve heyecan da getirdiler.

Premier Lig’in Türkiye’de popüler olması 
ve çok sevilmesi ister istemez oradan 
gelen transferlere farklı bir bakış açısı 

getiriyor. Premier Lig patentli yıldızları Süper 
Lig’de seyretmek taraftarlar için her zaman özel 
oluyor. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon da birçok 
İngiltere’nin yolundan geçmiş oyuncular mevcut. 
Devre arası transfer döneminde ise bu sayı biraz 
daha arttı. Dergimizin bu sayısı için 3 eski Premier 
Lig yıldızına yer veriyoruz.

Arsenal rüzgarı estiren 
HLEB
Ligde kalma mücadelesi veren Torku Konyaspor, 
devre arasında flaş bir hamleye imza atarak, 
Arsenal’ın Belaruslu yıldızı Alexander Hleb’i 
kadrosuna kattı. Son derece sürpriz bir gelişmeye 
imza atan yeşil-beyazlılar, ne denli doğru bir 
hamle yaptıklarını Fenerbahçe maçında net şekilde 
gördüler. Konya formasıyla ilk maçına çıkmasına 
rağmen hiç sıkıntı çıkarmayan aksine son derece 
etkili bir görüntü çizen Hleb, Teknik Direktör Mesut 
Bakkal’a Premier Lig tecrübesi ile hayat verecek 
gibi duruyor.

Hleb’in Konyaspor günlerini umut vaat eder gibi 
gözüküyor. Bu tecrübeli yıldızın altında yatan 
geçmişe bakmak ve Premier Lig tecrübesine 

değinmek için makarayı geri sarmakta fayda 
var. 1 Mayıs gibi anlamlı bir günde 1981 yılında 
dünyaya gelen Alexander Hleb, ülkesi Belarus’ta 
Bate Borisov ile ismi adeta bütünleşmiş durumda. 
1998 yılında altyapısına girdiği kulüpte 1999-2000 
sezonunda A takıma çıktı ve 25 resmi müsabakada 
forma giyip, 4 gole imzasını koydu. Belarus 
Ligi’ni kazanan Hleb, Avrupa’nın da dikkatini çekti. 
Almanya’nın Stuttgart takımının radarına takılan 
yıldız oyuncu, 2000 yazında Stuttgart’ın altyapısına 
alındı. Bir süre denen futbolcu gösterdiği olumlu 
oyunla kısa sürede A takıma yükseldi.

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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2001’de Stuttgart’ta hem A takıma giren hem de 
Belarus Milli takımına seçilen Hleb, ilk maçına Galler 
önünde çıktı. Stuttgart’ta oynadığı 2001-05 yılları 
arasında adını iyiden iyiye tüm Avrupa kıtasına yayan 
hücumcu oyuncu, 137 karşılaşmada 13 gol kaydetti. 
Bu performans Premier Lig’in kapısını da açtı. Arsene 
Wenger 24 yaşındaki bu cevheri hemen fark etti.

Hleb, Ada’nın yolunu tuttu. O dönem büyük umutlarla 
transfer edilen Hleb, 15 milyon euroluk anlaşmaya 
imza attı. Kendisini 4 yıllığına Arsenal’a bağlayan Hleb, 
ilk maçına da Ağustos’ta Chelsea karşısında çıktı. Her 
şey yolunda gidecek derken olmadık bir diz sakatlığı 
yaşadı ve formasından uzak kaldı. Bu ayrılık kariyer 
gidişatını ciddi anlamda etkiledi.

Sadece Arsenal kariyeri sekteye uğramadı aynı 
zaman Belarus Milli takımından da uzak kaldı. Zira 
Belarus için son derece önemli bir oyuncuydu. 
Bu kasvetli gelişmelere rağmen güzel anlar da 
yaşamadı değil yıldız futbolcu. 2005-06 sezonunda 
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynanan final 
maçında Arsenal forması giyerek, ülkesinin gururu 
olan Hleb, tarihte ilk kez Devler Ligi finalinde forma 
giyen Belaruslu oldu.

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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Her şey tam rayına oturacak derken bu defa 
bir yeni sakatlık daha baş gösterdi. Yeniden 
formasından uzak kalmak zorunda kaln Hleb, yeni 
transferlerin de etkisiyle formasından epeyce 
uzak kaldı. Buna rağmen Londra kulübünde her 
zaman popüler bir isim oldu. Taraftarlar tarafından 
sevilen isim yine de ayrılık şarkısını söylemekten 
uzak duramadı. Zira oynamak zorundaydı ve bunun 
Arsenal’daki ortamda olması zordu.

Geldiği transfer ücreti ile Barcelona’ya 
transfer olan Alexander Hleb, Arsenal 
kariyerinde 3 yılda 129 maçta 10 gol 
bırakmıştı. 
Arsenal ile 3 
final kaybeden 
Hleb hiç kupa 
kazanamadı. Bu 
tarihten sonra 
pek parlak 
bir görüntü 
sergileyemeyen 
Belaruslu 
futbolcu, sırasıyla 
kiralık olarak 
Stuttgart, 
Birmingham ve 
Wolfsburg’da oynadı ve vasatı aşamadı.

Yeniden dirilmek, toparlanmak için ülkesinin 
yolunu tutan Hleb, Krylia Sovetoc Samara ve Bate 
Borisov’da oynadıktan sonra bir kez daha yurt 
dışına çıkmaya karar verdi. 2013-14 sezonunda 
Süper Lig’e teşrif eden Alexander Hleb, Torku 
Konyaspor ile anlaşma sağladı. Ayağının tozuyla 
Fenerbahçe deplasmanına giden ve beğeni 
toplayan 32 yaşındaki oyuncu, Belarus Milli 
Takımı’nda da oynamaya devam ediyor. Her ne 
kadar büyük turnuvalara gitme ihtimalleri olmasa 
da 64 maçta attığı 6 golle ulusal formanın da 
hakkını vermeye çalışıyor.

Trabzonspor’a 
Ada fırtınası

Fransa’da doğdu Trabzonlu oldu 
tezahüratlarını duyduğunda muhtemelen 
taraftarlarının ne demek istediğini 

anlamayacak da olsa Florent Malouda kariyerinin 
son yıllarını ülkemizde Trabzonspor forması ile 
tamamlayacak. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz gün 
2 yıllığına anlaştığı oyuncu Premier Lig’de Chelsea 
forması ile 6 sezonu nasıl geçirdi ve Trabzon’da 
neler yapabilir?

Florent Malouda 
13 Haziran 1980 
doğumlu ve 
33 yaşında. 
Profesyonel 
kariyerine 1996’da 
Chateauroux 
kulübünde başladı 
ve 4 yılda 63 
resmi maça 
çıktı ve 7 gol 
attı. Asıl dikkat 
çektiği Guingamp 
takımında ise 3 
sezon oynadı ve 

2003’te Lyon’a transfer oldu. Guingamp forması 
ile 87 resmi maçta 17 gol ve 11 asist üreten 
Malouda Olympic Lyon formasını ise 4 sezonda 
toplam 181 resmi maçta giydi ve 32 gol 42 asistlik 
bir performans ortaya koydu. 2007 yılında Chelsea 
macerası başlarken Maviler Lyon’a  yaklaşık £13 
milyon ödedi ve Mourinho’nun emrindeki kadrosuna 
kattı başarılı oyuncuyu.

Premier Lig kariyerinin ilk yılı çok başarılı geçmedi. 
Sezonun ilk hazırlık maçında Club America 
karşısında mavi forma ile 1 gol 1 de asist yaparak 
göz doldursa da tüm sezon boyunca zaman zaman 
yedek kaldı ve 21’i Premier Lig olmak üzere toplam 
38 resmi maçta 4 gol ve 7 asist üretebildi.

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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Felipe Scolari ile 2008-09 sezonuna başlayan 
Chelsea’de Fransız oyuncu 55 resmi maça çıktı 
ve yılı 9 asist ve 9 gol ile bitirdi. O yıl Emirates’de 
Arsenal’in son 38 yılda evinde aldığı en ağır yenilgi 
olan 4-1’lik zaferde 1 de gol atan Malouda sezonun 
ikinci yarısındaki formu ile Barcelona ve Milan’ın 
radarına girse de yıl sonunda kendisini 4 yıllığına 
Chelsea’ye bağlayan yeni sözleşmeye imza attı ve 
haftalık maaşını £80.000’e yükseltti.

2009-10 sezonun başlaması ve Carlo Ancelotti’nin 
gelmesi ile ortadaki 4’lünün ileri ucunda  forvet 
arkasında oynamaya başlayan Malouda, Mavi 
forma ile en verimli dönemini geçirdi ve sezonu 51 
resmi maçta 15 gol ve 15 asist ile tamamladı. Mart 
2010’da da ilk kez Premier Lig’de ayın oyuncusu 
ödülünü aldı.Sezon sonunda takımı ile hem lig hem 
de FA Cup zaferi yaşayan deneyimli oyuncu ligi 
12 gol 10 asist ile bitirmesine rağmen sezonun ilk 
11’ine seçilemedi.

2010-11 sezonunda ise 38 Premier Lig maçının 
tamamında forma giyen Malouda sezonu 14 gol 
ve 5 asist ile bitirdi. Lig’de attığı 13 golle Anelka ve 
Drogba’dan fazla gol sayısı ile Chelsea’nin o sezon 
Premier Lig’deki en golcü oyuncusu oldu.

Son kez yeşil sahalarda Malouda’yı izlediğimiz 
2011-12 sezonunda,  transfer döneminde Juventus 
talip olsa’da Londra kalmayı tercih etse de sezon 
Malouda için çok iyi geçmedi ve Şampiyonlar 
Ligi’nin kazanıldığı tarihi sezonda 
final maçında da forma giyerek 
kupayı kaldırsa da 42 maçta 
3 gol 7 asist ile vasat bir 
performans sergiledi.

Euro 12 Fransa kadrosunda 
olduğu için geçen sezon öncesi 
hazırlık kampına geç katılan 
Malouda takımdan ayrılmak 
istedi. Kendisi ile ilgilenen 
eski takımı Lyon ve bir kaç 
Brezilya takımı olsa da hiç biri 
haftalık £80.000’lik maaşına 
yaklaşamayınca sezonu 
Chelsea’de hiç maç yapmadan 

geçiren Fransız yıldız en son resmi maçına 2012 
Mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finali ile çıkmış 
olarak Chelsea kariyerini noktaladı. Fransız yıldızın 
milli takımda da dönem dönem kaptanlık yaptığını 
ve 80 maçta 9 gollük bir performans sergilediğini 
de ekleyelim.

Trabzonspor karnesinde ise 1 senedir futbol 
oynamamasına rağmen Karadeniz şehrinde son 
derece verimli olduğunu belirtmekte fayda var. 
Kadronun en üretken oyuncuları arasına giren 
33 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi ve Süper Lig’de 
toplamda 26 maçta forma giydi. 2091 dakika 
sahada kalan Malouda, 7 gol ve 9 asiste imza 
attı. Diğer transferlere oranla daha faydalı olan 
tecrübeli oyuncu, geçmiş dönemki Marcelinho 
ve Musampa gibi yıldızların oluşturduğu hayal 
kırıklığını tekrarlatmadı. Kadroda Henrique ve 
Olcan ile en skorer isim olan Fransız Malouda, 
tecrübesiyle de özellikle Avrupa Ligi’nde gruptan 
yükselen ve yoluna namağlup devam eden takıma 
katkıda bulundu. Sezon başında Chelsea’den 
bedelsiz kadroya dahil edilen Florent Malouda için 
2 milyon 500 bin euro ödenmişti. 33 yaşındaki 
futbolcu takımın en istikrarlı 3. futbolcusu 
konumunda bulunuyor.

İngiltere’de Chelsea forması ile kazandığı kupalar, 
1 Premier Lig şampiyonluğu 2009-10, 3 FA Cup 
2009, 2010, 2012 ve 1 de Şampiyonlar Ligi 
şampiyonluğu 2011-12.

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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TÜRKİYE’DE KENDİNİ ARAYAN

FUTBOLCU

Kasımpaşa sezon 
başındaki transfer 
politikasıyla futbol 
kamuoyunun epey 
dikkatini çekmişti. 

