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‘Az gittik, uz gittik, 
dere tepe düz 
gittik’ diye başlardı 
masallar biz 
çocukken. Sonra 
devam ederdi: ‘Bir 
de arkamıza baktık 
ki bir arpa boyu yol 
gittik.’

Ada Futbolu’nun 3. Sayısı bilgisayarınızın, 
tablet veya akıllı telefonunuzun ekranında 
pırıl pırıl parlıyor şu anda. Ekibimiz yine 
kolları sıvadı, konuları sıraladı, birbiri 
ardına ilginizi çekeceğini umduğumuz 
futbol hikayeleri ile sizlere konuk olduk bir 
kez daha.

Daha önceki 2 sayıda olduğu gibi, bu 
sayıda da konular geniş bir yelpazeye 
yayıldı. Unutulmaz maçların öyküsünden 
tribünlerin sesine, en eski futbolcu 
efsanelerinden en köklü rekabete, hayata 
tutunan bir taraftardan alımlı bir doktora, 
eski şampiyonlardan ülkemizdeki Premier 
kariyerli oyunculara kadar birçok farklı 
pencere, Ada Futbolu’na bir de bizim 
gözlüklerimizden bakabilmeniz için sizleri 
bekliyor.

Daha yolun başındayız elbette, daha ‘bir 
arpa boyu yol’ aldığımızı biliyoruz. Ancak 
dere tepe düz gidiyoruz, dağlar nehirler 
aşıyoruz ve hepimizin yolu futboldan, 
futbol hikayelerinden ve onların hayata 
yansıttığı ışıktan geçiyor. Siz de bu yolun 
yolcusuysanız ve futbolu seviyorsanız, 
ziyafete hoşgeldiniz.
Yolunuz açık olsun. Keyifle okuyun. 

Edip URAS
twitter.com/edipuras

ÖNSÖZ
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN

EN UNUTULMAZ
ZAFERİ

Averajın çok önemli olduğu grup maçında 
zor bela atılan bir gol, yarı finalde çizgiyi 
santimlerle geçen bir top, finalde mucizevi 

bir geri dönüş. Anfield’da başlayıp İstanbul’da biten 
zafer yolu. Liverpool’un 2005 Şampiyonlar Ligi 
finaline geri dönüyoruz, İstanbul yolunu yeniden 
çiziyoruz.

Yazıyı okurken fonda You’ll Never Walk Alone 
dinlenmesi tavsiye edilir.

İlk yarıyı bitiren düdük çaldığında İstanbul’da 
İtalyanlar şampiyonluk fotoğrafları çektirirlerken 
tribünlerin nerdeyse yarısını dolduran İngilizler hep 
bir ağızdan You’ll Never Walk Alone söylüyorlardı. 
Bazıları skor tabelasını görüp stadın koridorlarına 
çökseler de İngiltere’deki publarda da İstanbul’daki 
tribünlerde de hep aynı ses yankılandı. Bu ses maç 
nihayete erdiğinde zafer şarkısı oldu. 

UEFA asbaşkanı Şenes Erzik İstanbul’a final 
sözünü 2 kez tuttu. Kadıköy’de UEFA Kupası adıyla 
oynanan son finale kadar bir de Şampiyonlar 
Ligi finali gördük. 2005 finalinin adresi İstanbul 
Atatürk Olimpiyat Stadı oldu. Henüz Olimpiyat 
meşalesi göremeyen stad Şampiyonlar Ligi 
tarihinin en çarpıcı finalinde Liverpool ile AC Milan’ın 
mücadelesine tanıklık etti. 

Premier Lig’i şampiyon Arsenal’in 30 puan 
gerisinde bitirdi Liverpool ve Avrupa biletini cebine 

koydu. Ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi 
oynama hakkı kazanan takım bu turda Avusturya 
ekibi Sturm Graz’ı zorlanmadan eledi. Monaco, 
Olympiacos ve Deportivo ile aynı gruba düşen 
kırmızıların İstanbul yolu da böylece başlamış oldu.

Liverpool grup maçlarına Anfield’da 2-0’lık Monaco 
galibiyetiyle başladı. Gruptaki ikinci maçında Pire’de 
Olympiacos’a 1-0 yenildi. Liverpool’un İstanbul 
yolculuğundaki kritik maç da yine Olympiacos’la 
oynayacağı gruptaki son maç olacaktı. Deportivo 
ile İngiltere’de golsüz berabere kalıp deplasmandan 

LIVERPOOL 
2005

LIVERPOOL 2005
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1-0’lık galibiyet çıkaran Liverpool ilk 2 için iddialı 
konuma gelirken grubu lider bitirecek olan 
Monaco ve Olympiacos da iddiasını sürdürüyordu. 
Deportivo, Yunanistan deplasmanında, Liverpool’da 
Fransa’da 1-0 kaybedince Anfield’da Liverpool ile 
Olympiacos arasındaki maç grubun finali oldu. 
Son maçlar öncesi Olympiacos 10, Monaco 9, 
Liverpool ise 7 puandaydı. Anfield’da hakem Mejuto 
Gonzales ilk düdüğü çaldığında grup lideri olan 
Olympiacos son düdükle grupta 3’üncü sırada kaldı. 
Rivaldo’nun golüyle öne geçen Yunanlara cevabı 
Sinama Pongole verdi. Aynı dakikalarda Monaco 
da Riazor deplasmanında Deportivo önünde 3-0 
önde oynuyor ve gruptan çıkmayı büyük oranda 
garantiliyordu. İkili averajda rakibinin arkasında 
olan Liverpool rakibinin gardını son dakikalarda 
düşürdü. Yoğun baskıyla 82’de üstünlük sayısını 
bulan kırmızılarda sahneye 
kaptan çıktı ve bitime 3 dakika 
kala The KOP’un önündeki 
kalede son sözü söyledi: 
İstanbul’a gidiyoruz! 

Gerrard’ın bitime dakikalar 
kala ağlara yolladığı o top 
sonrası yaşanan büyük sevinç 
Anfield sakinlerinde yıllar 
sonra yeniden bir Avrupa 
kupası için heyecanladırmaya 
yetti. 2001’deki mucizevi Alaves zaferiyle Ada’ya 
UEFA Kupası’yla dönen Liverpool’da şimdi hedef 
İstanbul’du. Liverpool bir sonraki turda Alman 
Bayer Leverkusen ile eşleşti. Rafa Benitez’in ekibi 
beklediklerinden çok daha kolay 2 maç oynadı ve 
her iki maçta aldıkları 3-1’lik skorla çeyrek finalist 
oldular. 

Çeyrek finalde Juventus’la ilk maçı İngiltere’de 
oynadı Liverpool. Sami Hyppia ve Luis Garcia’nın 
gollerine Cannavaro ile cevap verdi Juve ve rövanşa 
2-1’lik skorla gittiler. İtalya’da kendisine tur için 
1-0 bile yetecekken o golü bir türlü bulamayan 
Juve, Avrupa’ya Torino’da havlu atarken kırmızılar 
hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha 
yaklaştılar. İstanbul’a sadece 180 dakika kaldı ve 
rakip Chelsea.

Jose Mourinho’nun Chelsea’sinin önünde ilk maçına 
Londra’da çıkan Liverpool öncelikli olarak rövanş 
için avantaj elde etme peşindeydi. Chelsea ise gol 
yiyerek turu riske etmeyi hiç istemiyordu. Öyle ki 
Rus işadamı Abramovic, Şampiyonlar Ligi kupası 
için büyük paralar harcamıştı. Stamford Bridge’de 
iki takım da gol bulamadı, maç başladığı gibi bitti. 
Anfield’da 4 Mayıs günü İstanbul bileti için son kez 
çıktılar sahaya. Bir İngiliz olacaktı finalde, ama kim? 
Maça iyi başladı Liverpool, henüz maç başlayalı 4 
dakika olmuştu ki Luis Garcia tartışmalı bir golle 
perdeyi açtı. Baros’un Cech’le karşı karşıya kaldığı 
pozisyonda boşta kalan topu “tikleyen” Garcia 
gol sevincini yaşarken Gallas topu çıkarmayı 
başardı. Ancak hakemin kararı topun çizgiyi geçtiği 
yönündeydi. Bu gol Chelsea’yi maça 1-0 yenik 
başlatırken Liverpool’a İstanbul biletini veriyordu. 

Daha sonra bu kupayı Inter’le 
kazanacak olan Jose Mourinho’nun 
rakibini tebrik etmekten başka 
çaresi kalmadı. Bu final 1984’ten 
beri Liverpool’un Avrupa’nın en 
büyük kupasındaki ilk finaliydi. 

İstanbul’daki diğer biletin sahibi 
Milan ise Barcelona, Shaktar 
Donetsk ve Celtic ile aynı grupta 
yer aldı. Grubu 13 puanla lider 
bitiren Milan ilk maçında Donetsk’i 

1-0 mağlup etti. Daha sonra Celtic’i 3-1 ve Barça’yı 
1-0 yenen Milan tek yenilgisini aldığı Neu Camp 
deplasmanında Barça’ya 2-1 mağlup oldu. İtalya’da 
Shaktar’ı 4-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen 
Milan son maçında Celtic ile golsüz berabere 
kaldı ve grubu lider bitirdi. Milan sonraki turda 
ise Manchester United’ı her iki maçta aldığı 1-0’lık 
galibiyetlerle safdışı bırakarak son 8’e yükseldi. 
Çeyrek finalde Milano derbisi oynandı. 2-0 kazandığı 
maçın rövanşında ev sahibi konumundaki Inter 
seyricisinin Schevchenko’nun golü sonrası çıkardığı 
olaylar sonucu maç tatil edildi ve kırmızı siyahlılar 
3-0’la yarı finalist oldu. Yarı finalde epey zorlandı 
İtalyan takımı. PSV ile eşleşen Milan İtalya’da 2-0 
kazandı, rövanşta normal süresi 2-0 biten maçı 
uzatmalarda 3-1 kaybetmesine rağmen finalist 
olmaya hak kazandı.

LIVERPOOL 2005
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İstanbul’a bir İngiliz takımının gelecek olmasıyla 
şehirdeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye 
çıkartıldı. Korkulan bir olay olmaması için herkes 
elinden gelenin fazlasını yaptı. Neyse ki korkulan 
olmadı, İngiliz misafirler güzel anılar ve güzel 
paralar bıraktılar. 

Büyük final 25 mayısta oynandı. Hakem Mejuto 
Gonzalez’in yöneteceği maçı tribünlerde 70 bin, 
Dünya’da ise milyonlarca insan izledi. 

Milan takımı sahaya Dida, Cafu, Stam, Nesta, 
Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaka, Schevchenko, 
Crespo ilk 11’i ile çıktı. Liverpool ise sahada Dudek, 
Finnan, Carragher, Hyppia, Traore, Xabi Alonso, 
Luis Garcia, Gerrard, Riise, Kewell, Baros 11’i ile yer 
aldı.

İlk düdükle birlikte artık hayat durdu. Uğur 
getirdiğine inandığı beyaz formasıyla Milan ve 
kırmızı formasıyla Liverpool Avrupa’nın en büyüğü 
olmak için son 90 dakikaya girdiler. Milan maça hızlı 
başladı. Gol perdesini de erken açtı. İtalya ve Dünya 
futbolunun sembol isimlerinden Milan kaptanı 
Maldini İtalyan taraftarları sevindirdiğinde dakikalar 

henüz 4’tü. Pirlo’nun serbest vuruşta ceza 
sahasına kestiği topu Dudek’in koruduğu ağlara 
yollayan kaptan takımının 7’inci kez Avrupa’nın en 
büyüğü olmasına giden yolu açtı. Liverpool daha 
ne olduğunu anlayamadan Milan rakip kalede gol 
aramaya devam ediyordu bile. Benitez ilk hamlesini 
erken yaptı. Aksayan Kewell’ı çıkarttı ve maça 
damga vuracak isimlerden Smicer’i henüz 25’te 
oyuna aldı. Liverpool bu değişiklikle orta alana 
hakim olmayı başardıysa da skora hakim olamadı. 
Devre biterken sahneye 2 kez çıkan Crespo skoru 
3-0 yaptı Milan lehine. 

Devrenin son düdüğü çaldığında 
maçı televizyonlarından 
izleyenler artık bu işin bittiğini 
düşündü. Ülkemizde maçı 
yorumlayan ve bir dönem 
Fiorentina ve Milan’ı da 
çalıştıran Fatih Terim’de aynı 
düşüncedeydi: Hiçbir İtalyan 
takımı 3-0’dan maç vermez! 

LIVERPOOL 2005
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Devrenin son düdüğüyle birlikte İtalyanlar 
sokaklara dökülüp kutlamalara başlamışlardı bile. 
Liverpool’a gönül verenler tribünlerde You’ll Never 
Walk Alone söylerken umudunu kaybedenler maçın 
kalanını koridorlarda bekledi. Liverpool cephesinde 
umudunu yitirmeyenler yeni bir mucize için bildiği 
bütün totemleri yaparken Milano sokakları çoktan 
şenlik yerine dönmüştü bile.

Umudunu yitirmeyenlerden biri de Rafa Benitez’di. 
Rafa rakiplerinin çok iyi olduğunu ve onları 
yenmeleri için maça konsantre olup ilk yarıyı 
unutmaları gerektiğini söyledi. Benitez Milan’a 
devrenin başında gol atabilirlerse rakiplerinin 
gardını düşüreceklerini iddia ediyordu soyunma 
odası konuşmasında. 

Dediği oldu Rafa’nın. Valencia’nın başında 
kaybettiği finalin acısını bu kez çıkarmaya kararlı 
olan Benitez’in takımı devreye baskılı ve istekli 
başladı. Skorun rehavetiyle maçı rölantiye 
alacağını düşünen Milan neye uğradığını şaşırdı. 
Riise’nin ortasına çok iyi yükselen kaptan 
Gerrard topu Milan ağlarıyla buluşturdu ve 
takımını umutlandırdı. Kaptanın bu golü Liverpool 
taraftarlarınca en sevilen Gerrard golü seçildi 
daha sonra. Golden 2 dakika sonra, bu kez Smicer 
sahne aldı. Oyuna sonradan giren Çek oyuncu 
Dida’yı avlayınca maçtan umudunu kesen ve dışarı 
çıkan Liverpool’lular koşarak geri stada girdiler. 
Milano’da parti yapan İtalyanların şaşkınlıkları 
ve sahadaki Milan’lıların neler oluyor tepkileriyle 
Liverpool son yarım saate girilirken bir de penaltı 
kazandı. Alonso kendi topunu ağlara bıraktığında 
Liverpool 5 dakika içinde bulduğu 3 golle maça 
ortak oldu.

İlk 45 dakika bittiğinde 3 farkla geride olan 
Liverpool maçın son düdüğü çaldığında Avrupa’nın 
en büyük kupasına yeniden ortak oldu. “Ben daha 
ölmedim” dedi. İstanbul’daki tarihi final 30 dakika 
da uzatma heyecanına sahne oldu. Takımlar 
15’er dakikalık bu 2 devrede gol yememeyi 
kafalarına koydukları için uzatmanın sonlarında 
Schevchenko’nun yakın mesafeden vurduğu 
ve Dudek’in çıkardığı kafa dışında kayda değer 
pozisyon olmadı. Tıpkı Taffarel’in Henry’nin kafasını 
çıkardığı 2000 UEFA finali gibi. 

120 dakika 3-3 bitti ve maç penaltılara kaldı. 
Milan seri penaltılara kötü başladı. Serginho ile ilk 
penaltıyı kaçıran Milan şimdilerde Dünya futbolunun 
sayılı isimlerinden olan Pirlo ile de olumlu netice 
alamadı ilk 2 atışta. Hamman ve Cisse ise kırmızılar 
adına ilk 2 atışta ağları havalandırdı. Milan adına 
ilk sayı Tomasson’dan geldi. Karşısına dikilen Riise 
atıştan yararlanamayınca Milan 4’üncü penaltılar 
öncesi umutlandı. Kaka golünü attı ve eşitlik geldi. 
Liverpool’da sahneye yine Smicer çıktı. Takımını 
maçta tutmak adına üzerine düşeni yapan Çek 
oyuncu beyaz noktadan da boş dönmedi. Son 
penaltı için topun arkasına Shevchenko geldiğinde 
maçın başında stadı inleten seyircilerden çıt 
çıkmadı. 2003’te Old Trafford’daki finalde attığı 
penaltı ile Milan’ı Avrupa’nın en büyüğü yapan 
Ukrayna’lı yıldız penaltıyı kaçırdı. İstanbul’daki 
sessizliği bozan santra yuvarlağında toplanan 
Liverpool’lu oyuncuların sevinç çığlıkları oldu. 
Crespo’nun 3’üncü golünden sonra ölüm sessizliği 
düşen Liverpool tribününün sevinç çığlıkları tüm 
stada yankılanırken Liverpool 1984’ten sonra 
yeniden Avrupa’nın en büyüğü oldu. İstanbul’da 
şampiyonun rengi kırmızı, mucizenin adı ise 
Liverpool. 

Liverpool İngiltere’ye geri döndüğünde yüzbinlerce 
kırmızı karşıladı onları. 30 yıl sonra gelen bu büyük 
başarının mimari Rafa Benitez ve kaptan Steven 
Gerard, İstanbul ve Liverpool yazılı bayraklarla 
taraftarı selamladıklarında akşam güneşi 
Avrupa’nın en değerli kupasını parlatıyordu.

Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem

LIVERPOOL 2005
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2005’ten 2014’e. Bu yıl tarihi zaferin 
9’uncu yıldönümü olacak. Kırmızıların o 
zamanki mucize kadrosu şimdi nerede 
peki? Ne yapıyor? Kimi halen aktif 
futbolun içinde. Kimi çoktan bıraktı, 
inzivaya çekildi. Kimisi oynamayı bıraktı 
ama futboldan kopamadı. 

Jerzy Dudek
Polonyalı eldiven maçın içinde Milan’ın Ukraynalı 
yıldızı Schevchenko’ya geçit vermemiş, penaltısını 
da kurtarmıştı. Liverpool’da kaleyi Reina devralınca 
o da 2007’de Los Galacticos’un yolunu tuttu. Real 
Madrid’de Casillas’ın yedeği olarak 2011’de emekli 
oldu.

Djimi Traore
1999’da Gerard Houlier’in getirdiği Traore 2006’da 
Liverpool’dan ayrıldı. Şu anda aktif olarak MLS’de 
Seattle formasını terletiyor. Anfield’dan ayrıldıktan 
sonra Charlton, Portsmouth, Rennes, Birmingham, 

Monaco ve Marseille formaları giydi. 2013 
Şubat’ında Birleşik Devletler’e gitti.

Steve Finnan
İngiliz liglerinin 4 kademesinde oynayan, Dünya 
Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası deneyimi 
yaşayan Finnan şu anda emekliliğin tadını çıkarıyor. 
2008’de Espanyol’a giden Finnan 1 sezon sonra 
Portsmount’a döndü ve 2010’da Chelsea’yle 
oynadıkları FA Cup finalinde Wembley’de 
kramponlarını son kez giydi.

Sami Hyppia
Fin stoper Hyppia kulübe 10 yıl hizmet ettikten 
sonra 2009’da Bundesliga’nın yolunu tuttu. 2 
sezon formasını giydiği Bayer Leverkusen’da 
futbolu “oynamayı” bıraktı. Alman ekibinde 
yardımcı antrenörlük yaptı. Bu sezon ortası 
Leverkusen teknik direktörü oldu ama fazla uzun 
sürmedi. Avrupa’dan elenen ve ligde kötü giden 
Leverkusen, Hyppia’yı kovdu. Şu anda evinde Ada 
Futbolu okuyor.

ŞİMDİ
NEREDELER?
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Jamie Carragher
“Liverpool’un bu sezon şampiyonluk yarışında 
olacağını bilseydim futbolu bırakmazdım.” İstanbul 
kahramanlarından, kulüp efsanelerinden Carra 
büyük finalden 8 yıl sonra Anfield’a ve aktif futbola 
veda etti. 35 yaşındaki oyuncu 737 kez giydiği 
kırmızı formayı çıkardı, takımları giydi, jilet gibi oldu 
ve şimdi Sky’da Gary Neville ile birlikte muhteşem 
aksanı ile Premier Lig’i yorumluyor. 

John Arne Riise
İstanbul’da ilk golün ortasını yapan Riise’nin 
yolu 2008’de ayrıldı Liverpool’dan. Ada’nın 
kırmızısından Çizme’nin kırmızısına Roma’ya gitti 
ve 3 yıl orada top koşturdu. 2011’de biraderi Bjorn 
Helge’nin peşinden yeniden İngiltere’ye döndü ve 
Fulham’a imza attı. Halen Londra ekibinde oynuyor.

Luis Garcia
La Masia’nın çocuğu Garcia 2007’de Liverpool’dan 
ayrılana kadar büyük işler yaptı. Kulüpten 
ayrıldıktan sonra Atletico Madrid, Racing Santander 
ve Panathinaikos formaları giydi Avrupa’da. 
Garcia’nın yolu sonra Meksika’ya düştü. Puebla ve 
Nacional’de 1’er sezon oynadıktan sonra futbolu 
bıraktı. Garcia 2012 eylülünde Carragher için son 
kez de kırmızı formayı giydi.

Xabi Alonso
2008 ve 2012’de Avrupa, 2010’da Dünya 
şampiyonu olan İspanya milli takımının önemli 
isimlerinden Alonso güzel anılar bırakarak 
arkasında 2009’da La Liga’ya gitti. Real Madrid 
ile La Liga ve Copa del Rey şampiyonlukları yaşan 
Alonso rüzgarını Iber yarımadasında da estirdi. 
Alonso’nun adı transfer piyasasında çok geçse 
de Real Madrid 11’inin değişmezi olmayı her sene 
başardı.

Steven Gerrard
Kaptan Carra’nın emekliliğinden sonra İstanbul 
finalinden beri takımda kalan tek isim oldu. 
İstanbul’da takımı ateşleyen isimlerin başında 
gelen Gerrard, Liverpool ile tek eksiği olan PL 
şampiyonluğunu kovalıyor. Finalden sonra aldığı 
transfer tekliflerini elinin tersiyle iten Stevie 8 
numaralı formayla tarih yazmaya devam ediyor. 
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu 
kırmızı formayla 600 maçı da devirdi. 

Harry Kewell
Sakatlandığı için sadece 23 dakika sahada 
kalabilen Avustralyalı İstanbul’u çok sevmiş 
olacak ki 2008’de Galatasaray’ın teklifine evet 
dedi ve Liverpool’dan ayrıldı. Kewell ülkemizde 
de kendisinden bekleneni yaptı ve 3 yıllık 
hizmetinin ardından Katar’a yelken açtı. Kısa 
süreli macerasının ardından ülkesine, Melbourne 
Victory’ye katıldı. Geçtiğimiz günlerde kariyerini 
sonlandırdı.

Milan Baros
Çek oyuncu İstanbul’da ileri uçta oynadı. Takımına 
final yolundaki önemli katkılar yapan Baros da 
İstanbul’a temelli gelenlerden. Kupayı kazandıktan 
sonraki sezon Aston Villa’nın yolunu tutan ve 
orada 2 sene oynayan Baros daha sonra 1 yıl Lyon 
forması giydi. 2008’de Portsmount’ta kiralık 
başladığı sezona Galatasaray’da devam etti ve 
İstanbul’da 5 yıl oynadı. Kısa süreli Banik Ostrava 
transferi sonrası bu sezon Antalyaspor forması 
giyiyor.

Vladimir Smicer
Oyuna sonradan giren ve hem skora hem 
de penaltılara katkıda bulunan Smicer’in de 
futbol yaşamı bitti. 30’unda yaşadığı Avrupa 
şampiyonluğunun ardından Fransa’ya Bordeaux’ya 
transfer olan Çek oyuncu 2007’de ülkesine, Slavia 
Prag’a gitti ve 2 yıl sonra da kramponlarını astı.

LIVERPOOL 2005
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Dietmar Hamann
Oyuna girmesiyle maçın rengini Liverpool lehine 
değiştiren Alman oyuncu bu zaferden 1 sezon 
sonra FA Cup’ı da kaldırdı ve 7 yıllık Anfield 
macerasına son verip City’nin yolunu tuttu. 
3 sezon City forması giyen Kaiser, 2011’de 
Milton formasıyla emekli oldu. BBC ve Sky için 
yorumculuk da yapan Hamann şu anda Stockport 
menajeri. 

Djibril Cisse
Fransız oyuncu Liverpool’dan 2007’de ayrıldı 
ve kariyerinde de düşüşler başladı. 1’er sezon 
Marsilya, Sunderland, Panathinaikos ve Lazio 
formaları giydikten sonra 2012’de QPR’a transfer 
oldu. 1 sezon sonra Katar’a al Grafahar’a kiralandı. 
Kısa süreli Kuban deneyiminden sonra bu sezona 
Bastia’da başladı.

Rafa Benitez
2004’te aldığı görevi 2010’da bıraktı Rafa. 
Liverpool’la 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Süper 
Kupa kazandı 2005 zaferine ek olarak. Sonrasında 
2 yıl çalışacağı Inter’in başına geçen Rafa Benitez 
2012-13 sezonunun ortasında Chelsea’ye geldi ve 
sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğula kapattı. 
Rafa şimdi Napoli’nin başında. 

Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem

LIVERPOOL 2005
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“Bu maçı alın”
Son bir dileğim var;

Futbol asla sadece futbol 
değildir klişesinden bir 
sahne sunacağız sizlere 
bu sayımızda, Bristol City 
İngiltere 3. Ligi, League 
One’da 2013-14 sezonunda 
kümeden kalma mücadelesi 
veren bir orta sıra takımı. 
2007-08 sezonunda Premier Lig’e çok yaklaşmış, 
Championship’i 4. Sırada bitirdikten sonra 
oynadıkları play offda finalde, Wembley’de Hull 
City’ye 1 – 0 kaybederek Dünyanın en gözde liginin 
kapısından dönmüştü. O Bristol City 2012-13 
sezonunda Championship’ten de düştü ve eski 
günlerini arıyor. 

Hikayemizin kahramanı 54 yaşında bir Bristol City 
taraftarı, Mark Saunders. Akciğer kanseri olan 
Saunders yaklaşık bir yıldır bu ölümcül hastalıkla 
mücadele ediyor ve günleri sayılı… 3 Mart’ta 
Bristol City – Gilligham maçı öncesi soyunma 
odasında maç öncesi motivasyon konuşmasını 
Mark Saunders yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren 
duygusal konuşmada futbolculara 30 yıldır Bristol 
City taraftarını olduğunu ve taraftarların nasıl 
mücadele ettiğini, bu sezon oyuncuların yeteri 
kadar savaşmadığını ve takım oyunundan çok uzak 
olduklarını anlattı. Ölmeden önce son isteğinin 3 
puan olduğunu da söyleyen Saunders, bir sonraki 
maçta tribünde olamayabileceğini anlattı. 
Konuşma sonrası tüm takım Saunders’I ayakta 
alkışladı ve duygusal anlar yaşandı soyunma 
odasında… Maçı Baldock ve Gillet’in golleri ile 
2-1 kazanan Bristol küme düşme hattından çıktı. 
Maçtan sonra konuşan Bristol hocası Steve 
Cotterill galibiyeti  Bedmisnter’da yaşayan Mark’a 
armağan ettiklerini açıkladı. Saunders’ın yaptığı 
konuşmanın tam metni:

MARK SAUNDERS



“Bristol City olarak kocaman bir aileyiz. Biz 
taraftarlari maça gittiğimizde, birbirimizin arkasını 
kollarız, birbirimize yardım ederiz. Siz futbolcular 
da, bir takım gibi beraber hareket etmelisiniz. 
Maaşlarınız yüksek, otoparkta güzel arabalarınız 
var ama kimin için oynadığınızı unutmayın. 
Formayı sırtınıza geçirdiğinizde bu kulübün bize ait 
olduğunu hatırlayın. Maçınızı izlemek için her hafta 
£80 ödüyoruz, bu miktar haftalığımızın çeyreği 
veya yarısı. Sizi destekliyoruz çünkü bu kulübü 
seviyoruz. Artık hazırlanıp sahaya çıkmalısınız. 
Malzemelerinizi alın, masajınızı falan da yaptırın 
ama bu arada size hep destek olan ve zamanında 
size idmana götüren anne ve babalarınız hatırlayın. 
Şimdi çıkın sahaya ve bu maçı alın…”
Brsitol City bu maçı aldı, Saunders’ın hastalıkla 
mücadelesi devam ediyor, maçtan sonra 3 puanı 
ailesi ile kutladı Mark. Sezonun bitmesine 5 maç 
kala Bristol City düşme hattından biraz daha 

uzaklaşmış durumda ve ligde kalacak gibi, Mark 
Saunders’ın ne kadar zamanı kaldığını ise hiç 
bilmiyoruz…

“Maaşlarınız yüksek, otoparkta 
güzel arabalarınız var ama kimin için 
oynadığınızı unutmayın.”

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon

MARK SAUNDERS
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Bu sayımızda da sizi 
yeniden tarihte 100 
yıl geriye götürüp 
Dünya futbolunun ilk 
yıldızlarından birisi ile 
tanıştıracağız. William 
Foulke, ya da bilindik 
lakabı ile Fatty Foulkes. 
12 Nisan 1874 yılında dünyaya gelen William 
zamanının en meşhur kriket oyuncusu ve 
futbolcusuydu. 1,93 metrelik boyu ve yaklaşık 
150 kiloluk ağırlığı ile tabir yerindeyse kaleyi 
kaplayan bir kaleciydi, Fatty Foulkes. 

1894 ve 1907 yılları arası, Sheffield United, 
Chelsea ve Bradford City formalarını giydi. 
Sheffield United’ın kalesini 352 maç korudu. 
1897’de 1 kez de İngiltere milli takımının kalesini 
koruyan dev adam 412 maç ardından futbol 
yaşantısını noktaladı ve 1 Mayıs 1916’da 42 
yaşındayken sirozdan hayatını kaybetti. 

Köyünün takımı Blackwell’in Ilkeston Town 
takımı ile yaptığı Derbyshire kupası maçında 
keşfedilen Fatty Faulkes, Sheffield United ile ilk 
resmi maçına 1 Eylül 1894’te West Bromwich 
Albion karşısında çıktı ve takımı ile iki tanesini 
kazandıkları üç FA Cup finali oynadı bir kez de 
lig şampiyonluğu yaşadı. 

WHO ATE ALL 
THE PIES? 
KİM YEDİ BÜTÜN 
TURTALARI?

FATTY FOULKES
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“Who ate all the pies” (Kim yedi bütün turtaları?) 
tezahüratı tarihte ilk kez 1894’te Sheffield United 
taraftarları tarafından Fatty Foulke için bestelendi.  

Tek milli maçına 1897’de Galler karşısında çıkan 
Foulke, 11 sezon Blades formasını giydi ve 1905 
yılında £50 (elli), evet sadece £50’e Chelsea’ye 
transfer oldu. Chelsea kulübünün kuruluşu ile 
1905’te ilk kalecisi olan Foulke bir sezon oynadığı 
Londra kulübünün kaptanlığını da yaptı ve 2. Ligde 
34 maça çıktı. 

Fatty Foulkes’un en meşhur 
olaylarından birisi 1902 FA 
Cup finalinde hakem Tom 
Kirkham’a saldırması. Rakipleri 
Southampton’ın beraberlik golünün 
sayılmaması gerektiğini düşünen 
Foulke, soyunma odasından 
çırılçıplak çıkıp hakemi kovalamaya 
başlamış ve bir süpürge dolabına 
saklanan hakemi, Foulke’un 
elinden federasyon yetkilileri zor 
kurtarmıştı. 

Tekrar maçını da aynı hakem yönetmiş ve o maçı 
kalecilerinin harika performansı ile 2-1 kazanan 

Sheffield United kupayı müzesine götürmüştü. 
Foulke’un en çok bilinen yönlerinden birisi de 
huysuzluğuydu, defans oyuncularının yeteri kadar 
mücadele etmediğini anladığı anda arkadaşlarına 
tepki olarak sahayı terk ediyordu dev file bekçisi. 
Hoşuna gitmeyen rakip forvetleri de paket yapıp 
toptan önce filelere fırlattığı da anlatılıyor.

Dünyanın futbol tarihinin ilk yıldızlarından birisi 
olan Foulke’un maçlara seyirci çekme özelliği 
de ön plandaydı ve Chelsea kulübü bu yüzden 
kendisini transfer etti. Kalenin arkasına giden 
topları getirmekte zorlanan Foulke’a yardım olsun 
diye 2 küçük çocuk yerleştirilmesi ile modern top 
toplayıcıların ilk ortaya çıkışını temsil eder…

1926’da hayatını kaybeden dev adam Sheffield’daki 
Burngreave mezarlığına defnedildi. Ölüm sebebi 
kayıtlara siroz olarak geçse de şehir efsanesi 
olarak Fatty Foulke’un fakirlikten lunaparklarda 
penaltı atışlarında kalecilik yaptığı ve bu yüzden 
yakalandığı zatürreden öldüğü de anlatılır ancak bu 
iddialar hiç kanıtlanmamıştır. 

Fatty Foulkes, 1902 yılında bir sinema filminde 
de futbol maçında kaleye geçmiş ve bu anlamda 
da tarihte sinemaya transfer olan ilk futbol yıldızı 
olmuştur. 