Teknik direktör Şota’nın 
listesinde ilginç isimler 

yer alıyordu. Aralarında 
en dikkat çekeni ise hiç 

kuşkusuz Liverpool 
günlerinde sık sık futbol 
dışı konularla gündeme 
gelen Ryan Babel oldu.
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Futbolun merkezinde 
doğdu 

Bijlmermeer’de büyüyen Babel, yaşadığı 
bölgenin futbol takımın altyapısına girmişti. 
Genç Babel kendisi gibi Surinam asıllı olan 

Hollanda efsaneleri Ruud Gullit ile Frank Rijkaard’ın 
radarına takılacak kadar yeteneklerle bezeli 
olmasının yardımıyla kısa sürede fark edilmiş ve 
1997 yılında Ajax akademisine dahil edilmişti.

1999-00 sezonuna kadar D1 takımında oynayan 
Ryan Babel, daha sonra C1, B1 ve A1’de ilerlemişti. 
1 Şubat 2004’e kadar altyapı merkezinde kalan 
Babel, dönemin Ajax teknik direktörü Ronald 
Koeman yönetiminde A takıma alındı. İlk maçına 
da Eredivisie’de ADO Den Haag karşısında alınan 
4-0’lık zaferle çıktı. İlk golü ise 20 Kasım 2004’te 
De Graafschap önündeki 5-0’lık galibiyette attı.

Bu sırada Hollanda alt yaş milli takımlarını da boş 
geçmeyen Ryan Babel, Hollanda’nın U18, U19 VE 
U20 takımlarında toplamda 12 maça çıkmış ve 7 
gol kaydetmişti. 

2005 yılında Hollanda A Milli takımana yükselen 
ve Romanya’ya attığı golle ülke tarihinin en genç 
gol atan oyuncusu olan Babel, henüz 18 yaş 97 
günlükken ağları havalandırarak tarihe geçmişti. 
Henry’e benzetilen oyuncuya Fransız menajer 
Arsene Wenger’in de teklifte bulunduğu ve 6 
milyon poundu gözden çıkardığı konuşuluyordu. 
Zira bu haberler Babel’in İngiltere’ye doğru yol 
aldığının sesleri gibiydi.

2007 U21 Avrupa Şampiyonası’nda iyiden 
iyiye yıldızını parlatan Ryan Babel, çok rahat 
adam geçebilme ve bir anda patlama yaparak 
hızlanmasıyla adeta futbol dünyasının yeni 
süperstar adayı olarak ilan edilmişti. Bu arada 
Arsenal’dan daha atak davranan Liverpool akıllı bir 
hamleyle Babel için 10 milyon pound teklif etmiş, 5 
yıllık sözleşmeyi imzalatmıştı.

Ada yolcusu 
kalmasın!

10 Temmuz 2007’de Liverpool ile resmi 
sözleşmeye imza atan Ryan Babel, kariyerine 
bir tık üste taşımış ve bambaşka bir yola 

girişmişti. Takımının sezon öncesi kampında Asya 
Kupası’nda son derece etkili maçlar çıkartarak 
taraftarlarını ümitlendirmişti.
Ancak Liverpool günleri hiç de beklediği gibi 
gitmedi. Ne patlama yapıp büyük bir yıldıza 
dönüştü ne de beklediği kupalara uzanabildi. 
Dönemin teknik patronu Rafael Benitez ile yıldızını 
parlatamayan Ryan Babel, daha çok saha dışı 
olaylarla gündeme geldi.

Öyle ki sık sık Liverpool’dan ayrılacak ilk oyuncu 
olması beklenip, transfer haberlerinde manşetleri 
süslemişti. 6 Ocak 2010’da da Birmingham City’den 
gelen teklifi kabul etmeyip takımda kalmıştı. 
Saha içinde verimli ol(a)mamaya devam eden 
Hollandalı forvet, özellikle “twitter” bombası ile 
gündeme oturmuştu. Ocak 2011’de Old Trafford’da 
oynanan FA CUP maçında Manchester United’ın 
tartışmalı bir penaltı golüyle kaybeden Liverpool’da 
Babel, resmi twitter hesabından karşılaşmanın 
hakemi Howard Webb’e ManU forması giydirmiş 
ve birçok tepki almıştı. Kendi kulüp yönetimi ile 
teknik heyetinden de eleştiri alan yıldız oyuncu, 
bu hareketinden dolayı özür dileyip, ceza da alsa 
hafızalardan silinmemişti.

Bu kadar olayların yanından en büyüğü “helikopter” 
konusuydu. Ağustos 2010’da transfer döneminin 
son gününde kendine “yine” kulüp arayan Babel, 
kendi helikopteriyle Londra’ya uçarak Tottenham 
ile West Ham kulüpleriyle görüşmüş ve anlaşma 
zemini aramıştı. Bu haber günlerce dillerden 
düşmemiş, espri konusu bile olmuştu. Artık 
futbolseverler Ryan Babel’i sık sık “Babelcopter” 
olarak anmışlar, twitterda bile #Babelcopter 
heştekleri açmışlardı.
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Kenny Dalglish’in göreve gelmesiyle ömrü 
de kısalmıştı. Artık kendisiyle ilişki tamamen 
kesilecekti. Zaten 25 Ocak 2011 tarihinde de 
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın yolunu 
tutmuştu. Babel’in İngiltere Premier Ligi’nde 
beklenen patlamayı yapamamasının başlıca 
sebeplerinden biri Fernando Torres’in en formda 
döneminde Liverpool’da oynamış olmasıydı. Ayrıca 
henüz çok genç yaşta bu kadar çok sorumluluğun 
yüklenmesi gibi faktörler de göz önünde sebep 
olarak yer alıyordu. Belki kariyerindeki en kritik 
dönemeç 2006’da Arsene Wenger’den gelen 
teklife uymamasıydı. Henry vari bir kariyer izlemesi 
beklerken, Anelka vari bir kariyere yelken açtı.

Liverpool’da 91 maçta sadece 12 gol atabilen 
forvet oyuncusu Almanya’nın yolunu tuttu.

Liverpool sonrası 
Kasımpaşa öncesi

Liverpool’dan ayrılmasının ardından haritada 
benzer rotaları takip eden ve birbirine yakın 
ülkeleri gezen Ryan Babel, Hoffenheim ve 

eski kulübü Ajax’ta forma giymişti. Almanya’da 
46 maçta 5 gol atarken, Hollanda’da ise 16 
maçta rakip fileleri 4 kez sarsabilmişti. Artık bir 
rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Zira yaşı 27 olmuştu 
ve “ikinci bahar” dönemi gelmişti.

2013-14 sezonu başında kendisini Hollanda’dan 
çok iyi tanıyan Şota’nın takımına transfer olmuştu. 
Süper Lig, Babel için bir çıkış noktasıydı. Zaten 
kendisi de bunu sıkça dile getirdi, “Burada Drogba, 
Wesley gibi çok büyük oyuncular var. Geçmişte 
Hagi gibi bir efsane de bu ligte forma giydi. 
Türk takımlarının Avrupa’daki performansları 
benim buraya gelmemde büyük etken. Birçok 
özel anı Liverpool’da yaşadım ve ilk defa ülke 
dışına çıktığım takımdı. Orası büyümemi ve 
olgunlaşmamı sağladı. Bu benim kariyerimin en 
önemli yeriydi. Hollanda futbolu dışında futbolun 
nasıl oynandığına dair bir tecrübem yoktu ve 
Liverpool bana bunu öğretti. Ajax ise genç oyunları 
nasıl yetiştireceğini bilen bir kulüp. Yaş ortalaması 
22-23 olan bir takımdan bahsediyoruz, gençlere 

özgüven veriyorlar. Geçen sene Ajax’daki teknik 
direktörümün de katkıları büyüktü, Şu an Şota’yla 
çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. 18 yaşımda 
Milli Takım’a seçildim ve 40 maç oynadım. Milli 
Takım’daki yerimi kaybettiğimden beri tekrar 
takıma girmeye zorlanıyorum. Şu an sadece kulüp 
takımına odaklanmak istiyorum. Eğer onlar için 
hala oynanacak maçlar varsa kendinize inanmanız 
gerekiyor. Türk Milli Takımı iyi performans 
gösterebiliyor. Eski dönemlerde potansiyelleri 
gerçekten yüksekti.”

Süper Lig’de ilk yarıda Kasımpaşa forması altında 
yıldızını yeniden parlatan Babel, takımının zirve 
mücadelesine de katkı vermişti, 17 maçta 3 gol 7 
asist yapmıştı. Sol çizgide şans bulan Hollandalı 
forvet, zaman zaman forvete de kaymaya başladı. 
Her ne kadar ikinci yarıda Kasımpaşa düşüşe geçse 
de Babel, eğer ilk yarıdaki formuna benzer bir ritim 
yakalarsa yeniden İngiltere’ye dönüp, rüştünü 
ispatlamaya çalışacak. 

Celal Umut EREN
twitter.com/cue_u
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1894’den 
Günümüze

Merseyside derbisi

Liverpool
Everton

Futbolun en eski 

rekabetlerinden biri

MERSEYSIDE DERBİSİ



2 takım bu sezon Ocak ayında 
Anfield’da 222’nci kez santra yaptılar. 
Mersey nehrine konuşlanan bu iki 

takımın rekabeti aynı zamanda dostluk 
derbisi olarak anılıyor. Liverpool kentinde 
aynı çatı altında yaşayıp farklı renklere 
gönül verenlerin “dostluk” derbisi. 
Derbiye Merseyside derby denmesi de 
1955’lere dayanıyor. Yerel bir gazete ilk 
kez Merseyside ifadesini kullandı derbi 
haberinde ve bu isim günümüze kadar 
geldi. Derbinin içindeki dostluk kulüplerin bu 
kadar iç içe olmalarından ve aynı evde hem 
Liverpool hem de Everton taraftarı olan 
ailelerin çokluğundan kaynaklanıyor.  

Adındaki dostluğa rağmen 
kıran kırana maçlara 
sahne olan derbiler, 
Premier Lig’de en çok 
kırmızı karta şahit olunan 
fikstür konumunda.

MERSEYSIDE DERBİSİ



Aynı şehrin 2 takımı. 1878’de kurulan 
Everton ve 1892 doğumlu Liverpool. 2 
kulüp arasında sonradan çıkan tartışmalar 

ve politik sebepler Everton’ı Anfield’dan alıp yeni 
bir araziye götürür. O, yeni satın aldıkları ve bundan 
sonra maçlarını oynayacakları yer Goodison 
Park’dan başkası değildir. 2 stad arasındaki mesafe 
2 km’den az. Bu mesafe bile bize neden dostluk 
derbisi dendiğini gösterir nitelikte. O zamanlar 
aynı stadı kullanan, hatta aynı gün maç yapan 2 
takımdan şimdiye... 

İngiltere’nin en uzun soluklu derbisinde ilk kez 1893 
yılında Liverpool ve Everton takımları karşı karşıya 
gelse de bunun amatör bir maç olması sebebiyle 
kayıtlarda derbi niteliği taşımıyor. Liverpool’da 
amatör bir turnuvada karşı karşıya geldiler ve o 
maçı Liverpool 1-0 kazandı.

Aralarında o zamana kadar oynanan hazırlık 
maçlarını ve bu amatör müsabakayı saymazsak 
bütün bu ayrılıklar ve tartışmalardan sonra iki 
düşman takımın ilk “dostluk” derbisi 1894 yılında 
oynandı. Takvimler 13 Ekim 1894’ü gösterdiğinde 
Everton yeni mekanı Goodison Park’da konuk ettiği 
Liverpool’u 3-0 mağlup etti ve tarihteki ilk resmi 
derbiyi kazandı. 

İlk derbiyi North Wales Chronicles gazetesi için 
izleyen John Humpreys o günü gazetesinde şöyle 
anlatmış.
“Daha önce böyle bir kalabalık görmedim. Maçtan 1 
saat önce Goodison Park’a giden tüm yollarda, tüm 
caddeler erkekler, kadınlar, çocuklarla doluydu. 

Otobüsler, taksiler, trenler, faytonlar, vagonlar 
maça giden heyecanlı kalabalığı taşıyordu.” 

Humpreys’in anlattığı bu insanlar tribünleri tıka 
basa doldurdu ilk derbide. 44bin seyirci £1025 
para bıraktı gişelere. 1894-95 lig sezonunun ilk 
Mersey derbisinde Evertonlı Tom McInnes başlama 
vuruşundan 10 dakika sonra golü atarak tarihe 
geçti. İlk maçı Everton 3-0 kazandı. O maçın rövanşı 
ise Anfield’da 30bine yakın seyircinin önünde 
oynandı ve 2-2 eşitlikle neticelendi. Liverpool adına 
bu maçta ilk golü atan David Hannah, Kırmızı forma 
ile  derbi tarihinin ilk golüne adını yazdırmış oldu. 
Sezonu Everton, Sunderland’in arkasında bitirdi, 
“dost” Liverpool ise son maçında Bury’ye yenilerek 
küme düştü ancak 1 sezon aranın ardından yine 
Everton’ın karşısına çıktı. 

Liverpool, Mersey derbilerindeki ilk galibiyeti için 
1897’ye kadar bekledi. 25 Eylül 1897’de Anfield’da 
Everton’ı 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra 
derbilerdeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu. 

İki takım bu büyük başarıları elde ederken 1930’lara 
kadar maçlarını da aynı gün oynuyorlardı. Bu 
kendilerinin istediği bir fikstürdü. 1950’lerde iki 
kulübün dini kimlikleri de yavaş yavaş belirgin 
olmaya ve rekabette ön plana çıkmaya başladı. 
Politik sebeplerin arayı açan iki kulüpten Everton 
kadrosuna dahil ettiği önemli İrlandalı oyuncuların 
da etkisiyle daha çok Katolik bir kulüp haline 
geldi. Taraftarların ve kulüp içindeki yönetimin de 
bu şekildeki eğilimi Mersey nehrinin öte yanında 
tam ters etki yaptı. Liverpool daha çok Protestan 
eğilimli ve ağırlıklı bir kulüp oldu. 1979’da İrlandalı 
Katolik oyuncu Ronnie Whelan transferine kadar 
kırmızı formayı giyen Katolik olmadı. Bu rekabet 
akla Celtic-Rangers’ı getiriyor haliylen. O rekabeti 
de dergimizin sonraki sayılarında okuyacaksınız. 

Everton ve Liverpool taraftarları arasında bu denli 
rekabet, bu denli kapışmalar olsa da et tırnaktan 
ayrılmaz misali tarihte iki kulübün birlikte hareket 
ettiği olaylar da yok değil. Bunların başında ilk akla 
gelen elbette ki Hillsborough faciası. Ona gelmeden 
diğer hadiselere bir bakalım isterseniz. 2007 yılında 
11 yaşındaki Everton taraftarı bir çocuğun 

MERSEYSIDE DERBİSİ
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öldürülmesi sonrası Liverpool kulübü aileye bir 
jest yaparak o sezon Şampiyonlar Ligi maçında 
Anfield’da ağırladı. Jest bununla da sınırlı kalmadı, 
maç öncesi Everton kulübünün artık her maç 
öncesi söylenen şarkılarından biri stada çalındı ve 
pek çok taraftar Everton forması ve atkısıyla maça 
geldi. O efsaneleşmiş You’ll Never Walk Alone da 
bu kez küçük taraftar Rhys Jones için çalındı. 

Hillsborough faciasında ise yıllar sonra gelen 
aklanmayla faciada hayatını kaybeden 96 kişiyi 
hem Liverpool hem de Everton birlikte andılar. 
Mahkemenin verdiği kararlardan sonra fikstürdeki 
ilk maç olan Goodison Park’daki Merseyside 
derbisinde Everton kulübü ölen taraftarlar için 
anma programı yaptı, yakınlarını stada davet 
etti. Bu kez de Goodison’da YNWA çalındı. Öyle ki 
facianın ertesinde 2 kulübe gönül verenler yanlı 
tutumu yüzünden The Sun’ı boykot etmişler, 
Anfield-Goodison Park arasında atkılarını 
birbirlerine bağlayarak bir köprü bile yapmışlardı. 

1984 yılında ise bu kez Wembley tanıklık etti 
dostluğa. Lig Kupası  finalinde 2 takım taraftarları 
bir arada oturup maçı izlerken Manchester şehrine 
de tezahüratlar yapıp “biz buradayız” mesajı 
verdiler. 

1984-85 yılında İngiltere’de 
sezon Liverpool derbisi 
ile açıldı ve Charity Shield 
maçında son şampiyon 
Liverpool ile FA Cup 
şampiyonu Everton karşı 
karşıya geldi. Liverpool 
kalecisi Bruce Grobbelaar’ın 
kendi kalesine attığı golle 
Wembley’de zafere ve 
kupaya ulaştı Everton. 

1985-86 sezonunda da iki takımın rekabeti 
üst düzeydeydi, Liverpool’un devleri hem 
şampiyonlukta hem de FA Cup’ta kupa için kıyasıya 
bir rekabete girdiler o sezon ve Liverpool hem 
şampiyon oldu hem de finalde 2-1 ile ezeli rakibi 
Everton’ı yenerek sezonu duble yaparak bitirdi. 
1986-87 sezonunda da iki takımın çekişmesini 
izledik ve Everton 2005’ye kadar son kez 
Liverpool’un üzerinde bitirdiği ligin şampiyonu 
oldu...

Tabii Evertonlılarla Liverpoolluların arasını da açan 
şeyler yok değil. Heysel faciası ve 2005 mucizesi. 
Heysel faciasından sonra İngiliz kulüplerine verilen 
Avrupa’dan men cezasından en çok Everton’ın başı 
yandı. Avrupa sıralaması elde etmesine karşın 
men edilen Evertonlılar uzun süre Liverpool’u 
suçlarken 2005’e geldiğimizde yine hedeflerinde 
Liverpool vardı. 2004-05 sezonunu 4. bitirerek 
Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Everton, 
Liverpool’un İstanbul’daki kupa mucizesinden 
sonra Everton’ın Şampiyonlar Ligi’ne kalma 
başarısı gölgelendi. Son Şampiyonsuz kupa olmaz 
diyen UEFA, Everton’ın hakkını da yemeden 
Liverpool’u o sene ilk ön elemeden ŞL’ne dahil etti. 
Kırmızılar 3 ön eleme sonunda gruplara kalırken, 
Chelsea ile aynı gruba düştüler ve grup lideri 
olarak bir üst tura çıktılar. Everton ise o sezon 
öncesi Olimpiyat Stadyumu’nda, ezeli rakibinin 
birkaç ay önce Avrupa’nın en büyüğü olduğu 
stadyumda Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yaptı 
ve 5-0 kaybetti. Ön elemede İspanyol Villareal’i 
geçemeyen Maviler gruplara kalamadan büyük 
hayal kırıklığı ile yollarına UEFA Kupasında devam 
ettiler. İlk turda Dinamo Bükreş’e elenerek Avrupa 
defterini erken kapattılar. 

Derbi rekabetinde kazananlara kaybedenlere 
bakalım. 1894’den günümüze gelirsek maviden 
kırmızıya doğru değiştiğini görüyoruz rengin. 
Rekabetin ilk yıllarındaki Everton üstünlüğü giderek 
yerini Liverpool’a bırakıyor. Premier Lig kurulana 
kadar oynanan maçlarda Liverpool tam 55 kez 
kazanırken Everton’ın 48 galibiyeti var. 43 kez 
de eşitlik çıkmış derbilerde. Premier Lig’de ise 
Liverpool üstünlüğü göze çarpıyor. 44 maçta 19-6 
üstünlüğü var kırmızıların.

MERSEYSIDE DERBİSİ
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Bu 222 derbide de öne çıkan olaylar 
yok değil. Everton 1941-42 ve 1951-52 
sezonları arasında evinde oynadığı 14 

Mersey derbisini kaybetmeyerek bu alanda 
rekorunu kırdı. Liverpool’un rekoru ise günümüzde. 
1999’da eski Trabzonsporlu Kevin Campbell’ın 
golüyle 1-0 kaybettiği derbiden beri Anfield’da 
yenilmiyor rakibine. Ayrıca Liverpool 1970-1984 
yılları arasında da Everton’a karşı yine 14 maçlık 
bir yenilmezlik serisi yaptı. Everton’ın Anfield 
üstünlüğü ise 1899-1920 arasında. 16 deplasmanı 
10 galibiyet 6 beraberlikle kapatarak deplasmanda 
yenilmezlik rekorunu kırdı. Everton ayrıca 1908-
1914 yılları arasında Anfield’da ardı ardına 7 maç 
kazanarak da yeni bir rekorun sahibi oldu. 

1935-36 sezonunda Anfield’da Liverpool’un 
aldığı 6-0’lık galibiyet derbilerde Liverpool’un 
en farklı galibiyeti. Everton’ın en farklı galibiyeti 
ise Anfield’da aldığı 5-0, yıl 1914. 1982’de ise 
Liverpool Everton’ı Goodison Park’da 5-0 yenerek 
deplasmandaki en farklı galibiyetini elde etti. 

Premier Lig dönemindeki en büyük zaferler ise 
Liverpool’un bu sezonki 4-0’lık galibiyeti ve 
2006’da Everton’ın evinde aldığı 3-0’lık skor. 

Unutulmaz maçların arasında bir de FA Cup maçı 
var. 1991’deki maçta Everton 4 kez geriye düştüğü 
maçta 4 kez geri dönerek maçı 4-4 bitirmeyi 
başardı. 

Bu derbi rekabetlerindeki 
golcülere de göz atalım. Liverpool 
adına Ian Rush ve Everton 
adına Dixie Dean rakip ağları 
derbilerde en çok havalandıran 
isimler. Dean 19, Rush 25 kez 
Merseyside’da gol sevinci yaşadı. 
Günümüzde halen oynayan 
isimlerin en golcüsü ise Steven 
Gerrard. Liverpool kaptanı 8 lig 1 
de FA Cup olmak üzere 9 golle en 
golcü isim.

Fenerbahçeli Dirk Kuyt’ın da Merseyside derbisinde 
Kırmızı forma ile Everton’a 5 golü var. 29 Kasım 
2009’da Goodison Park’ta Liverpool’un 2-0 
kazandığı maçta golleri Fenerbahçeliler, Yobo kendi 
kalesine ve Kuyt atmıştı. Yine 16 Ocak 2011’de 2-2 
biten derbide Liverpool’un gollerini Fenerbahçeli 
Kuyt ve Meireles atmıştı. İngiltere’deki takımların 
yarısında oynayan eski Fenerbahçeli Anelka’nın 
da derbide Kırmızı forma ile 1 golü var, eski 
Galatasaraylı Çek golcü Milan Baros derbide hiç gol 
atamadı, 20 Mart 2005’teki derbide bir kırmızı kartı 
var Çek yıldızın. Eski Galatasaraylı Harry Kewell’ın 
da 30 Ağustos 2003’te ve 2006’da Kırmızı forma 
ile iki derbi golü var. Eski Beşiktaş teknik direktörü, 
Liverpool efsanesi John Benjamin Toschak’ın da 
1970-71 sezonunda bir golü var Everton’a...
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Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem

MERSEYSIDE DERBİSİ

En çok derbi heyecanı yaşayanlarsa 2 
Galli. Everton kalecisi Neville Southall 41, 
Liverpoollu golü Ian Rush ise 36 kez forma 

giydiler. Yine günümüzde ise Steven Gerrard 4-0’lık 
maçta da forma giyerek Jamie Carragher’ı geride 
bıraktı ve 28’inci kez derbide ter döktü. 

2 takım forması ile de derbide gol atan tarihte 
2 isim var, Peter Beardsley 6 gol Liverpool forması 
ile, 1 gol de Aralık 1992’de Everton forması ile 
atmış ve David Johson 1971’de Everton forması ile 
1980’de de Liverpool forması ile derbide gol atmış.