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon

FATTY FOULKES
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Onyewu’nun
DÜNYA KUPASI UMUDU

ADA’DA
2006 ve 2010 Dünya Kupalarında 

Amerika Birleşik Devletleri milli takımının 
savunmasının göbeğinde forma giyen 

Oguchi Onyewu’yu çoğunuz hatırlıyordur. Başarılı 
savunmacının zirveden sert bir düşüşle çok 
aşağılara inen kariyerini son bir kez toparlama 
gayretine tanık oluyor bu sezon Championship. 
2006 ve 2010 Dünya Kupalarında ABD forması ile 
turnuvaya katılan deneyimli defans oyuncusunun 
artık tek bir hedefi var, 2014 Dünya Kupası’nda 
ülkesinin formasını giyebilmek. Yeryüzündeki 
pek çok profesyonel oyuncu Dünya Kupası hayali 
kuruyor şu sıralar ancak bunlardan son 4-5 yılda 
Onyewu* kadar az forma giyen ve çok takım 
değiştirenini bulmak zor…

Onyewu futbola Amerika’da başladıktan kısa bir 
süre sonra Fransa 2. Lig takımlarından Metz’e 
transfer oldu. Buradan da kariyerinine en başarılı 
günlerini yaşayacağı Belçika’ya önce La Louviere 
ve daha sonra da Standart Liege’de geçen 
kiralık sezonların ardından 2004-05 sezonunda 
bonservisi ile Liege ekibine transfer oldu. 
O sezon Belçikla Ligi’nin en iyi 11’ine seçildi ve 
Belçika’nın en iyi yabancı futbolcusu ödülünü aldı 
ve ülkesinde de yılın futbolcusu seçildi. Sonrasında 
Avrupa’dan gelen teklifler arasından Newcastle 
United’I seçti ve kısa sürecek ilk Ada macerasına 
başladı. 

2006-07 sezonunun ikinci yarısında geldiği 
Newcastle’da Titus Bramble ile birlikte çok kötü 
bir ikili oluşturan Onyewu, kötü performansının 
üzerine yeni menajer Sam Allardyce’ın da gelmesi 
ile gözden düştü ve kiralık sözleşmesi uzatılmadı. 
Belçika’ya döndükten sonra Standart Liege ile 
başarılı maçlar çıkardı ve üst üste 2 sezon lig 
şampiyonluğu yaşadı. 
ZİRVE: Bu başarıların ardından İtalya’nın ünlü 
kulübü Milan’a transfer olan Onyewu için karanlık 
günler yaklaşıyordu. Kariyerinin en verimli 
döneminde ABD milli takımında dizinden yaşadığı 
sakatlık yüzünden 2009-10 sezonundan hiç forma 
giyemedi. Sezon sonundan 1 yıl ücret almadan 
oynamayı kabul eden Onyewu’nun sözleşmesi 
uzatıldı. Ancak bu kez de Zlatan Ibrahimovic ile 
idmanda yumyuk 
yumruğa kavgası ile 
gündeme gelen ABDli 

ONYEWU’NUN DÜNYA KUPASI UMUDU
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oyuncu için Milan defteri kapandı. 2 sezonluk İtalya 
macerasında kırmızı siyahlı formayı sadece 1 maç 
giyebilmişti. Daha sonra başarısız geçen Twente, 
Malaga ve Sporting Lisbon serüvenlerinin ardından 
2013’e geldiğimizde takım bile bulamıyordu 
Onyewu… 
İşte bu konumda devreye ABD milli takım teknik 
direktörü Jurgen Klinsman girdi ve QPR menajeri 
Harry Redknapp’a telefon açarak Malaga’dan 
ayrılan ve bonservisi elinde olan oyuncusunu 
denemeye almaya ikna etti ve Ekim 2013’te 
Onyewu Londra kulübüne imza attı. Sezonun 
ilk yarısında sadece 6 maçta kadroya girebilen 
Onyewu hiç forma giyme şansı bulamadı ve Ocak 
ayı transfer döneminde bir başka Championship 
takımı Sheffield Wednesday’e transfer oldu. 
Championship’te Sheffield forması ile futbola 
yeniden dönen Amerikalı savunmacı FA Cup’ta 
Rochdale’e bir de gol atarak takımını üst tura 
taşıyan isimlerden birisi oldu ve sonunda düzenli 
forma giydiği bir takıma kavuştu. 18 Ocak’ta 1-1 
biten Burnley deplasmanında ilk kez Baykuşların 
8 numaralı formasını giyen 
Onyewu bu güne kadar 13 
Championship ve 2 FA Cup 
maçında oynadı ve 1 de gol attı. 

Tek hedefinin Dünya Kupası’nda 
oynayabilmek olduğunu 
açıkça dile getiren savunmacı, 
insanlar beni müzmin sakat 
olarak görüyor ancak Milan’da 
yaşadığım diz sakatlığı geçti 
ve o günden beri diz sakatlığı 
yaşamadım derken, ABD 
hocası Klinsman’ın kendisi ve 
ülkesi için yaptıklarını övmeyi 
de ihmal etmiyor. Son olarak 
Amerika’nın Ukrayna hazırlık 
maçı kadrosuna davet edilen 
Onyewu’nun önünde Brezilya 
kadrosu açıklanmadan çok az 
hazırlık maçı kaldı... (Bu ayın 
başında oynanan Meksika** 
maçına Avrupa’dan oyuncu 

davet edilmedi).  “8 aydır hayalini kurduğum 
Brezilya için QPR’dan ayrılmamış olsam hayal 
bile kuramayacaktım” diyen Onyewu, Sheffield 
Wednesday forması ile çıktığı her maçta kupa 
kadrosuna biraz daha yaklaştığını hissediyor. 
Bakalım son 5 yıldır çok az resmi maç yapabilen 
deneyimli savunmacı Klinsman’ın Dünya Kupası 
planlarına dahil olabilecek mi… Finalist ülkelerin 
Brezilya kadrolarının belli olması için geri sayın 
başladı.

*32 yaşındakiOnyewu’nun millli takım kariyeri 2 
Dünya Kupası dahil 69 maç, 6 gol…
** 2 Nisan 2014 ABD 2 – 2 Meksika.

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon

ONYEWU’NUN DÜNYA KUPASI UMUDU
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REKABETİ
OXBRIDGEOXBRIDGE
REKABETİ

OXFORD-CAMBRIDGE

OXBRIDGE REKABETİ
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Bu cümle, aradan geçen uzun yıllara rağmen hala 
popüler kültürümüzde yankılanmaya devam eder. 

İngiltere’de de çok uzun zamandır yankılanan bir 
rekabet var. ‘Varsity’ kelimesi genelde okullar 
arasındaki spor müsabakalarını tanımlamak 
için kullanılır İngiltere’de. Bu kelimeye anlamını 
kazandıran ise şüphesiz Oxford – Cambridge 
çekişmesidir.

Oxbridge rekabeti, yaklaşık 800 yıl önce kurulan 
iki üniversitenin bu sürenin çoğunda İngiltere ve 
Galler’de başka üniversite olmamasının da etkisiyle 
efsanevi boyutlara ulaştı.

Oxford – Cambridge rekabeti deyince akla önce 
kürek yarışları gelir elbette. İlki 10 Haziran 1829’da 
yapılan yarış, 1856’dan beri her yıl tekrar ediliyor. 

Dünya Savaşları hariç, her sene yapılan 6,8 
kilometrelik yarışı, nehrin kenarından ortalama 
250,000 kişi takip eder. 2009 yılında bu rakam 
270,000 olmuştu. 2014 itibarı ile Cambridge 81-78 
önde. 1877’deki berabere biten ünlü yarış ise hala 
tartışılır. 

Oxford – Cambridge rekabeti yıllar içinde diğer 
spor dallarına da yansımış doğal olarak. Bunların 
en eskilerinden biri de, aynı zamanda İngiltere’deki 
en eski fikstürlerden biri: Oxford – Cambridge 
futbol karşılaşmaları.

130 maçın oynandığı bu rekabette durum Oxford 
50-50 Cambridge. 30 karşılaşma berabere bitti. 
Son maçta penaltı uygulaması başladığı için 
beraberlik olasılığı ortadan kalktı bu sene oynanan 
karşılaşma öncesi.

İbrahim Tatlıses, 
TRT1’de katıldığı 
bir sohbet 
programında 
şöyle demişti:
“Urfa’da Oxford 
mudur nedir, 
o yoktu ki biz 
okuyalım.”

OXBRIDGE REKABETİ
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Fulham’ın yeni sahibi Shahid Khan, kulübünün 
bu rekabetle bağlantısını yeniden canlandırmak 
amacındaydı. 2008-09 sezonundan beri Craven 
Cottage’da oynanmayan bu en eski fikstür, O’nun 
çabalarıyla yuvasına döndü denebilir. 1873’deki 
ilk maç rugby stadı Oval’da oynandıktan sonra 
Londra’nın dört bir yanını dolaştı ve sonunda 
Craven Cottage’a geldi.

İlk kez bu sene kürek yarışı ile aynı gün yapılan 
futbol maçından önce Rick Totten, Cambridge’den 
ayrılmış, Oxford’un gol makinası Julian Austin 
ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. 
Golcüler olmayınca, maçın 90 dakikasında gol 
olmadı. Oxford’un bir topu direkten döndü ve 
kurallar gereği uzatma olmadan penaltılara giden 
karşılaşmada sevinen taraf yine Cambridge oldu.
Tüm penaltıları gole çeviren Cambridge takımına 
karşılık, maç içinde daha çok pozisyon yakalayan 
Oxford iki penaltı kaçırdı ve kaybeden taraf oldu.
Maç sonunda Craven Cottage’da ‘We Are The 
Champions’ çalarken, iki takım gelecek sene 
yeniden buluşmak için sözleştiler.

1873’den beri devam eden 
rekabette 130. Maç 6 Nisan 2014 
sabahı Oxford – Cambridge kürek 
yarışından önce yapıldı. Bu maça 
gelmeden önce Cambridge son 2 
senenin galibiydi. 2013 yılında Rick 
Totten’in 3 golü ile maçtan 3-2 
galip ayrılmışlardı. Oxford, o maçta 
böyle yakın bir skorla yenildiği 
için şanslıydı, fark çok daha fazla 
olabilirdi.

Edip URAS
twitter.com/edipuras

OXBRIDGE REKABETİ
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UWE ROSLERUWE ROSLER

WIGAN’DA

BİR ALMAN

UWE ROSLER
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İngiltere’nin kuzeybatı takımı Wigan Athletic 2012-
13 sezonu Federasyon Kupası finalinde Manchester 
City’yi devirerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu 
kupa takımın tarihinde kazandığı ilk büyük kupa 
oldu ancak kupayı kazanan Wigan ligde kalacak 
puanları toplayamayınca Championship’in yolunu 
tuttu. Tarihi başarının mimarı hoca Roberto 
Martinez ise Premier Lig’de kalmayı tercih ederek 
Everton’ın başına geçti. 2012-13 defterini böyle 
kapatan Wigan bu sezon ise Championship’e Owen 
Coyle yönetiminde başladı ama hüsrana uğradı. 
Lig, Kupa ve Avrupa üçgeninde boğulan takım 22 
maçta yalnızca 7 galibiyet alabilince Coyle ile yollar 
ayrıldı. 
Owen Coyle’un 
yerine 7 Aralık 
2014 tarihinde 
Alman bir 
hoca geldi; 
Uwe Rösler. 
Uwe Rösler 
futbolculuğunun 
altın dönemini 
Manchester 
City’de geçirdi. 
1994 ile 1998 
yılları arasında 
4 sezon City 
formasını 
terleten Alman 
forvet 176 maçta 
64 gole imza attı. Oynadığı 4 sezonun 3’ünde 
takımın en golcü ismi olmayı başardı. City’de 
geçirdiği yıllarda City iki kere küme düşmüş 
olsa da ona ve gollerine duyulan saygı 2009 
yılında kulübün Hall of Fame’ine dahil edilmesi ile 
gösterildi. 

Brentford’dan ayrılarak Wigan’ın başına geçen 
Rösler kısa sürede takımı başka bir seviyeye 
taşımayı başardı. Şubat ayında ligde ayın hocası 
ödülünü Rösler aldı. Championship’te 23 maçta 
yalnızca 4 mağlubiyet alan Wigan büyük bir 
yükseliş göstererek playoff potasının içine girdi.  
Sezona hemen Premier Lig’e geri dönme planları 
ile başlayan Wigan hala bu planları taşıyorsa bunda 
en büyük pay Alman hocanın.

City’ye Dönüş
Tarih 9 Aralık 2014’ü gösterdiğinde geçtiğimiz 
sezon Federasyon Kupası’nda final oynayan iki 
takım bu sefer çeyrek finalde karşı karşıya geldi. 
Wigan, Coyle yönetiminde geçirdiği kötü dönemde 
5 ay önce finalde devirdiği Manchester City’ye 
Lig Kupası 3. turunda 5-0 yenilmeyi başarmıştı. 
Bu sefer ise takımın başında başka bir hoca ve 
başka bir hava vardı. Üstelik Uwe Rösler 1998 
yılından sonra ilk defa futbolun içinde faal bir görev 
alırken Manchester City’ye geri dönüyordu. City 

ise geçtiğimiz 
sezon finalde 
yaşadığı sürpriz 
mağlubiyetin 
izlerini 
unutturmayı 
hedefliyordu. 
Maçtan önce 
Uwe Rösler 
Manchester 
City için “Benim 
kariyerimdeki en 
büyük başarım 
Manchester 
City ile olan 
ilişkimdir. 
Taraftarla 
aramızda 

çok güçlü bir bağ vardı. Maine Road’a çıktığımda 
başıma asla kötü bir şey gelmez gibi hissederdim. 
Taraftarlar beni Hall of Fame’e seçti çünkü sahada 
ben ölümüne oynardım. Takımı en zor günlerinde, 
küme düştüğünde bile bırakmadım, City benim 
evim gibiydi.” sözlerini sarfetti. 
Maçın duygusal boyutu yanı sıra profesyonel bir 
boyutu da vardı ve favori City FA Kupası’nda üst 
üste ikinci kez rakibine mağlup oldu. 16 yıl sonra 
City’ye dönen Uwe Rösler efsanesi olduğu takımı 
üzdü. Wigan ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği maçı 2-1 
kazanmayı başararak yarı finale yükseldi. 
Rösler maçın ardından galibiyetin sırrını da açıkladı. 
Geçtiğimiz sezon kupa finalinde Wigan’ın harika bir 
taktik uyguladığını söyleyen hoca, takımına Roberto 
Martinez’in o maçta oynattığı oyunu ezberlettiğini 

UWE ROSLER
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söyledi. Ardından Wigan sıradaki rakibi Arsenal ile 12 
Nisan 2014 tarihinde yarı final maçına çıktı. Rösler 
bu maç için de önceden açıklamalar yaptı ve asıl 
baskı altında olanın kupayı kazanmaktan başka çaresi 
kalmayan Wenger ve Arsenal olduğunu belirtti. 

Wigan 2013 yılında Federasyon Kupası’nı kazanıp aynı 
sezonda alt lige düşen ilk takım olmayı başarmıştı. 
Bu sefer hedef Federasyon Kupası’nı kazanıp aynı 
sezonda bir üst lige yükselen ikinci takım olmayı 
başarmaktı. Ligde playoff oynamayı neredeyse 
garantilediler. Üstelik playoffta mücadele edecek 
diğer takımlardan çok daha formdalar. Playoffu 
kazanabilecek güce sahipler, havayı yakalamış 
durumdalar. Bunu daha önce 1931 yılında West 
Bromwich Albion gerçekleştirmişti. Ancak Wigan 
bu hedefine ulaşamadı. Penaltılara kalan maçta 
finale yükselen ekip Arsenal oldu. Belki bu hedefe 
ulaşamadılar ama herhangi bir diğer hedefe ulaşma 
hayallerini gerçekleştirebilecek bir hoca ile doğru yolda 
ilerliyorlar. Premier Lig’e geri dönüş de buna dahil...