Liverpool ve Everton’ın arasındaki bu dostluk ve 
yakınlık elbette ki oyunculara da işledi. Tarihte 
Liverpool için ter döken ama çocukluğunda Everton 
sevdalısı olan oyuncular oldu. Bunların başında 
en golcü isim olan Ian Rush, taraftarın Tanrı 
dediği Robbie Fowler, kulüp efsanesi olan Jamie 
Carragher, Michael Owen ve Steve Mc Mannamann 
var. Everton’da ise Nick Barmby, Dave Watson, Phil 
Jevons küçüklüklerinde kırmızı olan isimler. 

Her 2 takımın formasını giyenlerin de en ilginç 
simaları tanıdık bir isim eski Galatasaratlı 
Abel Xavier ve Andrew Hannah. Hannah hem 
Liverpool hem de Everton kaptanlığı yapan 
tek isim olurken Xavier 2002’de devre arası 
Everton’dan Liverpool’a gelerek aynı sezonda farklı 
takımlarla derbi yaşayan tek oyuncu oldu. 1992’de 
Liverpool’dan Everton’a imza atan Gary Abbet ise 
her 2 kulüple FA Cup kazandı ve bu alanda tek isim 
oldu. 

Forvetlerden bahsettik biraz da kalecilere 
değinelim. Derbilere kalelerini gole kapama 
konusunda 2 isim var. Everton kalecisi Neville 
Southall 41 maçının 15’inde Liverpool forvetlerine 
gol izni vermedi ve rekor kırdı. Günümüzde ise tim 
Howard 17 kez oynadığı derbilerin 5’ini gol yemeden 
bitirdi. Liverpool’da ise yine gol yememe rekoru 15 
maç. Ray Clemence 27 maçın 15’inde gol yemedi. 

Son olarak seyirci sayılarına bir bakalım. 
Merseyside derbisi seyirci rekoru Goodison 
Park’ta 18 Eylül 1948’te 78,599 ile kırılmış. En 
düşük seyirci ise Anfield’da 19 Ocak 1901’de 
18.000 kişi. Stad güvenlikleri ve Premier Lig’in 
düzenlemelerinden sonra Everton 40bin, Liverpool 
ise 45bin ortalamayla oynuyor derbileri. 

Genel anlamda 222 maç sonunda Liverpool’un 
312 golü ve 89 galibiyetine karşılık Everton’ın 
255 golü ve 66 galibiyeti var.

Liverpool kenti İngiliz futbolu için büyük anlam 
ifade ediyor. Günümüze kadar Liverpool ve Everton 
gerek kazandıkları başarılarla gerekse de liglerin 
ve federasyonların kurulmasındaki çalışma ve 
katkılarıyla ülke futbolunun önemli birer parçası 
olmayı başardılar. Everton ve Liverpool takımları 
günümüze kadar liglerde üst sıralara oynayan 
takımlar olmayı başardılar. 

Şehrin diğer takımı Tranmere Rovers ile oynanan 
maçlar da Merseyside derbisi olarak adlandırılsa 
da genelde çok ender ve kupalarda maçlar oynuyor 
Tranmere komşuları ile. Son olarak FA Cup’ta 2001 
yılında Tranmere, Everton’ı 3-0 ile elemiş ve çeyrek 
finalde Liverpool’a 4-2 kaybederek kupaya veda 
etmişti...

Geçtiğimiz yıl Liverpool ligde kötü giderken ezeli 
rakibi Everton’ın Avrupa hedefi söz konusuydu. Bu 
sezon Liverpool zirveyi kovalarken, Everton da yine 
üst sıralardan kopmak istemiyor. Sezon sonu kimin 
ipi nerede göğüsleyeceğini hep beraber göreceğiz. 
Her şey bir yana bu güzel rekabeti, bu derbiyi her 
yıl büyük bir keyifle izleyeceğiz. 
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İ   ngilizler, 14’üncü yüzyıldan beri 
hayatlarında olan bir protesto 
yöntemine ay gibi parladığı için, ‘ay’ 

kelimesinden esinlenerek ‘mooning’ 
adını vermiş. Kral 3. Henry’nin okçularını bu 
şekilde protesto eden Normandiyalı askerlere 
benzer sahneleri, İskoç – İngiliz rekabetinin filmi,  
Braveheart’dan da hatırlıyoruz. 

Gol atan futbolcunun şortunu indirerek kaba etleri 
ile mesaj vermesinden oluşan bu gol sevincini 
ender de olsa Britanya sahalarında görüyoruz. 

Son olarak Sven Goran Erikson zamanında 
İrlandalı Stephen Ireland’ın 2007-08 sezonunda 
Sunderland’i 1-0 yendikleri maçta attığı gol sonrası 
şortunu indirmesi ve altındaki Superman temalı 
iç çamaşırı ile bu sevinci yaşaması ile gündeme 
gelmişti mooning. Bize de tarihteki meşhur bu tip 
gol sevinçlerini derlemek düştü. 

Ireland, gol sevinci sonrası bir ceza 
almadı, uyarı ile kurtuldu. Sven Goran-Erikson da 
oyuncusunun gol sevincine ‘’süper bir futbolcudan 
süper bir gol izledik, sevinci doğal karşılıyorum ve 
ceza alacağını sanmıyorum’’ açıklaması ile destek 
olmuştu. İrlandalı yıldızın takım arkadaşı Joey 
Barton ise Ireland kadar şanslı değildi. 

Barton vakası, 30 Eylül 2006’da Goodison 
Park’taki Everton – City maçında yaşandı. Uzatma 
dakikalarında Manchester takımının beraberlik golü 
gelince bu golü Everton tribününe doğru şortunu 
indirerek kutlayan Joey Barton maçtan sonra 
oldukça tepki çekti. Merseyside polisinin açtığı 
soruşturmadan kurtulan Barton, federasyondan 
£2.000 ceza aldı ve benzer bir olayı bir kez daha 
tekrarlamaması için uyarıldı. 

Süper bir 
futbolcudan 
süper bir gol 
izledik, 
sevinci doğal 
karşılıyorum ve 
ceza alacağını 
sanmıyorum”

-Sven Goran-Erikson-

“

MOONING - AYA BENZER YÜZEYİN

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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Benzer davranışların en meşhurlarından 
birisi İngiliz futbolunun 1970’lerdeki renkli 
kişiliklerinden QPR ve Arsenal’in eski 

savunmacısı Terry Mancini’den gelmişti. Ekim 
1974’te Loftus Road’da şeref tribününün önündeki 
protestosunu QPR başkanı Jim Gregory’ye yapan 
Mancini o günlerde Arsenal’e transferine engel 
olmaya çalışan ‘’başkanı hedef almıştım’’ diyerek 
olayı özetliyor... 3 gün sonra Arsenal’e transfer 
olan Mancini bu hareketinden dolayı 2 maç ve £150 
ceza almıştı. 

Haşarı İtalyan Paolo Di Canio da gol sevincini 
abartan isimler arasında. Sheffield Wednesday 
forması ile İngiltere’deki ilk yıllarında Selhurst 
Park’ta 1-1 biten Wimbledon maçında golünü 
attıktan sonra Wimbledon seyircisine poposunu 
göstermiş ve ceza almadan bu olayı atlatmayı 
başarmıştı...

Scales: “Tuzağa düştük” 

İngiltere futbol tarihinin en unutulmaz mooning’ini 
sona sakladık. Mayıs 1988’de Alan Cork’un jübile 
maçında Winnie Jones’un örgütlediği dokuz 
Wimbledonlı futbolcu Plough Lane’de orta 
yuvarlakta yanyana dizilip harika bir poz verdiler. 
Kısa bir süre önce Liverpool’u yenerek FA Cup 
şampiyonu olduklarını ve hala zafer sarhoşluğu 
yaşadıklarını söyleyen futbolculardan John Scales, 
sponsorlardan Carlsberg’i suçladı. Taraftarların 
gazına geldiklerini belirten Scales, ‘’tuzağa düştük’’ 
diyerek eylemlerini savundu. 

Wimbledon kulübü bu olayda oyuncularını kontrol 
etmediği için £5000 ceza alırken federasyon 
oyuncu başına £750’lik ceza da kesti. 

“Başkanı hedef almıştım”
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Brezilya’da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası’na az bir zaman kala dergimizde Dünya Kupası’na da yer 
vermeye başlıyoruz, bu sayımızda İngiltere’de düzenlenen ve İngilizlerin kazandığı tek Dünya Kupası’nı 
hatırlatacağız sizlere. Önümüzdeki sayılarda da İngiltere milli takımının son durumunu ve Dünya 

Kupası hazırlıklarını bulabileceksiniz sayfalarımızda.

1960 yılında, İngiltere, İspanya ve Batı Almanya’yı geride bırakarak Dünya Kupası düzenleme hakkını kazandı. 
O yıl FIFA’yı protesto eden Afrika ulusları Dünya Kupası’na katılmama kararı almasına rağmen rekor 
düzeyde 70 ülke elemelere katıldı ve 16 takımlı turnuva İngiltere’de başladı. 

Açılış maçı 11 Temmuz 1966’da Wembley’de İngiltere – Uruguay maçıydı ve iki takım da gol atma başarısını 
gösteremedi. 

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu
Uruguay Arjantin Brezilya Şili
İngiltere Batı Almanya Macaristan Sovyetler Birliği
Fransa İspanya Portekiz İtalya
Meksika İsviçre Bulgaristan Kuzey Kore

GRUPLAR

1966 DÜNYA KUPASI İNGİLTERE
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Türkiye, Dünya Kupası Avrupa elemelerine katıldı ve 
Portekiz, Çekoslovakya ve Romanya’nın yer aldığı 
grupta 6 maçta 1 galibiyetle son sırada yer alarak 
elendi. Gruptan kupaya lider olarak Portekiz katıldı. 
Dünya Kupası grup maçlarında galibiyete 2 puan, 
beraberliğe 1 puan veriliyordu ve aynı puandaki 
takımlar gol averajı ile sıralanıyordu. 

Maçlara ev sahipliği yapan stadyumlar; Wembley 
(100.000), White City (76.567), Old Trafford 
(42.730), Goodison Park (40.157), Roker Park 
(40.310), Hillsborough (42.730), Ayresome Park 
(40.310)  ve Villa Park (55.000). 

1966 Dünya Kupası düzenlenen 8. Turnuva 
olmasına rağmen içinde pek çok ilki barındırması 
anlamında diğer 
turnuvalardan 
farklı bir yöne 
sahipti. Özellikle 
artık takımlar 
daha defansif 
oynamaya başlamış 
ve maçlardaki 
gol ortalaması 
düşmüştü. Ev sahibi 
İngiltere, grup 
birincisi olurken 
sadece 4 gol atmış 
ancak grupta hiç 
gol yememişti ve ilk 
maçını kazanamadan şampiyon olmayı başaran ilk 
ülke olmuştur.

Yaşanan önemli ilklerden birisi de ilk kez Güney 
Amerika ve Avrupa takımlarının dışında bir ülkenin 
grup aşamasından bir üst tura çıkmasıydı. Bunu 
başaran ülke, Sovyetler birliğine yenildikten 
sonra Şili beraberliği ve ardından sürpriz bir İtalya 
galibiyeti ile gruptan çıkmayı başaran Kuzey Kore 
olmuştu. 

Goodison Park’ta oynanan çeyrek finalde 
Portekiz ile eşleşen bu küçük Asya ülkesi, maçın 
25. Dakikasında 3-0 önde olmasına rağmen, 
Eusebio’yu durduramamış ve maçı 5-3 kaybederek 
turnuvaya veda etmişti.

İlk kez 1966’da bir organizasyonda seyirci sayısında 
1,5 milyon barajı geçildi. Turnuvayı 1.563.135 biletli 
seyirci izlerken, 32 maç sonunda seyirci ortalaması 
48.848 kişi ile Dünya Kupalarının o güne kadar 
ulaşılmış en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı. 
Günümüzde kadar da bu sayıyı geçen sadece 5 
turnuva olmuştur. Rekor 68.991 seyirci ortalaması 
ile ABD 1994 Dünya Kupası’nda.