UWE ROSLER

Berk KALYONCU
twitter.com/berkkaly10cu
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1994-95 Premier Lig 
şampiyonluğundan 
bahsediyoruz. Üzerinden 

20 yıl geçti. Blackburn Rovers, 
Kenny Dalglish yönetiminde 
tam 81 yıl sonra şampiyon oldu, 
günümüzde Liverpool’un bile 
Premier Lig şampiyonluğu yok 
ama Rovers’ın var… 
Muhteşem sezonun ilk 
haftası Blackburn Rovers, 
Southampton deplasmanında 
1-1 berabere kalmış ve 
geçen sezonun şampiyonu 
Manchester United, Mark 
Hughes ve McClair’in golleri 
ile QPR’I 2-0 yenmişti. O 
günlerde kimse geçen sezonu 
ikinci sırada bitiren Blackburn’un 
şampiyonluğuna ihtimal 
vermiyordu. 
O yıl Premier Lig’in 22 takımlı 
olduğu son sezondu ve takımlar 
42 maç yapıyorlardı, Ağustos 
ayı bitmeden hafta içi, hafta 
sonu oynanan Premier Lig’de 
yoğun bir maç temposunun 
ardından oynanan 4 maçta 
Rovers 8 puan toplamış, 8 gol 
atıp sadece 1 gol yemişti. İlk 
yenilgisini Ekim ayında Norwich 
deplasmanında alan Blackburn 
aynı ay içinde Ewood Park’ta 
rakipleri Manchester United’a da 
4-2 kaybetti.
Bu maçtan sonra Manchester 
United ile oynanan Old 

Trafford’daki maça kadar geçen 
12 maçlık dönemde 11 maç 
kazanıp 1 maçta da berabere 
kalan Blackburn bir anda ligin 
favorilerinden birisi olurken 
22 Ocak’ta deplasmanda 

rakiplerine Cantona’nın 
golü ile 1-0 kaybetmekten 
kurtulamadılar. 
Bu maçtan sonra Crystal 
Palace deplasmanına giden 
United’da Selhurst Park’ta 
oyundan çıkarken rakip seyirciye 
uçan tekme atan Eric Cantona 
8 ay futboldan men cezası 
alıyor ve ligin seyri değişmeye 
başlıyordu. 
Bu olaydan sonra ligde Everton 
ve Liverpool’a yenilen United 
sezonun geri kalanında aldığı 
Leeds, Tottenham, Chelsea ve 
son haftadaki dramatic West 
Ham beraberlikleri ile son 
hafta bir kulbundan yakaladığı 
şampiyonluk kupasını Blackburn 

Rovers’a kaptırdı. 
1994-95 sezonunda Premier 
Lig’de ilk 7 haftanın sonundan 
liderlik koltuğunda Newcastle 
United vardı. 12 maç geride 
kaldığında, Ekim ayının sonunda 
da Newcastle’ın liderliği devam 
ediyordu. Manchester United 
üçüncü, Blackburn ise dördüncü 
sıradaydı. 
Kasım ayının sonunda ise 
Blackburn zirveye yerleşti, 
Manchester United ise ikinci 
sıraya yükseldi. Bu iki takım 
arasındaki fark lig sonuna kadar 
2-3 puan aralığında gitti geldi 
ve zirvenin adı hiç değişmedi. 
Son haftaya girildiğinde 
takım İskoç hocası Dalglish’in 
efsane olduğu Liverpool 
deplasmanına gidecekti ve 
West Ham deplasmanına 
çıkacak United’dan 2 puan 
öndelerdi. Kırmızı Şeytanların 
averajı rakiplerinden 7 fazlaydı 
ve alınacak bir galibiyet ve 
Blackburn’un berabere kalması 
ile averajla Alex Ferguson’un 
ekibi kupayı kucaklayabilecekti. 
Ancak 2 maç da beklenmedik 
sonuçlarla bitti, Liverpoollu 
oyuncular altın tepside 
şampiyonluğu ezeli rakipleri 
United’a sundularsa da 
Manchester ekibi şampiyonluğu 
aldığı beraberlikle Blackburn’e 
kaptırdı. 

ŞAMPİYON
BLACKBURN ROVERS

ŞAMPİYON BLACKBURN
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14 Mayıs öğleden 
sonrası Blackburn 
Rovers, Anfield’da 
Liverpool’a son 
dakika golü ile 
yenilmesine ragmen 

şampiyon oldu. United, Upton 
Park’ta Andy Cole ile mutlak 
golleri kaçırarak ligi rakibinin 
1 puan gerisinde ikinci sırada 
bitirdi. 
O sezon Blackburn Rovers 42 
maçın 27 tanesini kazandı, 8 
beraberlik ve 2 tanesi United’a 
olmak üzere 7 yenilgi aldı ve 
89 puanla şampiyon oldu. Alan 
Shearer ve yeni transfer 21 
yaşındaki Chris Sutton’ın golleri 
Rovers’I zirveye taşıdı. 
Blackburn’un attığı 80 golün 49 
tanesinde bu ikilinin imzası vardı. 
Bir önceki sezonun gol kralı 
Andy Cole devre arası geldiği 
takımında 18 maçta 12 gol 
atmasına ragmen şampiyonluğa 
taşıyamadı United’ı. 
Sezon başında sadece tek 
transfer yapan Alex Ferguson 
sezonu kupasız kapattı. O sezon 

FA Cup’I finalde United’I 1-0 
yenen Everton kazandı. 
Blackburn Rovers efsanevi 
şampiyonluğunu kulübün sahibi 
Jack Walker, dahi teknik adam 
Dalglish ve Shearer – Sutton 
ikilisine borçlu. Walker 1991 
yılında kulübü satın aldığında 
Rovers, 3. Ligdeydi ve 1966’dan 
beri birinci ligden uzaktı. 
1928’den beri herhangi bir 
kupa kazanmamıştı. Stadyumu 
tarihi eser sayılıyordu ve 
Ewood Park’ın 4 cephesinin 
3 tanesi en son Birinci Dünya 
Savaşı sırasında elden geçmişti. 
Walker 4 sezonda takımı ligin 
zirvesine taşırken, Avrupa’nın 
en önemli kadrolarından birini 
kurdu, 2 tane rekor transfer 
yaptı (Shearer ve kaleci Tim 
Flowers) ve Ewood Park’ın 
kapasitesini 30.000’in üzerine 
çıkararak kulübü 81 yıl sonra 
şampiyonluğa taşıdı…
Kenny Dalglish’in takımı 
Anfield’da 20. Dakikada 
Shearer’ın golü ile öne 
geçmesine ragmen ikinci 

yarıda John Barnes ve Jamie 
Redknapp’ın gollerine engel 
olamamış ancak mutlu sona 
ulaşmıştı. Dalglish sezon sonu 
sportif direktörlüğe yükseldi 
ve takımın başına yardımcısı 
Ray Harford’u getirdi. 1995-96 
sezonu istedikleri gibi gitmedi. 
Şampiyonlar Ligi’nde de grupta 
4 puanla sonuncu olarak 
elendiler. Sezonu ise yedinci 
sırada tamamladılar. 
Şampiyon olan kadronun en 
önemli isimleri sezonu 34 golle 
gol kralı olarak tamamlayan 
Alan Shearer, Tottenham’ın 
şu andaki hocası kaptan 
Tim Sherwood, kaleci Tim 
Flowers, yedek kaleci Shay 
Given (şampiyon kadrodan 
faal futbola devam eden tek 
isim), Chris Sutton, Graeme Le 
Saux, Norveçli Henning Berg, 
Hollandalı Richard Witschge ve 
Jason Wilcox’I sayabiliriz. 
Sezon sonunda Alan Shearer 
sezonun oyuncusu, Dalglish de 
yılın hocası ödüllerini de silip 
süpürüyordu. 
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Rovers, o günden bu 
yana herhangi bir başarı 
kazanamadı ve kupa 
kaldıramadı. Son olarak 
Premier Lig’de 2011-12 
sezonunda izlediğimiz takım 
ligi 19. Sırada bitirerek 
küme düştü. Geçen sezon 
da Championship’te ligi 17. 
Sırada tamamladı. Bu yıl 
da 39 haftası geride kalan 
Championship’te 13 galibiyet 
ve 14 beraberlikle 
11. Sıradalar… Mert ARTUN

twitter.com/maturebuffon

ŞAMPİYON BLACKBURN
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David Moyes, 1 Temmuz 2013’den beri 
Manchester United’ın başında. Ondan önce 
de Everton’da uzun süren bir menajerlik 

tecrübesi var. 2003, 2005 ve 2009 yıllarında 
Yılın Menajeri ödülünün sahibi. Manchester United 
kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak 
ayrılırken Old Trafford santra yuvarlağında 
yaptığı konuşmada Sir Alex Ferguson’un ‘Bana 
verdiğiniz desteğin aynısını şimdi yeni menajerinize 
vermelisiniz’ sözlerinin de etkisi ile sezon sonunda 
hala Kırmızı Şeytanlar’ın hocası.
Manchester United, Berlin Duvarı yıkıldığından beri 
ilk kez Avrupa’ya gidemeyebilir. Sahasında çok 
çok uzun süredir yenilmediği bir çok takıma, Old 
Trafford’da ‘Düşler Tiyatrosu’ nu yaşattı. Premier 
Lig tarihinde bir sezonda aldığı en fazla yenilgiyi 
aldı. Moyes’in ilk sezonunda kırdığı anti-rekorlar 
listesi uzun ve üzücü. 

Belki de en dramatik olanı, 11 sezon başında kaldığı 
Everton ile yaşayamadığını, Everton’a Manchester 
United kulübesinde yaşattı Moyes. Everton, Old 
Trafford’da Manchester United’ı devirdi.

Saha içindeki protesto pankartlarına izin verilmediği 
için ‘Moyes Out’ yazısını uçakla gökyüzüne yazan 
United taraftarı da, kendisini ‘Futbol Dehası’ olarak 
tanımlayarak dalgasını geçen rakipler de Moyes’i 

rahat bırakmadılar.
David Moyes, birçok otorite dahil çoğunluğun 
gözünde, çoktan hükmü verilmiş, cezası belirlenmiş 
ve kaçınılmaz sonunu bekleyen bir mahkum gibi. 
Oysa görev aldığı ilk yıllarda ard arda başarısız 
sezonlar geçiren inatçı Sir Alex Ferguson gibi, O da 
bir İskoç. 

Sir Alex Ferguson ve David Moyes’in ortak yanları 
bununla sınırlı değil. İkisi de İşçi Partisi’nin açıkça 
destekleyen, ataerkil yapıya ve çok çalışmak gibi 
‘geleneksel’ değerlere bağlı insanlar.

Sir Alex Ferguson ve Sir Matt Busby’den gelen 
İskoçya’nın Batısına olan bağını, David Moyes ile 
bozmadan devam ettirdi Manchester United. Çok 
büyük futbol yıldızları üretemiyor belki İskoçya, 
ama yüksek kariyerli hocalar çıkardığı kesin.

Ferguson ve Moyes’in çocukluklarını geçirdikleri  
Govan ve Bearsden kasabalarının arası arabayla 15 
dakikadan kısa sürer ama birbirinden çok farklı iki 
bölgedir. Ferguson’un Govan’ı bir tersane ve ağır 
sanayi bölgesiyken, Moyes’in Bearsden’i yemyeşil 
bir banliyödür.

Moyes’in babası amatör ve kolej futbol takımlarını 
çalıştırır, futbolcu yetiştirirdi. Sabır ve irade 

DAVID MOYES
KİMDİR?
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gerektiren bir iş. Tüm çocukluğunu özellikle 
Drumchapel Amateurs takımının maçlarını ve 
babasının onları çalıştırmasını izleyerek geçirdiğini 
söylüyor Moyes.

‘İlk anılarımda babam geceleri 
saatlerce telefonda sahalar, yerler, 
hakemler ve rakipler ayarlar. 
Annem ise formaları yıkardı. 
Zaman zaman çamaşır makinasına 
sığmayan bu çamaşırlar hakkında 
söylenirdi.’

Moyes’in oyunculuk kariyeri 12 yaşındayken 
Celtic Boys Club’da başladı. David Moyes, 25 
Nisan’da 51 yaşını doldurmuş olacak. İlk kiralık 
dönemini yaşadığında ise 15 yaşındaydı. 1978 
yılında İzlanda’nın 
IBV Vestmannaeviar 
kulübünün genç 
takımında yarım sezon 
oynamıştı.

Tam 550 kez orta 
sahanın ortasındaki 
görev bölgesinde, 
Celtic, Cambridge 
United, Bristol City, 
Shrewsbury Town ve 
Dunfermline Athletic 
ile son olarak Preston 
North End forması ile 
sahaya çıktı Moyes. İlk menajerlik görevini de 1998 
yılında Preston North End’de aldı.
Celtic ile lig şampiyonu olurken Glasgow Rangers’ı 
tuttuğunu sonradan açıklayan Moyes, İskoç 
ekibinde 24 maç forma giydi. 

Moyes, Cambridge United’da oynarken takım 
arkadaşı Roy McDonough tarafından ‘fazla dindar’ 
olmakla suçlanmıştı. Hristiyan olan Moyes, hala 
sık sık kiliseye gittiğini söylüyor. O zaman Moyes, 
Alan Comfort ve Graham Daniels’den şikayetçi 
olan McDonough, onları ‘küme düşmemek 
için uğraşacaklarına, küçük siyah kitapları ile 
inançlarını konuşuyorlardı’ diye anlatıyor. 20 
yaşındaki genç Moyes 9 Mart 1985’te 3-3 biten 
Wigan Athletic maçından sonra maçta yeteri 
kadar çaba göstermediği McDonough tarafından 

‘pataklanmıştı’.
Moyes, aynı zamanda İskoçya U18 takımının da 
kaptanlığını yapmıştı.

İskoç Hoca’nın hayatındaki en önemli dönemlerden 
biri, İskoçya’ya Dunfermline Athletic’e döndüğü 
zamandır. Orada İskoçya’nın en iyi genç hocası 
diye tanımladığı Ian McCall ile yakın bir arkadaşlık 
başlamıştı.

McCall, o günleri şöyle anlatıyor:
‘David ve Billy Davies ile arabada Glasgow’dan 
Dunfermline’a giderdik. Üçümüz de futbolun teknik 
direktörlük tarafıyla çok ilgiliydik. David, İskoçya 
Futbol Federasyonu’nun antrenörlük merkezine 
her fırsatta giderdi. O yolculuklarda bir çok fikir 
tartışılırdı ’ 
‘Her zaman detaycı ve inanılmaz hedef odaklıydı. 

Çok güçlü bir 
karakteri vardır. 
Preston North 
End’i çalıştırırken, 
kulüptekiler 
ona bu kadar 
maç izlemesine 
gerek olmadığını 
söylemişti, haftada 
10 maça giderdi.’
İskoçya’nın belirli 
bir bölgesinden bu 
kadar yetenekli 
çalıştırıcı çıkması 

garip. Bir zamanlar Glasgow’da bir bankada 
memurluk yaparken, Cardiff City’i Premier Lig’e 
taşıyan Malky Mackay de buralardan.

‘Glasgow ve çevresinin, dürüstlüğü ve açık 
sözlülüğü ile çalışma ahlakı insanlara iyi geliyor.’ 
diyor Mackay. ‘Moyes bir işkoliktir. Championship, 
İskoç menajerler için çıkılması zor bir yerdi ancak 
oradan hasarsız çıkmayı başaran ender hocalardan 
biridir. Moyes hiçbir yerden kovulmamıştır.’

Sir Alex Ferguson’un yeni nesil İskoç çalıştırıcıları, 
David Moyes de dahil olmak üzere etkilediği çok 
açık. Bir sezonu ardında bırakan Moyes için bir 
efsanenin ayak izlerini takip ederek ilerlerken bu 
ışığı nasıl kullanacağını görmek de bizler için ilginç 
olacak.

Edip URAS
twitter.com/edipuras

ŞAMPİYON BLACKBURN
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NEHRİN İKİ 
YAKASI

NEWCASTLE
SUNDERLAND
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   Premier Lig’e tad veren ana etkenlerden biri de, 
içinde 10’dan fazla derbi barındırması. Tyne-Wear 
derbisi ise bir çok açıdan diğerlerinden farklı. Bu 
derbinin sebebi, diğerlerinden farklı olarak aynı 
şehrin iki takımını barındırması değil.

Tyne Nehri’nin kuzeyinde yer alan Newcastle United 
ve yine Tyne’ın güneyinde yer alan Sunderland 
arasındaki 19.yy sonlarından beri varolan, farklı bir 
derbi Tyne-Wear derbisi. İki şehrin arasında sadece 
10 km mesafe var…

   İki takımın arasındaki ezeli rekabetin başlaması 
çok geriye, 17.yy’a İngiltere iç savaşına kadar 
dayanıyor. Ezeli rekabetin sebebini basitçe 
özetlemek gerekirse, kraliyet taraftarı 
olan Newcastle ile, demokratik bir İngiltere 
isteyen Sunderland şehirleri, o zamandan beri 
birbirlerinden nefret etmektedir ve bu iki şehrin 
futbol takımlarınanın rekabeti de bu nefretten 
beslenir.

   

İki takım arasındaki ilk maç 1883’te oynanmış 
olmasına rağmen, bu maçın derbi niteliğini 
kazanması 9 sene sürmüştür. 1892’ye kadar her 
iki şehirde de ikişer takım bulunuyordu. Newcastle 
ve Sunderland, kendi şehirlerinde tek takım 
kalmalarıyla birlikte, aralarındaki rekabet başlamış 
oldu. İlk resmi maç ise 1988’de Sunderland’in 2-1 
kazandığı FA Cup maçı olaraj tarihe geçti.

   Bu derbiyi diğerlerinden farklı kılan bir başka 
özellik de iki takımın taraftarları arasında her 
seferinde gerginikler çıkmasına rağmen iki taraftan 
da hiç kimse hayatını kaybetmedi. Bu durum, “Peki 

neden bu kadar azılı bir derbi?” diye düşünülmesine 
yol açabilir ancak iki takımın birbirine duyduğu 
nefret, dünyanın sayılı derbilerine göre bir hayli 
yüksek. Eski Interli Davide Santon, ‘’Milano derbisi 
de önemli, ancak bu maç kadar değil. Sunderland 
ve Newcastle arasındaki rekabet çok daha büyük. 
İnsanlar maçtan başka hiçbir şey düşünmüyorlar. 
Newcastle’a transfer olduğum sezon ikinci maçta 
oynadım ve gerçekten çok fantastikti.’’ sözleriyle 
derbinin havasını özetlemeye çalışmış.

   Tyne-Wear derbisiyle ilgili bir çok ilginç bilgi daha 
var;

- 1900-01 sezonunda 30.000 kapasiteli St 
James Park’ta iki takım arasında oynanacak olan 
maça 120.000 civarında taraftar gelince maç iptal 
edildi. Maçın iptalinin ardından çıkan olaylarda bir 
kaç taraftar yaralandı ve bu derbinin tarihindeki ilk 
yaralanma olayı kayıtlara geçti.

- İki takım arasındaki en farklı skor, 5 Aralık 
1908’de, St James Park’ta Sunderland’in 9 - 1 
kazandığı maçta gerçekleşti.. Bu yenilgiye ragmen 
Saksağanlar sezonu 3. Bitiren ezeli rakiplerinin 
9 puan önünde şampiyon olarak tamamlamayı 
başarmıştı. Newcastle ise 1920’de evinde, 1955’te 
ise deplasmanda olmak üzere Sunderland’i iki kere 
6 - 1 mağlup etmeyi başardı. 

- İki takım, 1990 yılında 1.Lig’e yükselme 
yarı-final eşleşmesinde karşı karşıya geldi. 
Sunderland’in o zamanki sahası olan Roker 
Park’taki ilk maç golsüz berabere biterken, 
St.James Park’ta 2-0 geriye düşen Newcastle’da, 
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Toon Army üyesi birkaç taraftar sahaya atlayarak, 
maçın bir süreliğine durmasına sebep olmuş, 
olaylardan sonra 2-0’lık skor devam etmiş ve 
Sunderland finale yükselen takım olsa da 1. Lig’e 
çıkma şansını finalde kaybetmiş, daha sonra rakibi 
Swindon, finansal nedenlerle lige yükselme hakkını 
Sunderland’e bırakmak zorunda kalmıştı. 

- Sunderland, Newcastle’ı 28 sene boyunca 
kendi sahasında yenememe serisine sahip. 28 yıl 
süren şanssızlık, 28 Ekim 2008’de 2 - 1’lik skorla 
kırıldı. 

- Yaklaşık 20 sene önce, Sunderland 
- Newcastle maçına deplasman taraftarı 
alınmamıştır. Maçın başlamasına kısa bir süre kala 
Newcastle taraftarının stada gelmesi kabul edilse 
de, Newcastle United yönetimi buna karşı çıktı ve 
Sunderland’I suçladı. Aynı sezon St James Park’a da 
Sunderland taraftarları alınmayınca, bu durumun 
gelenek haline gelmesinden korkan iki takım 
taraftarları birleşerek sonraki maçlara deplasman 
taraftarlarının gelmelerini sağladılar.

- 2001 yılında iki takım taraftarları arasındaki 
karşılaşmada herhangi bir ölü ya da yaralı vakası 
kayıtlara geçmemesine rağmen, 160 kişi gözaltına 
alınmıştır. Bu olay, en kansız ancak en büyük göz 
altılı holiganizm olaylarından biri olarak tarihteki 
yerini aldı. 

- 2008 yılında Sunderlandli bir taraftar 
sahaya atlayarak Joey Barton’a saldırmaya 
çalışmıştır. 2011’de yine Sunderland’in sahasında 
17 yaşındaki bir taraftarın Newcastle kalecisi Steve 
Harper’a saldırması tarafların birbirlerinden ölesiye 
nefret etmelerini sağlamıştır.

- Newcastle oyuncusu Steven Taylor bir 
açıklamasında ‘’Hiçbir Sunderlandli oyuncu 
Newcastle’da ilk 11 oynayamaz!’’ gibi bir ifade 
kullandıktan sonra, Sunderland taraftarları 
‘’Ölmeni istiyoruz Steven Taylor!’’ şeklinde tempo 
tutarak ezeli rakiplerinin oyuncusuna duydukları 
sevgiyi haykırmışlardı…

TYNE-WEAR DERBİSİ
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- İki takımda da forma giymiş yaklaşık 60 
tane futbolcu vardır. Titus Bramble, Louis Saha, 
Andy Cole, Steven Caldwell, David Lalty Willis, 
Danny Simpson, Albert McInroy, Michael Chopra 
bunlardan sadece bir kaçı… Eski Newcastlelı 
Titus Bramble Sunderland forması ile çıktığı 
bir derbide kırmızı kart görmüş ve Newcastle 
31 Ekim 2010’daki bu maçı 5 – 1 kazanmasına 
yardımcı olmuştu…

- 25 Ağustos 1999’daki derbide, 
Newcastle menajeri Rud Gullit 2 forveti 
Alan Shearer ve Duncan Ferguson’u yedek 
kulübesinde oturtmuş ve Sunderland bu maçı 
Kevin Philips ve Quinn’in golleri ile 2-1 kazanınca 
yoğun taraftar tepkisine dayanamayan Gulllit bir 
sonraki maçı göremeden istifa etmek zorunda 
kalmıştı. 

- Milli oyuncularımızdan Emre Belözoğlu, 
Newcastle forması giyerken Sunderland’e 
karşı oynamış ve frikikten bir de gol atmıştır. 
2005’te oynanan bu maçı Newcastle United 3 - 
2 kazandı.

- Çılgın İtalyan menajer Paolo Di Canio’nun 
gol sevinçleri ile damga vurduğu geçen sezonki 
maçı hatırlıyorsunuzdur. 13 yıldır deplasmanda 
kazanamayan Sunderland, Di Canio yönetiminde 
St. James’ Park’taki maçı 3-0 kazanırken, 
cezalı orta saha oyuncuları Craig Gardner da 
deplasman tribününde biletini almış ve 2000 
taraftarı ile beraber maçı izlemişti. Bu maçtan 
sonra çıkan olaylarda çok sayıda Newcastle 
taraftarı göz altına alınmış ve meşhur taraftar 
polis atını yumruklamaktan tutuklanmıştı. O 
günden sonra Sunderland taraftarları at kılığına 
girerek rakip taraftarları kızdırmaya çalışıyor…

- Bugüne kadar iki takım 152 kez karşılaştı. 
Newcastle 53 maçı kazandı, 49 maç berabere 
bitti ve Sunderland de 50 galibiyet aldı., en çok 
gol atan oyuncu George Holley(15), en fazla 
forma giyen isim ise Jimmy Lawrence(27) 
olmuştur.

Kubilay GÜÇKIRAN
twitter.com/kubilayguckiran
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TÜRKİYE’DE
PREMIER LİG
ESİNTİSİ
Anton Julian 
Ferdinand 
Anton Julian Ferdinand; 18 Şubat 1985 doğumlu. 
Manchester United’ın efsanelerinden Rio 
Ferdinand’ın kardeşi ve eski Beşiktaşlı, şimdilerde 
Tim Sherwood ile Tottenham’da hocalık yapan Les 
Ferdinand’ın da yiğeni ve ailenin Türkiye’deki ikinci 
kuşak temsilcisi. 

Anton henüz 9 yaşındayken abisi gibi West Ham 
ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 2003 
Ağustos ayında Preston Nort End karşısında 
çıktı ve o sezonu 26 maçla tamamladı. 5 sezonu 
futbola başladığı West Ham’da geçiren Ferdinand 
toplam 163 maçta 5 gollük bir kariyer ile Roy 
Keane’in çalıştırdığı Sunderland’e transfer oldu. 4 
yıllık sözleşme imzalayan Ferdinand yeni hocası 
Keane tarafından İngiliz futbolunun geleceği olarak 
gösteriliyordu o günlerde…

Sunderland kariyeri pek parlak geçmeyen 
Ferdinand 3 sezon formasını giydiği takımda 93 
maça çıktı ancak gol atamadı. 2011-12 sezonda 
transferin son gününde Londra’ya dönen 
Ferdinan QPR’a imza attı ve o sezon takımı ile 
31 maça çıktı. 2012-13 sezonundan yarım devre 
QPR forması giyen Anton devre arası transfer 

döneminde Türkiye’nin yolunu tuttu ve Bursaspor’a 
kiralandı. Yeşil beyazlı forma ile toplam 8 maça 
çıkan Ferdinand yeni sezon için Bursaspor ile 
anlaşamayınca Türkiye’de kaldı ve Antalyaspor’a 3 
yıllık imza attı. 
QPR’da oynarken Chelsea kaptanı John Terry ile 
girdiği ağız dalasi ve Terry’nin ırkçı ifadeleri ile 
gündeme gelen Ferdinand, Terry’nin suçlu bulunup 
4 maç ve £220.000 para cezası almasına neden 
olmuştu. İngiltere U-21 milli takımında 17 kez forma 
giyen Ferdinand A milli takımda oynama şansı 
bulamadı. Anne tarafından İrlanda milli takımında 
da oynama ihtimali var. 
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QPR’dan bonservissiz olarak transfer edilen İngiliz 
savunmacı sezon başında 3 maçta 90 dakika 
forma giydi ancak o günden beri oynamıyor. 
Sakatlığı ve formsuzluğu nedeni ile forma 
giyemeyen Ferdinand €350 bin imza parası ve 
yıllık €1m maaşı ile Antalya tarihinin en pahalı 
oyuncusu konumunda. Türkiye kupası maçlarında 
da sahaya çıkan Ferdinand Antalyaspor’da 
beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Devre 
arası da kendisine kulüp bulamayan Ferdinand 
Antalyaspor’da kaldı. Bakalım deneyimli oyuncu 
önümüzdeki sezon Ada’ya mı dönecek yoksa 
ligimizde kalıp kendisini ispat etmeye mi çalışacak…

17 numaralı adam
José 
Bosingwa 
da Silva
Trabzonspor’un sezon başında Quenns Park 
Rangers’tan büyük umutlarla transfer ettiği Jose 
Bosingwa, Süper Lig’e teşrif eden Premier Lig 
yıldızlarından . Oynadığı takımlarda genellikle 17 
numaraya özel bir talebi olan Portekizli, ilginç 
kariyer öyküsüyle göze çarpıyor.

José Bosingwa da Silva, 24 
Ağustos 1982 senesinde 
dünyaya Zaire’de geldi ve daha 
sonra Portekiz’e yerleştiler. 
Küçük yaşlarda futbol topuyla 
tanışan Bosingwa, Boavista 
altyapısında futbola başladı. İlk 
sözleşmesi İkinci Lig ekiplerinden 
S.C. Freamunde ile kiralık olarak 
imzaladı. Yıldız futbolcu ile ilgili 
dikkat çekici bir ayrıntı, kariyerine 
orta saha olarak başlamasıdır. 

Mourinho ile tanışma
Portekiz’in yükselen jenerasyonunun bir 
parçası olarak gösterilen Jose Bosingwa, kısa 
sürede kendini ispat ederek, ülkenin en prestijli 
takımlarında Porto’ya transfer oldu. Jose 
Mourinho’nun transfer ettiği ilk futbolculardan olan 
Bosingwa, 2003-04 sezonunda 41 maça çıktığı 
Boavista’dan bonservisiyle alındı. 
Porto ile kuşkusuz en unutulmaz anı, ilk sezonunda 
kaldırmış olduğu Şampiyonlar Ligi Kupası. 2004-05 
sezonunda sağ bek mevkiine kaydırılan Bosingwa, 
artık takımın banko oyuncularından biri konumuna 
gelmişti. 

Geçirdiği trafik kazası nedeni ile “top player” olmak 
için biraz zaman kaybeden Portekizli yıldız yine 
de çabuk toparlandı ve sahip olduğu yeteneği 
kaybetmeden, 2007’de hayatının en güzel yıllarını 
yaşamaya başladı.

Uğurlu yıllar
2007’de ilk defa A Milli Takım düzeyine çıkan 
Bosingwa, EURO 2008 elemelerinde Belçika’ya 
karşı forma giymişti. Aynı sezonunun sonunda hem 
EURO 2008’de mücadele eden Bosingwa da Silva, 
turnuva sonrasında da Chelsea’ye imza attı.
Esasında bu transfer 11 Mayıs 2008’de bizzat Porto 
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kulübü tarafından açıklanmıştı. 20.6 milyon euro 
karşılığında gerçekleşen transferle, artık tecrübeli 
statüsüne erişen futbolcu, Premier Lig kariyerine 
adım atmaya hazırlanıyordu. 3 yıllık sözleşme 
imzalayan Bosingwa, ilk olarak 16 numaralı 
formanın kendisine verildiğini öğrendi. Ancak 
tutkunu olduğu ve uğurlu addettiği ‘17’ numarayı 
Scott Sinclair’den rica ederek aldı ve kariyerinde 
tamamen yeni bir sayfayı açmış oldu.

Kendim ettim, 
kendim buldum
Chelsea’ye imza atarak futbolculuğunda yeni bir 
boyuta geçen Jose Bosingwa, ilk resmi maçına 
17 Ağustos’ta Portsmouth karşısında çıktı. 4-0 
Mavilerin kazandığı mücadeleden sonra Londra 
günleri başladı. Şampiyonlar Ligi siftahını da 
Bordeaux önünde yapan Jose, sanki adaşının 
yolunu takip ediyordu.(‘Jose’Mourinho)
Ancak yine sıkıntılı bir durum baş gösterdi. 1 
Şubat 2009’da Liverpool ile oynanan maçta rakibi 
Benayoun’a yaptığı ilginç!(sırtına köşe gönderinde 
hem de yardımcı hakem Mo Matadar’ın önünde 
tekme attı) hareketten sonra adeta Ada 
gündemi karıştı. Pozisyonu görmeyen 
hakem Mike Riley, o anda bir yaptırım 
uygulamadı. Fakat yardımcısının uyarılarına 
rağmen bir yaptırım olmadı. 
Bu disiplin sorunlu halleri bununla da 
sınırlı değildi. Aynı dönem Barcelona ile 
oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 
hakem hakkında yaptığı yakışıksız yorumlar 
sebebiyle 3 maç ceza almış ancak daha 
sonra özür dileyerek cezasının 2 maça 
inmesini sağlamıştır. Futboluyla beğenilen 
Bosingwa gitmiş, yerine disiplin sorunları 
ile anılan Bosingwa gelmiştir. Tribünlerinde 
tepkisini çeken Portekizli, Chelsea 
taraftarları tarafından bile çoğu zaman 
kınanmıştır. 

Ardından gelen sakatlıklar da eklenince hem 
Chelsea formasından uzak kalmış hem de 2010 
Dünya Kupası’nı kaçırmak zorunda kalmıştır. 
Belki de en kötüsü kendisini izleyen Bayern 
Münih’in sakatlıklar ve disiplin şüpheleri nedeniyle 
kendisinde vazgeçmesidir. Bomba ise farklı yerden 
gelmiştir.

Ivanovic sonu oldu
Sakatlıklarını atlatıp 2010-11 sezonuna hazırlanan 
Bosingwa, başka bir sürpriz ile karşılaşmıştı. 2010 
Dünya Kupası, Chelsea’de birinci tercih Branislav 
Ivanovic olmuştu. Sağ bek mevkii artık Sırp 
savunmacıya emanet edilmişti. 26 yaşında EURO 
2008’in en iyi takımına seçilen Bosingwa, daha 
da yüksekleri görecekken daha da dibe inmenin 
tehlikesiyle burun burunadır. 2008-09 sezonunda 
48 resmi maçta ter döken Bosingwa, sakat 
geçirdiği 2009-10 sezonunu pas geçersek, 2010-11 
sezonunda neredeyse yarısına düşmüştü. Sadece 
26 karşılaşmada mücadele etmişti. 

Yine de umut tükenmemiştir. 2011-12 sezonunda 
Andre-Villas Boas’ın göreve gelmesiyle ilk 11 yolu 
yeniden açılmıştır. Ne de olsa vatandaşı gelmiştir, 
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Celal Umut EREN
twitter.com/celalumuteren

hem de onun eski kulübü Porto’dan. 2011-12’de 
takımı gibi kendi de inişli çıkışlı bir form grafiği 
yakaladı. Boas döneminden sonra Di Matteo ile de 
uyum tutturan Bosingwa, zaman zaman yedekte 
zaman zaman da sahadaydı ama geçen sezona 
göre daha çok toparlamıştı.