Turnuvanın gol kralı tahmin edebileceğiniz gibi 
Eusebio olurken, Portekizli efsane rakip filelere 9 
gol atmıştı. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden 
golcü, ülkesinin ilk kez katıldığı bu organizasyonda 
3. Olmasında kuşkusuz en çok pay sahibi olan 
isimdir. 

Portekiz grubunda, 
Macaristan, Brezilya 
ve Bulgaristan’ı da 
yenerek büyük sükse 
yapmış, çeyrek 
finalde Kuzey Kore’yi 
saf dışı bırakmış 
ve yarı finalde ev 
sahibine Bobby 
Charlton’ın golleri ile 
2-1 mağlup olduktan 
sonra Soyvetler 
Birliğini yenerek 
turnuvayı üçüncü 
sırada bitirmişti. 

1966’da turnuvanın birincisine verilecek Jules Rimet 
kupası sergilendiği yerden çalınmış ve bulunana 
kadar geçen sürede, final maçında verilmek üzere 
kupanın bir replikası yaptırılmıştı. Manchester 
Milli Futbol müzesinde bu replika günümüzde de 
sergilenmektedir. Çalınan Dünya Kupası bir süre 
sonra çalıların arasında, gazete kâğıtlarına sarılı 
şekilde bulunmuştu.

Turnuvanın bir diğer farkı da kura çekiminin 
televizyondan yayınlandığı ilk Dünya Kupası 
olmasıdır. 1966 Dünya Kupası aynı zamanda 
maskotu olan ilk spor organizasyonu olma 
özelliğini de barındırır. İngilizler’in sembolü Aslan 
Willie…
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A Grubundan İngiltere ve Uruguay, B Grubundan 
çok da zorlanmayan Batı Almanya ve Arjantin, C 
Grubundan Portekiz ve Macaristan, D Grubundan da 
komünizmin zaferi Soyvetler Birliği ve Kuzey Kore 
çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar olmuştu. 
Bu turnuva Brezilya’nın bu güne kadarki en kötü 
performansı olarak da tarihe geçmiştir. 

Çeyrek finallerde Portekiz zorlansa da Kuzey 
Kore’yi eledi. İngiltere, Ezeli rakibi Arjantin’i 
Hurst’un golü ile 1-0 geçti. Batı Almanya, Uruguay’ı 
4-0’lık skorla rahat elerken, Sovyetler Birliği de 
Macaristan’ı 2-1’lik skorla yenerek turnuvanın 
dışına itti.

Yarı finallerde ise İngiltere, turnuvanın en iyi futbol 
oynayan ekiplerinden Portekiz’i 2-1’lik skorla eledi 
ve Eusebio sahayı göz yaşları içinde hayal kırıklığı 
ile terk etti. Batı Almanya ise Sovyetler Birliğini aynı 
skorla turnuvanın dışına iterek finale yükseldi. 

 FİNAL: 
1966 Dünya Kupası Finali bugün bile konuşuluyor, 
tartışılıyor. 30 Temmuz günü Londra’nın Wembley 
stadyumunu dolduran 96.924 kişi bu tarihi maça 
tanıklık etmişti. Normal süresi 2-2 biten maçın 
uzatma bölümlerinde çok tartışılan ve daha sonra 
defalarca topun çizgiyi geçmediği teknolojik 
çabalarla ispatlanan gol ile İngiltere 3-2 öne geçti 
ve morali bozulan Almanlar karşısında bir gol 
daha bularak maçı 4-2 kazandı, tarihindeki ilk 
Dünya Kupası zaferini yaşadı. Geoff Hurst’ün 3 gol 
atarak hat trick yaptığı final maçı bir Dünya Kupası 
finalinde hat trick yapılan ilk ve son finaldir. 
Alf Ramsey’in çalıştırdığı ve Bobby Moore’un 
kaptanlığını yaptığı İngiltere maçın 12. Dakikasında 
Haller’in kafa golüne engel olamadı. 19. Dakikada 
ise bu kez Bobby Moore’un kullandığı frikikte Geoff 
Hurst’ün kafa golü ile maça denge geldi. Maçın 
77. Dakikasında yine bir 
duran toptan, kornerden 
Martin Peters ile golü buldu 
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ev sahibi. Maçın son dakikasında baştan sonra 
tartışmalı bir gol izledik. Golden önceki pozisyonda 
faul var mı yok mu tartışmalarının ardından, 
pozisyonun devamında topu içeri ortalayan Karl-
Heinz Schnellinger’in elle kontrol ettiği itirazları 
da son dakika golüne damga vurmuştu. Ceza 
sahasında yaşanan karambolün içinde topa son 
dokunan Wolfgang Weber maçı uzatmaya taşıyan 
isim oldu. 

Uzatma dakikalarında ev sahibi ataklarını 
sıklaştırmıştı. Önce Bobby Charlton’ın bir şutu 
direkten dışarı çıktı ve 101. Dakikada tarihe geçen 
an, Hurst’un vuruşu üst direkten dönüp 
çizgiye düşüyor, bir İsviçreli hakem Gottfried 
Dienst bir anlık duraklıyor ve Azerbaycan asıllı Rus 
hakem Tofik Bakhramov’un onayı ile ev sahibine 
golü veriyor… Bu gol yıllarca tartışıldı, konuşuldu, 
üniversitelerde araştırıldı ve daha sonra ortaya 
çıkan amatör kamera görüntüleri bile incelendi 
ve topun çizgiyi geçmediği ispatlandı. Hatta bazı 
Almanlar, yarı finalde Sovyetler Birliğini eleyen 
takımlarının hakem tarafından cezalandırıldığını bile 
iddia ettiler. 

Uzatmaların son dakikasında tüm Alman takımı bir 
duran topta ileri çıkmış ve gol ararken kontra atak 
yakalayan ev sahibi, Bobby Moore’un uzun pasında 
topu Hurst ile buluşturdu ve maçı 4-2’ye getirdi, 

İngilizlerin zaferini perçinleyen isin oldu, kupa 
sonunda futbolu icat eden İngilizler’in olmuştu… 
O günlerde oyuncu değişikliği izni yoktu. FIFA 
kurallar gereği şampiyonluk madalyasını sadece 
sahadaki 11’e veriyordu. Bu kural değiştikten 
sonra, yedekler ve hocalar da madalya almaya 
başladıktan sonra 2009’da geri kalan İngiliz 
oyuncular ve teknik ekip 10 Haziran günü 
Londra’daki törenle madalyalarını aldı. 

Almanya – İngiltere ezeli rekabetinde 
gelen bu zaferden sonra İngiliz 
taraftarlar “2 Dünya Savaşı ve 
1 Dünya Kupası” tezahüratlarını 
geliştirdi, kupanın final maçı, 
Hurst’un 3-2 yapan golü yıllarca 
tartışıldı. 2010 Dünya Kupası’nda 
İngiltere – Almanya maçında bu kez 
Lampard’ın çizgiyi geçen topuna gol 
kararı çıkmayınca Almanlar maçı 
4-1’e taşıdı ve bir nevi rövanşı almış 
oldu…
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Suarez & Sturridge

Liverpool Premier Lig’de 
zirve hedefinde son 
derece başarılı adımlar 
atarken, iki isim fazlasıyla 
ön plana çıktı. Yeri geldi 
beraber kabus oldular, 
yeri geldi biri diğerinin 
yokluğunu hissettirmedi. 
Suarez-Sturridge ikilisi, 
Anfield Road ahalisinin 
yeni umudu...

Sezon başlangıcında kuşkusuz 
Liverpool taraftarlarının 
aklının ucundan şampiyonluk 

hayali geçmiyordu. Zira takımın 
en önemli yıldızı olarak gösterilen 
Luis Suarez, meşhur “ısırık” 
olayından dolayı, ilk 5 maçı 
kaçıracaktı. Geçen sezonun son 
döneminde de Uruguaylı yoktu, 
fakat sahneye devre arasının flaş 
transferi Daniel Sturridge çıkmış, 
“5 dakikada değişir bütün işler” 
sözlerini hatırlatmıştı. Suarez’siz 4 
karşılaşmada İngiliz oyuncu rakip 
filelere 5 gol bırakmıştı. O nedenle 
Anfield Road sakinlerinin en 
azından tesellisi Sturridge’in sahne 
alma olasılığıydı. Öyle de oldu. 
İlk 5 haftaya hızlı bir giriş yapan 
Liverpool, Manchester United 

zaferiyle(1-0) birlikte Suarez’siz 
süreci 10 puanla geçmişti. 

Başarılı geçen ilk maçlar sonunda 
uzun bir süreden sonra taraftarlar 
zirve kelimesini yüksek telaffuz 
etmeye başlamışlardı. Bu ortamı 
oluşturan da kuşkusuz bu süreçte 
attığı 5 golle Daniel Sturridge 
olmuştu. Uruguaylı Luis Suarez 
cezasını bitirip, sahalara dönünce 
doğal olarak Daniel Sturridge’in 
gölgede kalması beklenebilirdi 
ancak Kırmızılar bambaşka 
bir görüntü çizdiler. İki yıldız 
oyuncu adeta birbirlerini yıllardır 
tanıyormuş gibi sırıtmadan, 
beraber oynadılar. Gollerinin de 
ardı arkası kesilmedi...
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GOL 
PAYLAŞMAKTIR

An itibariyle ligde ilk 4’te yer alan ve 
Şampiyonlar Ligi’nin son bileti olarak 
gözüken 4. basamak için en iddialı takım 

olan Liverpool’da bu özgüveni sağlayan kuşkusuz 
attıkları gollerle takıma hayat veren Luis Suarez ve 
Daniel Sturridge. 

Sadece gol atmayan ikili aynı zamanda asistleriyle 
de ön plana çıkıyor. Özellikle Suarez, 28. Hafta 
itibariyle attığı 24 golün yanına 10 gol pası 
ekleyerek, ne kadar önemli bir takım yıldızı 
olduğunu ispatladı. Takım yıldızı deyimi kulağa 
değişik gelse de Suarez’in takımı için adeta liderlik 
yaptığı öngörülebilir. Sahada artık efsane Steven 
Gerrard’ın bile rolünü üstlenen 27 yaşındaki forvet, 
yeri geldiğinde kornerleri, duran topları büyük bir 
sorumlulukla kullanmaktan çekinmiyor. Everton 
derbisinde de Gerrard’a attırdığı gol bunun en taze 
örneklerinden biri. 

Aynı durumu Daniel Sturridge için söylemek ne 
kadar doğru bilinmez ancak İngiliz futbolcunun 
da takım oyununa yatkınlığı su götürmez bir 
gerçek. Saha içinde Brendan Rodgers’ın oyun 
sisteminde sağ kanat, sol kanat ve merkezde 
Suarez’in arkasına geçen Sturridge, zaman 
zaman da Uruguaylı ile yer değiştirerek forvete 
kayıyor. Böylesine çok yönlü bir yıldızın takımda 
bulunması her teknik adam için nimet tadında bir 
iyiliktir. Sakatlığı sebebiyle oynayamadığı 8 maçta 
Liverpool’un 3 yenilgi alması da biraz buna işaret. 
Skor anlamından katkısı olan fakat Suarez ile 
kıyaslandığında biraz gölgede kalan 24 yaşındaki 
Sturridge, kadronun bel kemiği sayılacak isimlerden. 
28. Haftada 18 gol 5 asistlik bir performansını 
izledik İngiliz yıldızın.
  
Böylesine paylaşımcı ruhlu forvetlere sahip olmak, 
Şampiyonlar Ligi yarışında son derece önemli. 17. 
Haftada liderlik koltuğuna bile çıkan Kırmızılarda, bu 
ikilinin etkisi asla yadsınamaz. 

LIVERPOOL’UN 
ALTINLARI

Her ne kadar Liverpool, diğer üçü Chelsea-
Manchester City ve Arsenal kadar derin bir 
kadroya sahip olmasa da öne çıkan isimleri 

sayesinde bir şekilde zirve mücadelesinde yer 
buluyor. Özellikle hücum ikilisinde Suarez-Sturridge 
dayanışması her hafta biraz daha güçlü hale geliyor. 
Liverpool’un ligde 28. hafta itibariyle kaydettiği 73 
golün 42’sinde bu ikilinin imzası var. Bu sayı ezeli 
rakip Manchester United’ın ligde 27 maçta attığı 43 
golle yan yana gelince daha da anlam kazanıyor. 
Ligde öldürücü ikiliden fazla gol atabilen sadece 4 
takım var. 

Özellikle Luis Suarez’in katkısı inanılmaz boyutlara 
ulaştı. Premier Lig’de 23. maçına çıktığında 
hanesinde 24 gol, 10 asist yazması Uruguaylı’nın 
ne kadar hızlandığını net şekilde gösteriyor. 
Ligde geçen sezonla birlikte arka arkaya 9 maç 
oynamayan, sürekli eleştirilerin merkezinde olan ve 
kendi hatası nedeniyle de ara ara adeta baskılara 
maruz kalan Luis Suarez, her olumsuzluğa rağmen 
performansını gittikçe artırıyor. 

14 ile 17. Hafta aralarında oynanan 4 maçta rakip 
filelere tam 10 gol bırakan Suarez, tam anlamıyla 
bu dönemde zirveye çıktı. Norwich ağlarına 4, 
West Ham kalesine 2, Tottenham filelerine 2 ve 
Cardiff’e de yine 2 gol bırakan Suarez, durmak 
bilmediği gibi asistleriyle de konuşmaya devam 
etti. Aynı süreçte çıktığı 4 maçta 6 gol pası veren 
27 yaşındaki forvet, Chelsea ve Manchester City 
deplasmanlarını boş geçmişti. Skor üretmeden, 
pas geçtiği maçları kaybeden Liverpool ve menajer 
Brendan Rodgers, bir kez daha Uruguaylı yıldızın ne 
kadar ciddi bir katkı unsuru olduğunu fark etmişti. 
Öte yandan, bir diğer ilginç istatistik, Luis Suarez’in 
gol atamadığı maçlarda Liverpool sahadan boynu 
bükük ayrılıyor. Kırmızılar, golcü futbolcunun es 
geçtiği karşılaşmalarda Arsenal(2-0), Hull City(3-
1), Manchester City(2-1) ve Chelsea’ye(2-1) mağlup 
olmuş, bir nevi çıktığı liderlik koltuğundan inmek 
zorunda kalmıştı. Bu istatistiği bozan tek maç 5-1 
kazanılan Arsenal maçı oldu. 
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Luis Suarez ve Liverpool’un paralel rakamlarından 
anlayacağımız üzere zirve yarışında Uruguaylı 
golcünin payı epey fazla. Hatta epey kelimesi bile 
fazla! Suarez yoksa zirve de yok şampiyonluk da 
yok. 

Suarez’in detaylarından sonra Daniel Sturridge’e 
göz atmakta fayda var. Sezonun ilk 5 haftasını cezalı 
“vampir” Suarez’den yoksun geçen Liverpool’da 
İngiliz futbolcu Sturridge, aldığı sorumluluğu gayet 
başarılı bir şekilde yerine getirmişti. 5 hafta rakip 
fileleri 4 kez sarsan 24 yaşındaki yıldız, geçen sezon 
Newcastle United ve Fulham’a karşı sergilediği 
resitali Manchester United önünde de ufak çaplı 
bir şovla yeniden hatırlatmıştı. Araya giren 1-0’lık 
Southampton yenilgisinden sonra 6. haftada 
yeniden sazı eline alan Sturridge, sahalara dönen 
Suarez’in destekleriyle yaratacılığı ve takım oyununu 
üst düzeye çekmişti. 

6 ve 9. hafta aralarında 4 gol 2 asist yapan 
Daniel Sturridge, takımının bu süreçte 3 galibiyet, 
1 beraberlikle 10 puan toplamasında büyük pay 
sahibiydi. Ancak daha sonra 13. Haftada yaşadığı 
sakatlık ve tam 7 maçta formasından uzak kalması 
ister istemez takımın form grafiğini de ekledi.
 

Luis Suarez’in tek başına gol 
yükünü çekse de takım Sturridge 
olmadan çıktığı mücadelelerin 
3’ünü yenik kapadı. 

21. Haftaki Stoke City mücadelesiyle yeşil sahalara 
geri dönen İngiliz forvet, yeniden rüzgarını estirmeye 
başladı. 1 Ocak’taki Hull city maçını saymazsak 
Sturridge 2014 yılında ligdeki neredeyse tüm 
maçlarda gol attı. Son 8 lig maçında 9 golü var.
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Son dönemde epey popüler 
hale gelen Suarez-
Sturridge partnerliği 

konusunda tartışmalar da yok 
değil. Liverpool taraftarlarının 
üzerinde tartıştığı bu konuda 
farklı görüşler mevcut. Özellikle 
Suarez’in daha ayrı tutulması 
gerektiği çünkü futbolcu profili 
olarak Sturridge ile başka yolda 
oldukları söyleniyor. Gerçekten 
de Suarez’i ayıran ciddi özellikle 
mevcut. Suarez, yeri geldiğinde 
merkezde de oynayabilen 
hatta ve hatta yeri geldiğinde 
kanatlara bile çekilebilecek 
düzeyde bir oyuncu. Sturridge’e 
göre daha kreatif ve bitirici. 
Golü daha iyi koklayan yıldız 
futbolcu, bireysel anlamda 
da savurgan yapısını biraz 
törpülediği takdirde bambaşka 
bir boyuta evrilebilir. Neredeyse 
Messi, Ronaldo ve Ribery sınıfına 
girebilir.

Daniel Sturridge’de bu durum 
biraz daha farklı. Genelde 3’lü 
forvetin sağ ve sol kanatlarında 
şans verilen İngiliz oyuncu, 
forvet olarak da forma 
giyebiliyor. Suarez gibi merkeze 
çekilmede de sorun yaşamayan 
24 yaşındaki oyuncu, bireysel 
olmanın dışında takım oyununa 
daha yatkın. Kısaca ikisi de 
birbirinden farklı. Ancak maç 

içerisinde kurdukları iletişim 
gol yollarında etkili olabiliyor. 
Burada partnertlikten çok 
Brendan Rodgers’ın kurduğu ve 
işlettiği takım oyunu planının, 
sisteminin payı çok büyük.

Zaten Liverpool’un efsane 
ismi John Barnes da bu konuya 
değiniyor. Barnes, Suarez-
Sturridge ikilisinin “klasik 
partnerlerden” olmadığını ve 
daha çok bireysel yetenekleriyle 
öne çıktıklarını dile getirdi. Takım 
oyununda da iletişim kuran 
ikili, John Barnes’ın bahsettiği 
gibi daha bireysel aktiflikleriyle 
öne çıkıyor, “Onlar klasik 
partnerlerden değiller çünkü 
daha çok bireysel yanları ile öne 
çıkıyorlar”. Bireyselliğe vurgu 
yapan Barnes, “Herkesin onların 
partner gibi davrandıklarını 
düşünebilir. Hareketlenmeler, 
paslaşmaları, oyun içerisindeki 
iletişim bunu gösterebilir. Ancak 
son hamlede kendi bireysel 

çabalarını ön plana alıyorlar” 
diye konuştu. Barnes ayrıca 
birinin diğerine özellikle gol 
attırmak ya da iletişime girmek 
gibi bir takıntılarının olmadığını 
kaydetti. 

John Barnes’ın cümleleri biraz 
kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü 
Brendan Rodgers öylesine 
bir sistem takımı oluşturdu ki 
oyuncuların iletişimleri zaman 
zaman hasarsız hale gelebiliyor. 
Suarez ve Sturridge’in iyi 
anlaştığını da burada belirtmek 
gerek. Son derece uyumlu 
gözükebiliyorlar. Örneğin 23. 
haftadaki 4-0’lık Everton 
galibiyetinde sahada son derece 
etkin performans sergilediler. 
Ancak Barnes’ın dediği bir nokta 
oldukça kritik; “İyi bir iletişimleri 
var, başarılılar ancak son topta 
birbirilerini düşünmek gibi bir 
takıntıları ya da hissiyatları yok”. 
İşte bu cümle partnerler mi, 
değiller mi biraz açıklıyor. 
Kısaca, 2011-12 sezonunda Andy 
Carroll-Luis Suarez ikilisinde 
olması beklenen partnerlikle 
Sturridge-Suarez partnerliğinin 
pek benzer tarafları yok. 
Carroll, Uruguaylı ile daha çok 
iletişim halinde olabilecek ve 
birbirlerini tamamlayabilecek 
cinsten bir potansiyele sahiptiler. 

Farklı Bakış; 
PARTNERLİK TARTIŞMASI
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LIVERPOOL’UN 
EFSANE 
PARTNERLERİ

Luis Suarez-Daniel Sturridge ikilisinin 
yeniden hatırlattığı “partnerlik” konusu, 
Liverpool’da birçok efsaneyi tarihin tozlu 

sayfalarından yine çıkardı. En son Newcastle 
United’dan alınan Andy Carroll ve aynı 
dönemde Ajax’tan alınan bugün efsaneleşme 
yolunda hızla ilerleyen Luis Suarez, Anfield 
Road’da heyecan uyandırmıştı fakat istenen 
seviyeye ulaşamadı. 

Tarihte Kenny Dalglish-Ian Rush, John Toschak-
Kevin Keegan, Robbie Fowler-Stan Collymore 
ve Michael Owen-Emile Heskey gibi ünlü 
partnerlere sahip Merseyside kulübü yepyeni 
bir efsaneyi benimsemiş durumda. Her ne 
kadar partneler mi, değiller mi tartışmaları 
yapılsa da oluşan algı bu ikilinin hem sezona 
damga vurduğu hem de tribün nezdinde büyük 
sevgisini kazandığı yönünde. Andy Carroll-Luis 
Suarez’den ümitlilerken bir anda karşılarında 
Suarez-Sturridge ortaklığını buldular.
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KURALLARI DEĞİŞTİREN 
ÖLÜM

Jimmy Thorpe
KURALLARI DEĞİŞTİREN ÖLÜM



Ada Futbolu’nun bu 
sayısında sizleri futbol 
şehitlerinden Jimmy 
Thorpe ile tanıştıracağız. 
Sunderland kalecisi 
Chelsea maçında aldığı 
darbeler yüzünden hayatını 
kaybettiğinde henüz 23. yaş 
gününü bile kutlamamıştı. 
Hüzünlü hikayemiz 1 Şubat 1936 gününde Roker 
Park’ta* oynanan Sunderland – Chelsea maçı 
ile başlıyor. O zamanların futbol kurallarında 
futbolcuların elindeki topa vurmak, ayağını 
kaldırmak serbestti. Son maçında İngiltere’nin 
gelecek vaad eden genç kalecisi Thorpe bir geri pası 
yakaladığı anda Chelseali futbolculardan kafasına 

ve göğsüne sayısız darbe aldı. Kaburgaları kırılmıştı 
ancak oyundan çıkamazdı, kendi isteği ile devam 
etti, henüz oyuncu değiştirme kuralı bile yoktu 
ve şampiyonluk mücadelesi veren Sunderland 
3 – 1 öndeydi. Thorpe takım arkadaşlarını yalnız 
bırakmadı ve maça devam etti. Aldığı darbelerin 
de etkisiyle performansı düşen genç kaleci maçın 
önce 3-2’ye ardından da 3-3’e gelmesine engel 
olamadı. Özellikle yediği son golde büyük hatası 
olan Thorpe ertesi gün İngiliz basını tarafından alay 
konusu olmuştu. 3.golde takım arkadaşının geri 
pasını kolunun altından kaçıran Thorpe için İngiliz 
medyası “kaleci felaketi Sunderland’i galibiyetten 
etti” manşetleri atmıştı. 
Maçtan  sonra sonra Jimmy Thorpe hastaneye 
götürüldü, başında ve göğsünde morluklar 
vardı.Şeker hastası da olan genç kaleci yaşam 
mücadelesine 4 gün dayanabildi, geride dul bir eş 
ve bir de erkek bebek bırakarak 5 Şubat 1936’da 
Monkwearmouth & Southwick hastanesinde hayata 
veda etti. 
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Ölümünün ertesi günü Sunderland 
Football Echo gazetesinde maç 
sonunda genç kaleciyi suçlayan yazının 

sahibi Nick Hazlewood yazdıkları için özür 
diledi. Yazdıklarını maçın heyecanı ile sıcağı 
sıcağına kaleme aldığını belirten, Hazlewood 
“durumun farkında değildim ve umarım 
Thorpe yazdıklarımı okumadan huzur içinde 
hayata veda etmiştir, onun mesleğine olan 
hassasiyetine sonsuz saygı duyuyorum” 
ifadeleri ile günah çıkarttı. 
Bir önceki sezonu Arsenal’in ardından ikinci 
sırada bitiren Sunderland, 1935-36 sezonu 
ligin zirvesinde şampiyon olarak bitirdi, sezon 
sonunda şampiyonluk madalyası genç kalecinin 
eşine armağan edildi. Bu olaydan 75 yıl sonra 
1 Şubat 2011’de oynanan Sunderland – Chelsea 
maçında kaleciler Peter Cech ve Craig Gordon 
sahaya Thorpe anısına siyah bantla çıkarak 
yıllar önce hayatını kaybeden meslektaşlarını 
andı. 