 Hem Cahill’in sakatlığı hem de Terry’nin kırmızı 
kart cezası sebebiyle Barcelona ile oynanan yarı 
finalde stopere geçmişti. Şampiyonlar Ligi finalinde 
120 dakika oynayan Portekizli, Şampiyonlar Ligi 
zaferinde bir numaralı yapımcılardan olarak adını 
tarihe altın harflerle yazdırdı, tıpkı boynuna taktığı 
Devler Ligi madalyası gibi.

Sürgün yılları
Kariyerinde uğurlu yıllar, sakatlıkları ve 
disiplinsizliği nedeniyle tersine dönmüştü. Porto’da 
geçirdiği trafik kazasını atlatan Jose Bosingwa bu 
defa toparlayamamıştı. 

17 Ağustos 2012’de de yol gözükmüştü. 
Takımda Malouda gibi o da sürgün edilmesi 
planlanan isimlerden olmuştu. Daha sonra yolu 
Trabzonspor’da kesişeceği arkadaşı Malouda 
direnmişti ama o gitmeye karar vermişti.
QPR ile anlaşan Portekizli sağ bek, Championship’te 
oynamayı göze almıştı. Şampiyonlar Ligi 
şampiyonluğundan, Championship’e inmek değişik 
bir tecrübe olsa da Bosingwa futbol topuna 
küsmeyerek formda kalmak için Malouda’nın 
yaptığını tercih etmiyordu.

Chelsea formasıyla 4 yılda 89 karşılaşmada boy 
gösteren Portekizli, rakip filelere 3 gol bıraktı. 
3 Fa Cup, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 
Şampiyonlar Ligi zaferi. Hepsi unutulmaz anlardı 
ve Jose, başarmıştı. Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi 
madalyası olan bir oyuncu yine de direniyordu. QPR 
24 resmi müsabakada ter döken oyuncu, sezon 
sonunda Ada’dan ayrılmaya karar verdi.

Türkiye deneyimi
Bu sezonun başında Trabzonspor ile resmi 
sözleşme imzaladığı duyulan yıldız futbolcunun 
nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusuydu. 
Sakin bir dönem geçiren Jose Bosingwa, dergi 
baskıya girmeden önce 20 maçta forma giymiş ve 
takımının ligde en çok forma giyen oyuncularından 
olmuştu. Ayrıca takımının da en istikrarlı yabancısı 
olmuştu.

Trabzon şehrinde 2 Şampiyonlar Ligi zaferi 
apoletini taşıyan bir ismin olması bile zaten 
bambaşka bir yazı konusu. Ne de olsa dış basına 
Trabzonspor ismi yazınca ilk çıkan sonuçlar, 
Bosingwa’nın adı oluyor. 
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DIRK KUYTBÜYÜK MAÇLARIN ADAMI
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Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı 
Dirk Kuyt, İngiltere’de hala 
büyük hayranlık ve saygıyla 
anılıyor. Liverpool’da geçirdiği 
6 sezonda önemli izler bırakan 
deneyimli forvet için Merseyside 
ekibinin önemli taraftar 
bloglarından This is Anfield’da 
yayınlanan bir yazıyı paylaşmak 
istedik sizlerle. Manchester 
United maçında yaptığı hat 
trick’in 3. Yılı anısına yazılan bu 
yazıda Kuyt’ın ne kadar etkili bir 
futbolcu olduğu ve Liverpool 
tarihindeki önemi anlatılmış. 
İş yeteneğe geldiğinde Kuyt, 
Anfield’ın çimlerinde kırmızı 
forma ile oynamış nice 
oyuncular arasında sıralamaya 
bile giremez. En hızlı ya da en 
yaratıcı değil ancak en etkili 
oyuncularımızdandır Hollandalı.
Kalenin önünde yeteri kadar 
bitirici olmamasını olağan dışı 
çalışma azmi ile kapatıyor. 
Liverpool’un şu anki hücum 
kadrosunda seyretmesi heyecan 
verici olmayabilir ancak Kuyt 
başlı başına çok iyi bir futbolcu. 
Liverpool forması ile 2006-
12 yılları arasında çıktığı 285 
maçta 71 gol attı. Liverpool 
öncesinde oynadığı Feyenord’da 
1999-2006 arası sadece 5 maç 
kaçırmış ve Mart 2001 – Nisan 
2006 arasında üst üste 179 maç 
oynamış bir makinadır Dirk Kuyt. 
Çoğu golcü ucuz ve değersiz 
gollerle kariyer yaparken Kuyt’ın 
neredeyse attığı her golün 
önemi ve anlamı vardı. 

Manchester 
United Maçları
6 Mart 2011’de bahsi geçen hat 

trick ile United’a 3 gol attı Kuyt. 
Liverpool’un 3-1 kazandığı maça 
damga vurdu Hollandalı yıldız. 
Tüm golleri yakın mesafeden 
kaydeden Kuyt o sezon 
Şampiyonlar Ligi finali oynayan 
ezeli rakiplerini dağıtan isim 
olmuştu. 

Bu maçtan 1 yıl sonra 
da FA Cup 4. Tur 
maçında 28 Ocak 
2012’de Anfield’daki 
maç 1-1 devam 
ederken Kuyt sahneye 
çıkıyor ve maçın 
88. Dakikasında 
attığı gol ile Sir Alex 
Ferguson’un takımını 
saf dışı bırakıyordu…

14 Mart 2009’da Old 
Trafford’da alınan 4-1’lik tarihi 
galibiyette de Kuyt’ın skora 
katkısı olmasa da etkili oyunu 
United’I oldukça zorlamıştı. 1 
yıl sonraki 2-1’lik deplasman 
mağlubiyetinde de Liverpool’un 
tek golünde Torres’e asisti 
yapan isimdi Dirk Kuyt. 

Everton Derbileri
Merseyside derbilerindeki 
harika performansı ve attığı 
toplam 5 gol ile Everton 
taraftarlarının unutmak 
istedikleri oyunculardan 
birisidir Hollandalı. Neredeyse 
Everton’a attığı her gol çok 
önemliydi Kuyt’ın. 2007 yılında 
Goodison Park’ta Liverpool 
Hypia’nın kendi kalesine attığı 
gol ile mağlup iken Kuyt attığı 2 
penaltı golü ile derbide 3 puanı 
getiren isim olmuştu. 2009-
10 sezonunda Kasım ayında 
yine Goodison Park’ta oynanan 
derbiyi Liverpool 2-0 kazanırken 
goller 2 Fenerbahçeliden geldi, 
Yobo kendi kalesine ve Dirk 
Kuyt. Anfield’daki derbilerde 
de 2 gol atan Kuyt, 6 Şubat 
2010’da Kyrgiakos’un atılması 
ile maçı 10 kişi tamamlayan 
takımına attığı gol ile 1-0’lık 
galibiyeti getiren isim olmuştu 
Everton karşısında. 16 Ocak 
2011’de oynanan Liverpool – 
Everton maçında ise takımının 
gollerini şu anki takım arkadaşı 
Meireles ile atmış ve  maç da 
Kuyt’ın 68. Dakikadaki penalty 
golü sonrası 2-2 bitmişti. 

DIRK KUYT
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Şampiyonlar Ligi
Kuyt, Şampiyonlar Ligi’nde de 
çok önemli gollere imza attı 
Liverpool forması ile. 2006-
07 sezonunda yarı finalde 
Chelsea’yi penaltılarla eledikleri 
maçta takımının 4. Penaltısını 
filelere gönderen Kuyt, finalde 
Milan’a 2-1 kaybettikleri maçta 
da takımının tek golünü atan 
isimdi. Bir yıl sonra yarı finalde 
Liverpool’un rakibi çeyrek 
finalde Fenerbahçe’yi eleyen 
Chelsea olurken Anfield’da 
Riise’nin 90+4. Dakikada kendi 
kalesine gol attığı ve 1-1 biten 
dramatik maçta takımının tek 
golünü atmıştı. O sezon çeyrek 
finaldeki Arsenal eşleşmesinde 
de Emirates’de deplasmandaki 
golü atan Kuyt takımının evine 
1-1’lik avantajlı skorla dönmesini 
ve turu atlamasını sağlamıştı. 
Bir sonraki sezon Chelsea ile 
bu sefer çeyrek finalde eşleşen 
Liverpool evinde 3-1 yenilmiş, 

rövanş maçı Stamford Bridge’de 
4-4 biterken, Liverpool’un 4. 
Golü Dirk Kuyt’tan gelmişti. 

Diğer Önemli 
Golleri
Kuyt’ın akla ilk gelen diğer 
büyük maç gollerinden 
birisi de 2012 Lig Kupası 
finalindeki Cardiff maçındaydı. 
Uzatmalarda 108. Dakikada 
takımını öne geçiren Kuyt 2-2 
biten 120 dakika sonrası kupaya 
uzanan penaltılardan birini de 
filelere göndermişti. 
5 Ekim 2008’de Manchester 
City deplasmanında Liverpool 
2-0 geriye düşmesine ragmen 
maçı 3-2 kazanırken galibiyet 
golü 90+2. Dakikada Dirk 
Kuyt’dan gelmişti. Yıllarca 
Liverpool’un rakipleri Arsenal, 
United, City ve Chelsea hem 
Avrupa’da hem de İngiltere’de 
Kuyt’tan çok çekti…

Kuyt asla muhteşem bir 
futbolcu olmadı, o takımı 
muhteşem yapan bir futbolcu. 
Etrafında oynadığı Gerrard, 
Xabi Alonso ve Fernando Torres 
manşetleri daha çok süsleyen 
isimler ancak Kuyt’ın takıma ve 
skora katkısı en az bu oyuncular 
kadar fazlaydı… 

Brendan Rodgers’ın kurduğu 
harika atak takımında Kuyt 
kolayca unutulabilir ancak 
sezonun en önemli dönemi ve 
en kritik maçları yaklaştığında 
Liverpool taraftarları olarak 
Kuyt’ın attığı kritik gollerin 
yokluğunu hissedebiliriz. 

Dirk Kuyt, Fenerbahçe forması 
ile ilk sezonunda tam 56 maça 
çıkıp 17 gol atarken bu sezon ise 
34 maça çıktı ve 10 gol attı.

(Orjinal Yazar: Henry Jackson)

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon

DIRK KUYT
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İskoçya’da Lig Kupası finali 16 Mart günü Celtic 
Park’ta oynandı ve 120 dakikası golsüz biten maçın 
sonunda rakibi Inverness’ı penaltılarla yenmeyi 
başaran Aberdeen kupayı 6. Kez müzesine 
götürmeyi başardı. İskoçya futbolu denilince 
aklımıza hemen Galsgow Rangers ve Celtic gelir. 
Özellikle 1990lı yılların sonunda ve 2000’lerin 
başında İskoçya futbolunda mavi renk, Glasgow 
Rangers hakimiyeti vardı. Şimdilerle ise mali 
problemler nedeni ile 4. Lige düşürülen Rangers’ın 
yerine Celtic aldı ülke futbolunun lokomatif görevini. 

Bu iki kulübün dışında takım adı sayması bile zor 
gelir futbolseverlere İskoçya Premier Lig’inden. 
Oysaki Aberdeen gibi 111 yaşında bir kulüp daha 
var bu ülkede ve İskoçya futbol tarihinin önemli 
bir mihenk taşı. 19 yıl sonra gelen ilk kupa, 6. Lig 
Kupası zaferinden yola çıkarak sizlere biraz olsun 
Aberdeen’i tanıtmak istedik bu sayımızda.

KUPALARIN TAKIMI

Aberdeen
ABERDEEN



42 ADA FUTBOLU 

Aberdeen Futbol Kulübü 14 Nisan 1903’te 
Aberdeen kentindeki takımların birleşmesiyle 
oluştu. Takımın bir diğer adı renklerinin kırmızı-
beyaz olması nedeniyle Kırmızılar. İskoçya futbol 
tarihinde çok önemli bir yere sahip olan kulüp 4 
İskoçya Ligi Şampiyonluğu, 7 İskoçya Kupası, 6 
İskoçya Lig Kupası’nı müzesinde bulunduruyor. 
Bunlardan daha da önemlisi 1983 yılında kazanılan 
Kupa Galipleri Kupası ve Avrupa Süper Kupası.  
Bu kupayı Celtic’ten sonra kazanan tek takım 
Aberdeen. 

FERGUSON DÖNEMİ (1978-1986) Kulüp tarihinde 
1903-1978 dönemini ayrı bir yere koymamız gerek, 
asıl parlak yıllar efsanevi İskoç menajer Sir Alex 
Ferguson ile birlikte başlıyor.

1 Ağustos 1978 yılında Aberdeen Kulübünün tarihini 
değiştirecek genç menajer Alex Ferguson göreve 
başladı. Ferguson, Aberdeen menajeri olarak çıktığı 
459 maçta 272 defa kazandı,105 kez de berabere 

kaldı. 82 müsabakada ise Kırmızılar yenildi. Alex 
Ferguson dönemi Aberdeen tarihinin en görkemli 
ve en destansı olduğu günlerdi. Kırmızı-beyazlıların 
en önemli başarısı olan Kupa Galipleri Kupası 
ve Avrupa Süper Kupası bu dönemde kazanıldı. 
Ferguson, Aberdeen ile İskoçya’da 3 Şampiyonluk, 
4 İskoçya Kupası, 1 İskoçya Lig Kupası ve 1 de 
Drybrough Kupası kazandı. 

1983 AVRUPA KUPA 
GALİPLERİ KUPASI
Aberdeen bu kupaya katılmak için ön eleme oynadı. 
Turnuvanın en altından başlayıp en tepesine kadar 
çıktılar ve bu başarıyı tamamen İskoç oyuncularla 
ve tabiî ki efsane menajer Alex Ferguson’ın 
önderliğinde yakaladılar. Finale gelene kadar 5 
takımla mücadele ettiler ve hepsinde üst tura 
çıkmayı başardılar. Aberdeen’in final yolundaki 
rakipleri… 

Final mücadelesi İsveç’te oynandı. Rakip ise Avrupa’nın 
en iyi takımı olan Real Madrid. Bu zamana kadar 
neredeyse hiçbir oyuncunun böyle bir tecrübesi 
yoktu keza Alex Ferguson’un da ilk Avrupa finaliydi. 
Göteborg’daki Ullevi Stadyumundaki mücadeleye 
takımlar şu 11’le başladı: 

                                                    İLK AYAK        İKİNCİ AYAK
Ön eleme
Aberdeen  11–1  Sion (isviçre) 7–0 4–1

1.TUR
Aberdeen  1–0 Dinamo Tirana (Arnavutluk) 1–0 0–0

2.TUR
Aberdeen  3–0 Lech Poznan (Çek) 2–0 1–0

ÇEYREK FİNAL
Bayern Münih 2–3  Aberdeen 0–0 2–3

YARI FİNAL
Aberdeen  5–2 Waterschei Thor (Belçika) 5–1 0–1

ABERDEEN
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Aberdeen 7. Dakikada Black’ın golüyle 1-0 öne 
geçti ama 15. Dakikada Juanito’nun penaltıdan 

attığı gole engel olamadılar ve mücadele 1-1 bitti. 
Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren John 

Hewitt takımını öne geçirdi ve kupayı İskoçya’ya 
götüren isim oldu. 1999 yılında tarihten silinen 

Kupa Galipleri Kupası’nı son kazanan İskoç takımı 
Aberdeen olurken, Real Madrid’in efsanevi 

teknik direktörü, Di Stefano, kupayı hak eden 
takımın kazandığını ve Aberdeen’in paranın satın 
alamayacağı takım ruhu ve ve bir arada oynama 

geleneği gibi her şeye sahip harika bir takım 
olduğunu söyledi…

Bu zafer İskoçya’da oldukça coşkuyla karşılandı. 
Fakat bu Aberdeen’in tek zaferi değildi. 1983 

senesinde Avrupa Şampiyonu olan Hamburg’u 

Avrupa Süper Kupası maçlarında 0-0’ın rövanşında 
Aberdeen’de 2-0 yenerek şampiyon oldu Kırmızılar. 

Bu kupa İskoçya’da sadece Aberdeen müzesinde 
var. 

Bu sezon ise İskoçya Lig Kupasına 2.turda katıldılar. 
Alloa United karşısında oldukça zorlandıkları maçta 

90 dakikada gol sesi çıkmadı. Uzatmalarda da gol 
sesi çıkmayınca, Aberdeen üst tura penaltı atışları 

sonucu çıkmayı başardı. 

Derek McInnes’in takımı 3.turda Falkirk 
deplasmanında zorlanmadı ve 5-0 gibi büyük bir 
farkla adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde 

SPFL takımlarından Motherwell’i deplasmanda 
2-0’la geçtiler. Ardından yarı finalde turnuvanın 

sürpriz takımlarından St.Johnstone’u 4-0’la 
geçtiler.