1930-36 yılları arasında Sunderland formasını 
139 maçta giyen Thorpe günümüzde pek 
tanınmasa da futbol tarihinde, kaleciler için 
ölümü ile bir dönüm noktası olmuş ve o talihsiz 
olayın ardından İngiltere Futbol Federasyonu 
kalecileri daha fazla koruma altına almak için 
kural değiştirerek, kalecilerin tuttukları topa 
vurmayı ve ayakla müdahaleyi yasaklamıştır. 

*Roker Park: Sunderland, Stadium of Light’a 
taşınmadan önce 1897-1997 yılları arasında 
maçlarını Roker’daki Roker Park Stadyumunda 
oynuyordu.  
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THE CRYSTALS

Crystal Palace, 
Premier Lig’de 
profesyonel 
ponpon kızları olan 
tek kulüp.

The Crystals, Selhurst Park’taki maçlarda 
taraftarları coştururken, Crystal Palace’ın 
bütün diğer etkinliklerinde de boy gösteren 

grup aynı zamanda Palace tribünlerinin imza şarkısı 
‘Glad All Over’ ı da kayda aldı ve video klip ile 
ekranlarda boy gösterdi.

Toplam 13 birbirinden güzel kızdan oluşan The 
Crystals’ın kaptanı 27 yaşındaki Bronia Gosling. 
Profesyonel dansçı ve dans hocası olan Bronia, 
aslında hostes olmak istemiş ancak şimdi yaptığı 
işten ve The Crystals’a kaptanlık yapmaktan çok 
memnun.

İki yardımcı kaptandan biri 

Amie Latter ise 24 yaşında. 

İlk kez Crystal Palace’ın 

Wembley’de 1997’de oynadığı 

playoff maçında tribünde 

takımını izlemiş.
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23 yaşındaki diğer yardımcı 
kaptan Claire Eglington ise 
profesyonel dansçı. Halen 

Channel 5 TV kanalının 
İngiltere’de yayınlanan Milk 

Live UK dans turundaki 
yıldızlardan biri.

İlk kez 8 yaşındayken, babası 
ile Crystal Palace’ı izlemeye 

gitmiş. Sunderland ile 
5 Nisan 1999’daki o maç 

1-1 berabere sonuçlanmış.

The Crystals’ın diğer üyeleri Nina McCue, 
Natalie Llewellyn, Lulu Pieri, Kim Fletcher, 
Izzy Hecker, Mei Fujioka, Georgia Krelle, 

Neesha Robinson, Amy Toulson, Abbie Lomax 
yaşları 18-23 yaşında değişen alımlı ve güzel 
kızlardan oluşuyor.
İşletme ve uluslararası ilişkiler öğrencilerinden, 
dans ve beden eğitimi hocalarına, ana okulu 
öğretmenlerine kadar farklı meslek gruplarından 
oluşan The Crystals hakkında fazla yazmaya 
gerek yok. Yolunuz düşerse Selhurst Park’ta 
onları izleyebilirsiniz. 

O zamana kadar en iyisi Ada Futbolu’nda.

THE CRYSTALS
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PREMIER LİG’DE SON DURUM

İngiltere Premier Lig’de son 10 maça giriyoruz. 
Fırtına ve kupa maçları nedeni ile tüm takımlar 
28 maçı tamamlayamadı. 29. Hafta maçlarının 

da bir kısmı FA Cup maçları ile çakışacak ve 
matematik hesapları önümüzdeki günlerde iyice 
karışacak.
Bu sezon geçen yılın aksine çok çekişmeli ve bol 
adaylı bir lig izliyoruz. Şampiyonluğun 4 adayı var. 
Manchester City eksik maçlarını kazanırsa averajla 
lider olacak ve Chelsea ile aralarında kalan 10 
maçta kolay kapanmayacak bir averaj farkı var. Bu 
iki takımı 4 puan geriden Liverpool ve Arsenal takip 
ediyor. Tottenham’ın hedefi ilk 4 ve Şampiyonlar 
Ligi olsa da bu hiç de kolay olmayacak. Hemen 
arkadan gelen Everton ve Manchester United ise 
Avrupa Kupaları’na katılabilme mücadelesinin 
içinde. 

Lig’de amaçsız 2 takım kaldı, Newcastle ve 
Southampton. Ligin 2 güçlü ekibinin daha  yukarı 
çıkma şansları da yok, küme düşme riskleri de. 2 
takım da bu yüzden rahat oynuyor ve bize keyifli 
maçlar izlettiriyor. Southampton son maçta evinde 
Liverpool’a 3-0 yenilmesine ragmen özellikle ilk 
yarıda çok üstün bir oyun sergilemeyi başardı ve bu 
sezonki çıkışıyla İngiltere milli takımına da 4 oyuncu 
verdi.

Son yıllarda görmediğimiz bir küme düşmeme 
mücadelesi var. Her ne kadar aylardır 
kazanamayan Fulham ve zayıf Cardiff’in 
Championship’e inmesine kesin gözüyle bakılıyorsa 
da bu takımlar 2 maç kazandığı zaman işler bir 
anda değişecek. Ligin 10. ve 11. Sırasındaki West 
Ham ile Aston Villa bile 3 hafta sonra düşme 
hattına inebilir. 10. Sıra ile ligin dibi arasındaki puan 
farkı sadece 10. 

Sezon sonunda 2 Galler takımı birden Premier 
Lig’e veda edebilir, bu yıl Avrupa’da iyi maçlar 
çıkaran Swansea, 5. Sıradaki Tottenham kadar 
gol atmasına ragmen çok puan kaybetti ve bir 
türlü düşme hattından uzaklaşamadı. Bir parantez 
de WBA’a açmak lazım, en son 1 Ocak’ta maç 
kazanan West Bromwich, yeni hocası Pepe Mel ile 
henüz galibiyet yüzü göremedi, ancak 27 maçta 
aldığı 13 beraberlik ile çok zor yenilen bir takım 
ve 8. Newcastle’dan bile az mağlubiyeti olmasına 
ragmen küme düşmenin en güçlü adaylarından. 
Championship’e giderlerse, rekor mağlubiyetle 
gidecekleri kesin. 

Önümüzde 104 maç kaldı ve harika bir sezon sonu 
bizleri bekliyor, keyifini çıkaralım…

PREMIER LİG’DE
SON DURUM

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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Ada’nın alternatif futbol heyecanı tam gaz 
devam ediyor. Üstelik sona yaklaştıkça ligin 
her bölgesinde bu heyecan daha da artıyor. 

Bazılarının takip etmediği, bazılarının ise takip 
edecek vakit bulamadığı Championship’te neler 
olup bittiğini sizler için kısaca özetledik...

Tilkiler Zirvede Yalnız
Tam 14 maçtır yenilmeyen ve bu 14 maçın 11’inde 
galibiyet elde etmeyi başaran Leicester an itibariyle 
3. sıradaki Derby’e 13 puan fark atmış durumda. 
Kalan 13 haftada Leicester erimemesi gereken 
bu 13 puanı koruyabilirse 2003-04 sezonunda 
veda ettiği Premier Lig’e geri dönecek. Takım 2. 
sıradaki Burnley’nin de 8 puan önünde bulunuyor. 
Bu da Tilkiler’in ligi şampiyon bitirmesinin ne denli 
olası olduğunu gösteriyor. Şayet bu gerçekleşirse 
Leicester tarihinde 7. kez Championship’i ilk 
sırada bitirmiş olacak. Leicester ayrıca ligin en 
çok gol atan takımı durumunda. Takımın hocası 
Nigel Pearson, 3-0 kazandıkları Charlton maçının 
ardından bile “Daha 13 maç ve kazanılacak 39 
puan var” açıklaması yaptı. Bu herhalde takımdaki 

var olmayan rehavetin ispatı. Futbolda her şey 
olabilir, evet, ama görünen köy de kılavuz istemez. 
Önümüzdeki sezon Premier Lig’de Leicester City de 
olacak.

İkinci Sıra ve Playoff 
Heyecanı
Championship’te şampiyon olmak tabii olarak 
çok önemli ancak ligin asıl gayesi Premier Lig’in 
yolunu tutmak. Premier ligin yolunu kısayoldan 
tutmak ligi ikinci sırada bitirmekten geçiyor. Bunun 
için Burnley, Derby ve QPR gibi adaylar mevcut. 
Zirvede yalnız kalan Leicester’ın ardında bu 
takımların daha deli dolu bir mücadelesi mevcut. 
Harry Redknapp yönetimindeki QPR son haftalarda 
ritmini kaybetti ve önemli puan kayıpları yaşadı. 
Steve McClaren’ın Derby’si ise son haftaya kadar 
ikinci sırayı kovalayacak gibi gözüküyor. Burnley ise 
daha mütevazi bir kadroya sahip olmasına rağmen 
bu iki takımın da önünde Premier Lig için en ciddi 
aday olarak gözüküyor. 

CHAMPIONSHIP’TE
SON DURUM
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Uwe Rösler yönetiminde arkasına rüzgarı alan Wigan ve geçtiğimiz 
sezon Premier Lig’den düşen diğer bir takım Reading de playoff 
ve ikinci sıra için Nottingham Forest ile mücadele ediyor. Açıkçası 
zirveden ziyade ligin bu kısmında harika bir mücadele mevcut. 
Takip edilesi muhteşem bir heyecan var.

Dikkat Düşecekler
Dağın eteğinde de takımlar var; Yeovil, Barnsley, Charlton, 
Millwall ve Doncaster küme düşecek 3 takımdan biri olmamak için 
kıyasıya bir mücadele veriyor. Tarihinde ilk defa Championship’te 
boy gösteren Yeovil, sıfat bulmakta zorlandığımız Barnsley, el 
değiştiren Charlton, fanatik taraftarları ile akla gelen Millwall, 
deplasman fakiri Doncaster... Hepsinin işi zor ve ligde takımların 
birbirine en yakın olduğu mücadele dipte.  

CHAMPIONSHIP’TE SON DURUM

Berk KALYONCU
twitter.com/berkkaly10cu
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İskoçya Ligi’nde 28 haftayı geride bıraktık. İlk 
6 ve son 6 play-off sıralamaları yavaş yavaş 
şekillenmeye başladı. Yine de son haftaya kadar 

takımlar kıyasıya mücadelelerine devam edecekler.
Celtic, 75 puanla liderlik koltuğunda. En yakın 
rakibiyle arasında 21 puanlık sıradışı bir fark var. 
Yoncalar, bu ay ligde ilk defa kaybetti. SPFL’de 
26 maç sonra deplasmanda Aberdeen’e 2-1 
boyun eğdiler. Kaybettikleri mücadelede fena bir 
performans da sergilemediler, ancak artık maçları 
formalite şeklinde geçiyor. Bu yenilginin acısını bir 
sonraki hafta evlerinde Inverness’i 5-0 yenerek 
çıkardılar. 