Aberdeen’in tamamı İskoçlardan oluşan kadrosu

  Kaleci: Jim Leighton
  Doug Rougvie
  Alex Mcleish
  Willie Miller (k)
  John McMaster
  Neale Cooper
  Gordon Strachan
  Neil Simpson
  Peter Weir
  Mark McGhee
  Erick Black
  
Alfredo di Stefano’nun Real Madrid 11’i

  Kaleci: Agustin
  Juan Jose
  John Metgod
  Paco Bonet
  Jose Antonio Camacho
  Angel
  Ricardo Gallego
  Uli Stielke
  Isidro
  Juanito
  Santillana (k)

ABERDEEN
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2.tur hariç rakiplerini zorlanmadan 
geçen Aberdeen için başarılı geçen kupa 

macerasını şampiyonlukla süsleme vakti 
gelmişti.

16 Mart 2014’te rakip 
Inverness’ti. Maç karşılıklı 

pozisyonlarla geçildi. 
Fakat normal süresi ve 

uzatma dakikalarında gol 
sesi çıkmadı. Penaltılarda 

ise kalecinin müthiş 
performansıla müsabakayı 

4-2 kazandılar ve bu sezonu 
kupayla taçlandırdılar. 

Şehrin sokaklarında 19 yıl 
sonra gelen kupa coşku ile 

kutlandı… 

ABERDEEN’İN MÜZESİNDEKİ KUPALAR

İskoçya Ligi Şampiyonluğu (4): 1954–55; 1979–80; 1983–84; 
1984–85
İskoçya Kupası Şampiyonluğu (7): 1947; 1970; 1982; 1983; 
1984; 1986; 1990
İskoçya Lig Kupası Şampiyonluğu (6) : 1955–56; 1976–77; 
1985–86; 1989–90; 1995–96; 2013–14
Avrupa Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu: 1983
Avrupa Süper Kupa Şampiyonluğu: 1983

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik
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GİZEMLİ DOKTOR

EVA CARNEIRO
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Chelsea futbol kulübünde 
Andre Villas Boas’ın 
rezerv takımdan A takıma 
aldığı güzel doktor Eva 
Carneiro’dan bahsediyoruz. 
Chelsea taraftarlarının göz 
bebeği, oyuncuların sahada 
sık sık sakatlanmalarının 
sebebi Eva Carneiro…. 

İsveç Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 
“erkeklerin dünyasında kadın olmak” konulu 
seminerlerde konuşmacı olabilecek kadar tanınan 

Carneiro’yu sizlere yakından tanıtmak istiyoruz. 

Eva için Chelsea resmi web sitesinde, A takımı 
doktoru, spor sağlığı uzmanı deniyor ve geçmişinde 
Britanya Olimpik Sağlık Enstitüsü ile İngiltere 
Kadın Futbol takımı ve Olimpiyat Atletizm takımı 
doktorluğu yaptığından bahsediliyor. 

Gibraltar’da (Cebelitarık) doğan Eva’nın isminden 
de anlaşılacağı üzere babası İspanyol. Tıp eğitimini 
Nothingham Universitesi’nde alan Eva daha sonra 
İskoçya’da cerrahi ve acil sağlık üzerine çalışmış ve 
bazı kutsal insanların tavsiyesi ile ortopedi dalında 
uzmanlaşmış ve daha sonra sporcu sağlığı alanında 
yoğunlaşmış. 

2 yılını Avusturalya’da sporcu sağlığı kolejinde 
geçiren Carneiro, Londra’da da Queen Mary 
Üniversitesi’nde eğitimlerini tamamlamış.
Yüksek lisansını da bitirdikten sonra 2008 Pekin 
Olimpiyatlarında Britanya atletizm takımının 
doktorluğunu yapmış ve dönüşte Chelsea rezerv 
takımında çalışmaya başlamış. 2011-12 sezonunda 
da Portekizli teknik adam Andre Villas Boas’ın 
belki de kulüpteki tek olumlu hamlesi ile A takımı 
doktorluğuna yükselerek yedek kulübesinde 
görünmeye başlamış. 

The Gibraltar Magazine’in Eylül 2009 sayısında 

geniş bir röportajı yayınlanan başarılı doktor, bu 
mesleği nasıl seçtiğini ve futbola olan ilgisinin 
nereden geldiğini anlatmış. 
Çocukluğunda sporun tüm branşlarına aşırı ilgisi 
olduğunu hem bisiklet sporu ile hem de bale ile 
ilgilendiğini anlatan Eva, yaşadığı zorlukların ve 
sakatlıkların mesleki gelişimindeki öneminden 
bahsetmiş. Güney İspanya’daki çocukluğunu ve 
Avusturalya’da geçirdiği günleri unutamadığını ve 
hayatının en mutlu yılları olduğundan da bahseden 
doktorumuz, Sidney’de sörf yapmayı öğrendiğini 
ve eğitimi sırasında harika vakit geçirdiğini sözlerine 
eklemiş. 

Futbola olan ilgisinin 1998 Dünya Kupası sırasında 
başladığını anlatan Eva, Brezilya – Meksika 
maçı sırasında Meksika’da, Brezilyalıların balayı 
için yoğunlukla tercih ettiği bir tatil beldesinde 
olduğunu ve barda her golden sonra çılgınca 
samba yapan Brezilyalılardan çok etkilendiğini 
büyük bir heyecanla anlatmış. 

Aynı zamanda latin dansları ve özellikle salsa 
tutkusundan da bahseden Eva, işlerindeki yoğunluk 
nedeni ile dansa fazla vakit ayıramamaktan 
şikayetçi. Gençliğinde fanatik bir Real Madrid 
taraftarı olduğunu fakat artık kalbinin Maviler için 
attığını sözlerine eklemiş. 

İşini yaparken oyuncuları çok yakından tanımak 
zorunda olduğunu ve bunun da mesleğinin en 
çekici taraflarından birisi olduğunu da anlatan 
Eva, geçmişte acil serviste çalıştığı zamanlardan 
ve deneyimlerinden de çok şey öğrendiğini de 
paylaşmış.

EVA CARNEIRO
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Chelsea’nin yoğun maç temposunda, sürekli 
kıtalar arası seyahatlerinde takımla birlikte 
olmaktan, zorlu çalışma koşullarından işine olan 
aşkı nedeni ile hiç şikayet etmeyen Eva Carneiro, 
Londra kulübünün başarılarının arkasındaki gizli 
kahramanlarından. Güzelliği ile belki de en çok 
ilgi çeken, konuşulan ve merak uyandıran gizli 
kahramanlarından…

Yaşı ve özel hayatı ile ilgili çok 
fazla bilgiye ulaşamadığımız 
Eva’nın Football Manager profiline 
baktığımızda sadece doğum tarihini 
bulabildik, 18 Eylül 1979. 

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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YASAKLI KELİME

Y WORD
Avrupa futbol dünyası ve özellikle İngiltere ırkçılıktan, ayrımcılıktan çok çekti 
geçtiğimiz yıllarda. Hala bile, maalesef, özellikle İtalya, İspanya ve Fransa’da 
konuyla ilgili kötü örnekler görmeye devam ediyoruz. Premier Lig bu konuda çok 
sert kurallara sahip ve yaptırımları uygulamaktan hiç çekinmiyorlar. Taraftardan 
medyaya, futbolcudan herhangi bir kulüp görevlisine kadar kurallar herkes için çok 

açık ve sert. En son Terry ve Suarez örneklerini hepimiz hatırlıyoruz.

Y WORD
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Ancak Kuzey Londra’nın Arsenal’le beraber ikinci 
temsilcisi olan Tottenham Hotspur ile ilgili olan 
kısım oldukça karışık. Gündemi sürekli meşgul 
eden ve çözülmesi zor görünen bu sorunun 
içinde dini temalar da var.

Öncelikle şu bilgiyi verelim, Avrupa’nın ikinci, 
dünyanın ise beşinci büyük Yahudi Cemaati 260 
bin kişilik nüfusuyla Kuzey Londra’nın Tottenham 
bölgesinde oturuyor. Tahmin edileceği üzere 
hemen hepsi Spurs taraftarı. Hemen hepsi 
diyorum çünkü az bir kısmı da Arsenal taraftarı.

Şimdi buraya bir parantez açalım. Başlığımızda 
da yer alan Y harfi Yid kelimesinin baş harfi 
olarak konuya dahil oluyor. Yid kelimesi Yid 
(Yiddish) dilinden geliyor. Tarihi çok derin olsa da 
kısaca Yidce’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 
Almanya’da yaşayan Yahudiler’in kullandığı, 
İbranice yazılan bir Alman dili olduğunu 
söyleyebiliriz. Yid kelimesi, İngilizce’de kullanılırken 
uzatılarak okunduğunda Jew (Yahudi’nin İngilizcesi) 
anlamına gelirken, kısa olarak Yid okunduğunda 
anti-semitik (Yahudi karşıtı) ve agresif bir kelime 
olarak ırkçı söylem sınıfına giriyor.

Etimoloji ile size fazla sıkmadan parantezi kapatıp 
konuya dönelim. 1970’lerin başında bütün 
Avrupa’da olduğu gibi İngiltere’de de futbolun 
üzerinde kara bulutlar dolanmaya başlar. 
Taraftarlar birbiriyle atışırken sahadaki oyun ve 
skordan ziyade birbirlerinin sosyal, dini veya etnik 
yönlerini ezmeye başlarlar. Yukarıda bahsettiğim 
gibi çoğunlunu Yahudi Cemaati’nin oluşturduğu 
Spurs taraftarına karşı diğer Londra kulüpleri 
Chelsea, Arsenal ve WestHam maçlarda “Yid, 
Yid, Yid” diye tezahürat yaparak Nazi vahşetine 
gönderme yapar. Bazı maçlarda daha da ileri 
giderek Nazi selamı vermeye başlanır. İlerleyen 
zamanlarda bir Spurs - Chelsea maçında Chelseali 
taraftarlar David ve Ivor Baddiel 30 yıldır kombine 
biletle oturdukları koltukların arkasında sürekli 
Tottenhamlılar’a içinde Yid kelimesinin de geçtiği 
küfürler edince dayanamazlar ve bağıranları 
ırkçılıkla suçlayarak isyan ederler. Her ne kadar o 
taraftarlar utanıp yerlerine otursa da olay yayılır 
ve “Kick Rasicm Out of Football” (ırkçılığı futbolun 

dışına at) organizasyonu oynayanların arasında 
Frank Lampard’ın da bulunduğu bir video yayınlar 
ve olay yatışır.

Fakat Tottenhamlılar bunu unutmaz ve o kelimeyle 
gurur duyduklarını ifade ederek kendilerine lakap 
olarak edinirler. Kendilerine bireysel olarak Yid, 
grup olarak Yid Army (Yid Ordusu), sevdikleri 
futbolculara Yiddo demeye başlarlar. Tabii 
ki Tottenham’da sadece Yahudi taraftar yok. 
Müslüman, Hristiyan, ateist taraftarlar da bunu 
benimser. Spurs taraftarı olayı büyütmez ama 
özellikle Chelsea, Arsenal ve WestHam maçlarında 
Yid tezahüratını sürekli yaparlar, ve bu normal bir 
davranış haline gelir.

Ta ki 7 Kasım 2012’ye kadar. İngiliz Siyahi Avukatlar 
Birliği, Tottenham taraftarını yaptıklarının ırkçılık 
olduğunu ve 40 yıl önceki olayı artık kapatmalarını 
istedi. Spurs taraftarı bunun bir şaka olduğunu 
sandı önce. Çünkü aslında kendilerine yönelik ırkçı 
bir kelimeyi “evet öyleyiz” diye benimsemiş ve 
bunu dini bir olaydan çıkarmışlardı. Ancak takip 
eden WestHam maçı öncesi polis uyarı yaptı 
kulübe. Kulüp de bunu ciddiye almayınca o maçta 
tezahürat yapanlardan üç kişi tutuklanınca ortalık 
ayağa kalktı. Başbakan Cameron, içişleri bakanı, 
hatta İsrail bile konunun anti-semitizm ile alakası 
olmadığını söylese de sular kolay durulmadı. 
Tottenham taraftarı binlerce Yid stickerı yapıp 
her yere yapıştırdı. Bu eyleme “against modern 
football” (anti-endüstriyel futbol hareketi) 

Y WORD
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yoldaşları Ajax ve St. Pauli taraftarları da katılınca 
polis geri adım attı. Ancak Tottenham ateşi almıştı 
bir kere.

Şu anki durumda bütün Tottenham taraftarları 
kendilerine Yid, Yid Army, futbolcularına Yiddo 
diye sesleniyorlar. “Y word” ara sıra kamuoyu 
tarafından kaşınarak tartışmalara neden olsa da 
sportif olarak bu sezon umduğunu bulamayan 
Spurs taraftarını motive ediyor.

Konunun kolay kolay bir sonuca varacağını 
sanmıyoruz, zira ara sıra çok ilginç gelişmeler 
oluyor ve kimse bu gelişmelerden tatmin olmuyor. 
Geçtiğimiz sene yaşanan enteresan bir olayla 
“şimdilik” incelememizi bitirelim:
Yazının başında bahsedilen David Baddiel –konuyla 
ilgili olanlar hatırlamıştır- ünlü bir stand-up 
sanatçısı. Başbakan Cameron’ın Yid kelimesinin 
Spurs taraftarı tarafından kullanılmasının bir 
mahsuru olmadığını açıklamasından sonra verdiği 
bir röportajda kelimenin “zenci” söyleminden 
farklı olmadığını, bir Yahudi olarak bundan rahatsız 
olduğunu söylemiş Spurs taraftarının buna bir 
son vermesini gerektiğiniaçıklamıştı. Haliyle 
Tottenhamlılar buna tepki gösterdi. Bir taraftar ona 
yazdığı mektupta, yaşadığı bölge Kuzey Londra’da 
hiçbir Yahudi’nin bundan rahatsız olmadığını aksine 
her dinden Spurs taraftarının bunu benimsediğini 
anlattı.

Bugünlerde geldiğimiz 
nokta; Tottenham 
taraftarı –bütün dinlerin 
mensupları- kendisine Yid 
diyor, Tottenham taraftarı 
olmayan Yahudiler bundan 
rahatsız oluyor, geriye 
kalan herkes hiçbir yere 
varmayan tartışmayı 
devam ettiriyor.

Alper ÇOKYÜKSEL
twitter.com/tek_forvet

Y WORD
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Green Street

Hooligans
Futbolun en güzel 
halinin oynandığı 
ülkenin panoraması Ada 
Futbolu’nda bundan 
sonraki sayılarımızda 
yedinci sanatı da konu 
edeceğiz sayfalarımızda. 
Futbolun sinemayla 
iç içe olduğu, yeşil 
sahaların birer film 
platosuna dönüştüğü, 
futbolu seven herkesin 

sevdiği ve özellikle de 
İngiliz kulüpleriyle ilgili 
filmlere bir kez de bu 
pencereden bakacağız. 
Bu sayımızda ülkemizde 
de geniş bir izleyici 
kitlesine sahip olan 
Gren Street Hooligans 
filmindeyiz. 

GREEN STREET HOOLIGANS

Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem
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Futbolun güzelliğine en çok zarar veren 
şeyin ne olduğunu sorsak farklı cevaplar 
alır, kesin bir sonuca varamayız ancak 

holiganizm cevaplardan yapacağımız listede başa 
oynar. 2005 yılı yapımı bu filmin de aslında temel 
konusu holiganizm. Takımlarına şiddetle bağlı olan 
taraftarların gerektiğinde hiç gözlerini kırpmadan 
başvurdukları şiddet. 

Hikayemizin merkezi Londra, Green Street. 
Londra’da Thames Nehri’nin yakınları, East Ham 
ile West Ham’ın ayrıldığı ve Boleyn Ground’un 
üzerinde bulunduğu cadde. Böyle olunca da 
filmin baş kahramanları West Ham Unitedlılar ve 
ezeli rakipleri Millwalllular. West Ham United’ın 
taraftar grubu Green Street Elite’i, grup üyelerinin 
maceralarını ve rakipleriyle olan rekabetini anlatan 
filmde ayrıca futbol gruplarının medyaya ve polise 
olan bakışını da görmek mümkün. 

Film Alman yönetmen ve yapımcı Lexi Alexander 
imzalı. Senaryosunu da kendi yazdığı bu film kendi 
kardeşinin futbol hikayelerinden yola çıkılarak 
yapılmış. Ancak Lexi’nin filmi Almanca çekmek 
istememesiyle taraftar hikayesi İngiltere’ye 

taşınmış. İngiltere’nin başkentinde, Londra’nın 
ateşli grubu West Ham’a konuk olan Lexi, İngiliz ve 
Amerikan ortak yapımı filmini 2005 yılında vizyona 
sürdü. Film ülkemizde Yeşil Sokak Holiganları 
olarak dağıtıldı ve yayınlandı.

West Ham’ın taraftar grubu Firm’ün Birmingham, 
Manchester United ve Millwall ile olan rekabeti ve 
hatta düşmanlığını anlatan filmde İngilizlerin maç 
günü ritüellerini, maç öncesi ve sonrası publarda 
takılmalarını, stadyum çevresini görmek mümkün. 
Ayrıca özel izinlerle de Boleyn Ground’da da maç 
esnasında çekimler yapıldı filmde. 