Aberdeen ve Motherwell yakaladıkları ivmeyi 
korumaya devam ediyor. Bir ara iki takım için işler 
iyi gitmiyordu. 2 takım da kriz dönemini çabuk 
atlattı ve rakipleri ile arayı açtı.

Dergimizin ilk sayısında övgüyle bahsettiğimiz 

Dundee United ve Inverness’e nazar değdirdik. 
Dundee United özellikle o kadar kolay puanlar 
kaybetti ki bir anda kendini 4. sırada buldu. 

Özellikle Nadir Çiftçi’nin performansındaki düşüş 
takıma da yansıdı. (Umuyoruz ki en yakın zamanda 
tekrar eski formuna geri döner, son maçta attığı 
gol ile birlikte yeniden kendisini bulur) Inverness’te 
aynı Dundee United gibi üst üste gelen puan 
kayıpları ile bir anda kendini alt sıralarda buldu. 
Sezona oldukça iyi başlamışlardı fakat ligde büyük 
bir düşüş yaşadılar. Diğer iki kupada ise yollarına 
emin adımlarla devam ediyorlar.

İlk 6 play-off’unun son sırasında St.Johnstone 
yer alıyor. Fakat onların durumu da oldukça kritik, 
alacakları seri mağlubiyetler ya da arka arkaya 
gelen puan kayıplarıyla bir anda düşme potasına 
girebilirler.

İSKOÇYA
PREMIER LİGİ
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Hibernian şuan 7. Sırada olup son 6 yarışının 
içindeymiş gibi gözükse de aslında ilk 6 play-
off’una da çok yakın. Alacağı seri galibiyetler veya 
puanlarla kendini daha üst sıralara atabilir.
Kilmarnock, St.Mirren, P.Thistle, ve Ross County 
son 6 play-off’una avantajlı girmek için birbirleriyle 
kıyasıya bir mücadele içindeler. Her puanın altın 
değerinde olduğu bu mücadeleler futbol severler 
adına büyük bir zevk veriyor.

Ve gelelim ligin dibindeki takım Hearts’a. Aldıkları 
ceza yüzünden sezona zaten yenik başlamışlardı. 
Takıma eskisi gibi yatırımda yapılmadığı şu 

dönemde lige -15 puanla başlayıp şu anda 6 puanda 
olmaları bile büyük başarı. Takımın en büyük 
sıkıntısı çok fazla gol yemesi, 28 maçta kalelerinde 
50 gol gördüler. 
Bu saatten sonra bize düşen Celtic’in şampiyon 
olacağı yönünde görüş bildirmek. Küme düşecek 
olan takım ise bir mucize olmazsa Hearts olacak. 
Lig ikinciliği için ise 2 adayımız var, Aberdeen ve 
Dundee United.

Ligin zirvesi ve dibi şekillenmiş gibi gözükse de 
kalan haftalarda çekişme ve puan savaşı tüm 
hızıyla devam edecek. 

TAKIM O G B M A Y Puan AV

Celtic 28 24 3 1 68 14 75 54

Aberdeen 28 17 3 8 40 26 54 14

Motherwell 27 16 2 9 43 40 50 3

Dundee Utd 27 12 8 7 49 32 44 17

Inverness 26 13 5 8 33 26 44 7

St.Johnstone 27 10 5 12 34 31 35 3

Hibernian 27 8 8 11 25 32 32 -7

Kilmarnock 28 7 6 15 33 47 27 -14

St. Mirren 28 7 6 15 27 44 27 -17

P.Thistle 28 5 11 12 29 45 26 -16

Ross County 28 7 5 16 33 50 26 -17

Hearts 28 5 6 17 23 50 6 -27 

İSKOÇYA PREMIER LİG

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik
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İNGİLTERE 
CHAMPIONSHIP

İSKOÇYA
CHAMPIONSHIP

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Leicester City 33 23 5 5 62 32 74  30

2 Burnley 33 18 12 3 52 26 66  26

3 Derby County 33 18 7 8 60 42 61  18

4 QPR 32 16 9 7 38 26 57  12

5 NottinghamForest 33 14 13 6 54 39 55  15

6 Wigan Athletic 32 15 7 10 41 30 52  11

7 Reading 33 14 9 10 51 38 51  13

8 Brighton 32 13 10 9 34 27 49   7

9 Ipswich Town 33 12 12 9 44 37 48   7

10 Blackburn Rovers 32 12 10 10 38 39 46  -1

11 Watford 33 11 12 10 48 39 45   9

12 Leeds United 32 12 8 12 44 40 44   4

13 Huddersfield  33 12 7 14 45 44 43   1

14 Middlesbrough 33 9 13 11 41 37 40   4

15 SheffieldWednesday 32 9 12 11 39 38 39   1

16 Bournemouth 32 10 9 13 42 51 39  -9

17 Birmingham 33 9 9 15 39 42 36  -3

18 Bolton Wanderers 33 8 12 13 41 49 36  -8

19 Blackpool 33 8 11 14 29 48 35 -19

20 Doncaster Rovers 33 7 9 17 28 53 30 -25

21 Millwall 33 6 10 17 31 61 28 -30

22 Charlton Athletic 30 6 9 15 24 41 27 -17

23 Yeovil 32 6 8 18 28 48 26 -20

24 Barnsley 32 5 11 16 30 56 26 -26

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Dundee FC 26 15 4 7 40 22 49 18

2 Hamilton 26 14 6 6 41 24 48 17

3 Falkirk 26 13 7 6 41 22 46 19

4 Queen of South 26 11 5 10 37 30 38   7

5 Dumbarton 26 10 6 10 46 48 36  -2

6 Livingston 26 10 5 11 40 40 35   0

7 Alloa Athletic 26 9 6 11 24 33 33  -9

8 Raith Rovers 26 8 8 10 35 42 32  -7

9 Cowdenbeath 26 8 4 14 35 51 28 -16

10 Morton 26 3 7 16 19 46 16 -27

İNGİLTERE 
CHAMPIONSHIP

İSKOÇYA
CHAMPIONSHIP

PUAN DURUMU
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PUAN DURUMU

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Chelsea 28 19 6 3 52 22 63 30

2 Liverpool 28 18 5 5 73 35 59 38

3 Arsenal 28 18 5 5 52 28 59 24

4 Manchester City 26 18 3 5 69 27 57 42

5 Tottenham 28 16 5 7 37 33 53  4

6 Everton 27 13 9 5 38 27 48  11

7 ManchesterUnited 27 13 6 8 43 31 45  12

8 Newcastle United 28 13 4 11 37 39 43  -2

9 Southampton 28 10 9 9 38 35 39   3

10 West Ham  28 8 7 13 31 35 31  -4

11 Aston Villa 28 8 7 13 31 38 31  -7

12 Hull City 28 8 6 14 30 35 30  -5

13 Stoke City 28 7 9 12 28 42 30 -14

14 Swansea City 28 7 8 13 37 41 29  -4

15 Norwich City 28 7 7 14 21 43 28 -22

16 Crystal Palace 27 8 3 16 19 37 27 -18

17 WBA 27 4 13 10 31 39 25  -8

18 Sunderland 26 6 6 14 26 42 24 -16

19 Cardiff City 28 5 7 16 19 49 22 -30

20 Fulham 28 6 3 19 28 62 21 -34

İNGİLTERE 
PREMIER LİG

İNGİLTERE 1

İNGİLTERE 
PREMIER LİG

İNGİLTERE 1
TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Wolverhampton 32 21 7 4 57 20 70 37

2 Leyton Orient 34 21 7 6 68 33 70 35

3 Brentford 32 20 7 5 54 31 67 23

4 Preston 34 17 13 4 48 34 64 14

5 Rotherham United 33 17 10 6 64 43 61 21

6 Peterborough United 32 16 4 12 51 42 52 9

7 Swindon Town 34 13 8 13 51 45 47 6

8 Walsall 33 12 11 10 38 33 47 5

9 Milton Keynes Dons 34 13 7 14 48 46 46 2

10 Port Vale 33 13 4 16 44 52 43 -8

11 Bradford 33 9 14 10 45 41 41 4

12 Sheffield United 32 11 8 13 34 38 41 -4

13 Coventry 32 13 9 10 59 56 38 3

14 Crawley 28 9 11 8 33 36 38 -3

15 Oldham Athletic 34 10 8 16 39 48 38 -9

16 Gillingham 34 11 5 18 43 57 38 -14

17 Carlisle United 33 10 7 16 37 54 37 -17

18 Tranmere 33 9 9 15 40 57 36 -17

19 Colchester 31 8 11 12 37 41 35 -4

20 Bristol City 34 7 14 13 49 56 35 -7

21 Crewe Alexandra 34 9 8 17 38 63 35 -25

22 Shrewsbury 33 7 11 15 31 43 32 -12

23 Stevenage 32 9 4 19 32 52 31 -20

24 Notts County 34 9 3 22 42 61 30 -19
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PUAN DURUMU

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 The New Saints 23 15 6 2 59 13 51 46

2 Airbus UK 24 14 7 3 47 25 48 22

3 Rhyl 24 11 4 9 38 33 37  5

4 Bangor City 24 10 5 9 38 33 35  5

5 CarmarthenTown 24 9 6 9 39 41 33 -2

6 Newtown 22 9 5 8 34 39 32 -5

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 AberystwythTown 23 9 8 6 47 37 32 10

2 Prestatyn Town 25 7 7 11 32 35 28 -3

3 Port Talbot Town 24 7 6 11 30 38 27 -8

4 Bala Town 22 7 5 10 35 32 26  3

5 Connahs Quay 23 5 6 12 26 57 21 -31

6 Afan Lido 24 3 5 16 17 59 14 -42

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU
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PUAN DURUMU

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Chesterfield 33 17 10 6 55 30 61 25

2 Scunthorpe United 34 15 15 4 53 34 60 19

3 Rochdale 33 18 6 9 53 36 60 17

4 Burton Albion 34 15 11 8 38 34 56 4

5 Oxford United 34 14 13 7 46 31 55 15

6 Fleetwood Town 33 16 5 12 48 39 53 9

7 Southend United 34 13 11 10 41 32 50 9

8 Plymouth Argyle 33 13 9 11 38 36 48 2

9 Hartlepool United 34 12 9 13 39 38 45 1

10 York City 34 10 13 11 40 38 43 2

11 Newport County 31 11 10 10 41 40 43 1

12 AFC Wimbledon 34 11 9 14 34 39 42 -5

13 Cheltenham  33 10 12 11 39 45 42 -6

14 Dagenham &Redbridge 33 10 11 12 39 41 41 -2

15 Morecambe 33 10 10 13 36 47 40 -11

16 Bury 32 9 12 11 38 38 39 0

17 Bristol Rovers 33 9 12 12 31 33 39 -2

18 Exeter City 34 10 9 15 39 45 39 -6

19 Portsmouth 33 9 12 12 37 48 39 -11

20 Mansfield Town 34 9 12 13 34 47 39 -13

21 Wycombe Wanderers 33 9 11 13 36 40 38 -4

22 Accrington Stanley 33 9 10 14 36 44 37 -8

23 Northampton Town 33 8 9 16 27 43 33 -16

24 Torquay United 33 7 9 17 31 51 30 -20

İNGİLTERE 2İNGİLTERE 2

TAKIM  O G B M A Y Puan AV

1 Linfield FC 30 20 5 5 66 35 65 31

2 Cliftonville 30 19 6 5 66 36 63 30

3 Portadown FC 30 15 7 8 65 42 52 23

4 Crusaders FC 29 13 12 4 50 28 51 22

5 Glentoran FC 29 11 10 8 40 33 43 7

6 Ballymena United 30 12 5 13 43 49 41 -6

7 Glenavon FC 28 11 6 11 58 55 39 3

8 Dungannon Swifts 30 10 5 15 40 52 35 -12

9 Coleraine FC 30 7 9 14 45 55 30 -10

10 BallinamallardUnited 30 8 5 17 27 58 29 -31

11 Warrenpoint Town 28 7 5 16 33 56 26 -23

12 Ards FC 30 5 3 22 37 71 18 -34

KUZEY
İRLANDA
KUZEY
İRLANDA

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik
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