Harward gazetecilik öğrencisi Matt’in okuldan 
kovulması ve İngiltere’ye ablasının yanına 
gelmesiyle başlar maceramız. Matt’in eniştesi 
Steve Dunham, West Ham’ın eski tribün 
liderlerindendir. İngiltere’de kendisine göz kulak 
olması için Dunham, Matt ile kardeşi Pete’i 
tanıştırır. Ve o andan itibaren Matt bordo-mavili 
dünyaya adım atar. 

Kuşkusuz filmin en güzel repliklerinden biri 
de o tanışma anında söylenir. Pete, Amerikalı 

GREEN STREET HOOLIGANS
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akrabasının ve süper güç ülkenin futbola bakışını 
“What? Soccer? It’s football!” diye haykırır. Tabi 
film anadilimizde dublajlı olunca çok anlamsız bir 
ifade oluyor, o yüzden orijinal dilinde izlenmesi 
tavsiye edilir.

Önceleri olaya Amerikalı “Yankee” gözüyle bakan, 
arkadaşlarıyla maça giden, kavga eden, bira içen 
Matt gazeteci olduğunu da saklamak zorunda kalır. 
Çünkü “Firm” gazetecileri sevmez. Firm’de her 
tribün grubunda olan, olması gereken bağlılık esası 
var. Hem birbirlerine hem de takımlarına bağlı olan 
bu insanlarda birlik olmayı gördüğümüz gibi ihaneti 
de gördük. 

Hikaye genel anlamda futbol holiganizmi üzerine 
kurulu olsa da özelde West Ham-Millwall 
çekişmesini işliyor. Bölgenin 2 düşman takımı ve 
grubunun yolu FA Cup turunda kesişiyor. Az önce 
bahsettiğim ihanet de bu esnada oluyor zira. 

Amerikalı misafirin gazeteci olduğu ortaya çıkınca 
Firm’ün önde gelenlerinden Bowyer grubunu satıp 
Millwall saflarına gidiyor. Ancak filmin sonunda 
yine eski dostlarının arasına katılıyor o meşhur 
kavgada. 

Yankee’nin okuldan atılmasıyla başlayan hikaye 
yine okula geri dönmesiyle sona ererken Millwall-
Hammers kavgasında canından olan Pete, 
holiganizme kurban gidenlerin sadece bir temsili 
olarak kalıyor geride… 

Green Street Hooligans derbilerden 
önce “gaz verici” film sınıfından 
izlenen, her futbolseverin 
hafızasında yer eden IMDB puanı 
7,6 olan özel bir filmdir ve daha 
sonra devam filmleri de çekilmiştir.

GREEN STREET HOOLIGANS
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Premier Lig’de son yıllarda alışmadığımız 
kadar heyecanlı bir lig sonuna geldik. 
Kümede kalmak için tam 10 takım yarışıyor. 

Şampiyonluk mücadelesi için 3 dev kapışıyor. 
Şampiyonlar Ligi son biletine 2 aday var ve bir de 
UEFA Avrupa Ligi yarışı sürerken amaçsız takım 
sayısı ise çok az.

Southampton, Newcastle United ve son 
haftalardaki formu ile kümede kalmay garantileyen 
Stoke City’nin kalan maçları sadece prestij için. 
Liverpool evinde Manchester City’yi yenerek 
şampiyonluk için tüm ipleri eline aldı. Kırmızılar 
kalan 4 maçlarını kazanırsa yıllardır arzuladıkları 
EPL şampiyonluğuna ulaşabilecek. Chelsea’nin 
de 4 maçı var ve onlar için en önemli maç iki 
Şampiyonlar Ligi yarı finali ortasındaki Liverpool 
deplasmanı. Dev maçta dananın kuyruğu kopacak. 
City’nin ise 5 maçı kaldı. Çok kritik maçlar bizi 
bekliyor, tıpkı Steven Gerrard’ın ifade ettiği gibi 
“kariyerimin en zor ve en önemli ayına giriyorum” 
diyor Liverpool efsanesi…

Sunderland’in kümede kalması artık mucizelere 
bağlı. Fulham ve Cardiff City biraz kıpırdadı. 
Norwich hocasını değiştirdi ve son 4 maçında 

Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Arsenal 
ile oynayacak. Kanaryaların bu fikstürle ligde 
kalması mucize gibi gözüküyor. Kalan haftalarda 
kimin ligde kalıp kimin gideceği heyecanı gündemi 
oldukça meşgul edecek. 

Arsenal ile Everton arasında kıyasıya bir 
dördüncülük yarışı başladı. Everton evinde rakibini 
3-0 yenerek bir adım öne geçti ancak avantajını 
koruyamadı ve kalan haftalarda iki takımın da zorlu 
maçları var. FA Cup finaline çıkan Arsenal sezonu 
Hull City ile beraber en geç kapatacak takım ancak 
onların da Manchester United gibi Şampiyonlar 
Ligi’nin dışında kalması İngiltere’de taşları yerinden 
oynatacaktır. 

Geçen sezon Manchester United’ın şampiyonluğu 
yeni yılın başında kendisini belli etmiş, Reading 
ve QPR ligin bitmesinden haftalar önce küme 
düşmüştü. Bu yıl bizi harika bir final bekliyor, tadını 
çıkaralım…

PREMIER LİG’DE
SON DURUM

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Liverpool 77 34 24 5 5 93 42 51

2 Chelsea 75 34 23 6 5 66 24 42

3 Manchester City 71 33 22 5 6 88 34 54

4 Arsenal 67 34 20 7 7 59 41 18

5 Everton 66 34 19 9 6 55 34 21

6 Tottenham Hotspur 60 34 18 6 10 48 48 0

7 Manchester United 57 33 17 6 10 56 38 18

8 Southampton 48 34 13 9 12 50 45 5

9 Newcastle United 46 34 14 4 16 38 52 -14

10 Stoke City 43 34 11 10 13 38 48 -10

11 Crystal Palace 40 34 12 4 18 27 41 -14

12 West Ham United 37 34 10 7 17 38 47 -9

13 Hull City 36 33 10 6 17 34 40 -6

14 Aston Villa 34 33 9 7 17 35 49 -14

15 Swansea City 33 34 8 9 17 45 50 -5

16 West Bromwich Albion 33 33 6 15 12 40 51 -11

17 Norwich City 32 34 8 8 18 26 53 -27

18 Fulham 30 34 9 3 22 34 74 -40

19 Cardiff City 29 34 7 8 19 30 64 -34

20 Sunderland 26 33 6 8 19 31 56 -25

CHAMPIONSHIP’TE
SON DURUM

Son virajına girilen Championship’te 
Premier Lig’in yolunu tutan, tutmaya çok 
yakın olan, playoffu garantileyen ve son 
haftaya da kadar playoffa kalabilmek veya 
lige tutunabilmek için mücadele edecek 
takımlar var. Heyecanlı haftalar geride 
kaldı ve daha heyecanlı haftalar bizleri 
bekliyor.

Tilkiler Premier Lig’e Uçtu
Geçtiğimiz sezon playoff yarı finalinde Knockaert son 
dakikada penaltıyı kaçırmış dönen topta Watford Troy 
Deeney ile golü bularak finale yükselen takım olmuştu. 
Bu sefer böyle bir dramın yakınından dahi geçmek 
istemeyen Leicester ligi sezonun büyük kısmına yaydığı 
sağlam performansı ile ligi adeta süpürdü. 
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Leicester City 90 42 27 9 6 78 43 35  

2 Burnley 83 42 23 14 5 66 35 31  

3 Derby County 75 42 22 9 11 75 48 27  

4 Queens Park Rangers 73 42 21 10 11 54 39 15  

5 Wigan Athletic 67 41 19 10 12 54 40 14  

6 Reading 64 42 17 13 12 63 50 13  

7 Brighton and Hove Albion 64 42 17 13 12 49 37 12  

8 Ipswich Town 64 42 17 13 12 55 47 8  

9 AFC Bournemouth 62 42 17 11 14 59 58 1  

10 Blackburn Rovers 60 42 15 15 12 59 56 3 

11 Nottingham Forest 59 42 14 17 11 62 58 4 

12 Middlesbrough 58 42 14 16 12 54 44 10 

13 Watford 57 41 14 15 12 66 50 16 

14 Bolton Wanderers 54 42 13 15 14 54 56 -2  

15 Sheffield Wednesday 50 42 12 14 16 55 55 0  

16 Leeds United 50 42 14 8 20 54 63 -9  

17 Huddersfield Town 46 42 12 10 20 51 60 -9  

18 Birmingham City 43 41 11 10 20 53 63 -10  

19 Doncaster Rovers 43 42 11 10 21 38 64 -26  

20 Blackpool 42 42 10 12 20 35 61 -26  

21 Charlton Athletic 41 41 10 11 20 31 55 -24  

22 Millwall 40 42 9 13 20 42 72 -30 

23 Barnsley 39 42 9 12 21 40 68 -28 

24 Yeovil Town 36 42 8 12 22 42 67 -25  

Hem QPR hem de Derby’nin yaşadığı puan 
kayıplarının ardından bitime 6 maç kala Premier 
Lig’in yolunu tuttu. Leicester sezon boyunca çok 
iyi bir grafik ortaya koydu. Rakip filelere 41. hafta 
itibariyle en çok gol atan takım olurken tam 14 
maçı da gol yemeden bitirmeyi başardı. David 
Nugent (20) ve Jamie Vardy (16) birlikte 36 gole 
imza attı. Sezonu ağırlıklı olarak 4-4-2 oynayarak 
geçiren Leicester hem iç sahada hem deplasmanda 
taraftarları ile bir olarak 10 yıl aranın ardından 
Premier Lig’e geri dönüş yaptı. Ayrıca büyük 
bir sürpriz olmaz ise sezonu şampiyon olarak 
kapayacak.

Burnley için de uçtu uçacak demek mümkün. 
İkinci sırada bulunan Burnley kalan 4 maçında 5 
puan toplamayı başarırsa rakiplerinin topladığı 
puanlardan bağımsız olarak Premier Lig’e yükselen 
2. takım olacak. Takımın ofansif gücünü sırtlayan 
iki isim Danny Ings ve Sam Vokes son haftalarda 
sakatlıklar yaşadılar. Sam Vokes sezonu kapattı 
ancak Ings Middlesbrough maçı ile formasına 
kavuştu. Toplamda 40 gole imza atan bu ikili 
takımın attığı toplam golün %60’ını kaydetti.

Playoff ve Peşindekiler
Playoffun 3 takımı belli gibi; Derby, QPR ve Wigan. 
Ancak dördüncü ve son takım olmak için inanılmaz 

bir yarış söz konusu. Haftalardır 6. sıranın sahibi 
olan Reading maç eksiği ile 8. sıraya geriledi. 
6. sıradaki Brighton ile 10. sıradaki Blackburn 
arasında yalnızca 4 puan fark bulunuyor. Ipswich 
ve Bournemouth umutla son sırayı kovalayan 
diğer takımlar. Matematiksel açıdan çemberi biraz 
genişletirsek Forest, Middlesbrough ve Watford’a 
kadar ihtimaller taşıyor. Playoff yarışında son sırayı 
kimin alacağını kestirmek epey zor ama bu yarışın 
son haftaya, son dakikaya kadar süreceği aşikar.

Umut Dibin Ekmeği
Barnsley ve Yeovil’in kümede kalabilmek için 
küçük çaplı mucizelere ihtiyacı var. Sezon boyunca 
gösteremedikleri başarıyı ve devamlılığı kalan 4-5 
maçta göstermeleri gerekiyor. Küme düşecek 3. 
takım olmaya aday ise 5 takım bulunuyor; Millwall, 
Charlton, Blackpool, Doncaster ve Birmingham. 
Bu 5 takımı yalnız aralarındaki 3 puanlık fark 
ayırıyor. Bu da demek oluyor ki son dakikaya 
kadar bir heyecan da ligin dibinde yaşanacak. 4 
haftadır yenilmeyen Millwall bu takımlar arasında 
en formda olan ama en az puana da onlar sahip. 
Blackpool ise son 26 maçında yalnızca 2 galibiyet 
almayı başardı. Doncaster deplasman fakiri, 
Birmingham ise iç saha fakiri. Sezon boyunca 
tökezleyen takımlardan hangileri lige tutunacak hep 
beraber göreceğiz.

Berk KALYONCU
twitter.com/berkkaly10cu
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Wolverhampton Wanderers 93 42 28 9 5 76 25 51  

2 Brentford 87 42 26 9 7 66 37 29  

3 Leyton Orient 80 42 23 11 8 78 39 39 

4 Rotherham United 79 42 22 13 7 77 49 28 

5 Preston North End 79 42 21 16 5 63 40 23  

6 Peterborough United 67 42 21 4 17 64 54 10  

7 Swindon Town 60 42 17 9 16 59 54 5 

8 Milton Keynes Dons 58 42 17 7 18 58 57 1 

9 Port Vale 57 42 17 6 19 57 70 -13  

10 Walsall 56 42 14 14 14 45 43 2  

11 Sheffield United 56 41 15 11 15 42 43 -1  

12 Crawley Town 52 41 13 13 15 44 49 -5 

13 Bradford City 50 42 11 17 14 52 51 1 

14 Bristol City 50 42 11 17 14 64 64 0 

15 Coventry City 49 42 16 11 15 71 72 -1 

16 Gillingham 48 42 14 6 22 55 74 -19 

17 Oldham Athletic 47 41 12 11 18 46 57 -11  

18 Colchester United 46 42 11 13 18 48 59 -11  

19 Tranmere Rovers 46 42 12 10 20 51 73 -22 

20 Notts County 43 42 13 4 25 59 74 -15 

21 Carlisle United 43 41 11 10 20 41 67 -26 

22 Crewe Alexandra 43 42 11 10 21 49 78 -29 

23 Shrewsbury Town 41 42 9 14 19 38 52 -14 

24 Stevenage 39 42 10 9 23 42 64 -22  

  

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Scunthorpe United 76 42 19 19 4 64 39 25

2 Rochdale 75 42 22 9 11 64 42 22

3 Chesterfield 74 42 20 14 8 65 38 27

4 Fleetwood Town 69 42 20 9 13 61 48 13

5 Burton Albion 68 42 18 14 10 43 38 5

6 Southend United 62 42 16 14 12 50 38 12

7 Oxford United 62 42 16 14 12 51 43 8

8 York City 61 42 15 16 11 47 39 8

9 Plymouth Argyle 58 42 16 10 16 46 48 -2

10 Mansfield Town 56 42 14 14 14 46 52 -6

11 Bury 54 42 12 18 12 51 46 5

12 Dagenham & Redbridge 54 42 13 15 14 49 53 -4

13 Newport County 53 42 13 14 15 51 54 -3

14 AFC Wimbledon 52 42 13 13 16 43 48 -5

15 Cheltenham Town 52 42 12 16 14 48 56 -8

16 Portsmouth 51 42 12 15 15 45 57 -12

17 Accrington Stanley 50 42 12 14 16 48 51 -3

18 Hartlepool United 49 42 13 10 19 47 49 -2

19 Morecambe 49 42 12 13 17 47 61 -14

20 Exeter City 48 42 12 12 18 48 54 -6

21 Bristol Rovers 47 42 11 14 17 38 47 -9

22 Wycombe Wanderers 46 42 11 13 18 41 50 -9

23 Northampton Town 46 42 11 13 18 35 54 -19

24 Torquay United 39 42 10 9 23 37 60 -23
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İskoçya Ligi’nde normal sezon geride kaldı ve 
play-off grupları belli oldu. Normal sezonda 
heyecan üst seviyedeydi. Beklenildiği gibi Celtic 

şampiyonluğunu ilan etti. Yoncalar en yakın 
rakibine 25 puan fark atmayı başardı. ikiye bölünen 
ligde takımlar 5 maç yapacak. Bu 5 mücadelenin 
sonunda oluşacak puan durumuna göre Avrupa 
kupalarına katılma hakkı elde eden takımlar belli 
olacak. 

Şampiyonluk grubunda büyük bir heyecan ve 
çekişme olacak. Şampiyonun Celtic olması 
zaten sezon başından beri beklenen bir olaydı. 
Asıl mücadele Avrupa kupalarına katılmak için 
verilen savaşta olacaktır. Aberdeen İskoçya 
Lig Kupası’nı kazanarak play-off öncesi moral 
depoladı. Taraftarlar ve yönetim bu kupaya büyük 
önem veriyordu ve bunu başardılar. Artık tüm 
konsantrasyon play-off’lara çevrildi. Motherwell 
ise özellikle iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine 

kolay kolay şans tanımıyor. Baskılı ve hücuma 
dönük bir futbol sergiliyorlar. En büyük kozları 
evlerinde oynayacakları maçlar. Dundee United 
ise çok inişli-çıkışlı bir grafik yansıtıyor sahaya. 
Sezona kötü başlamışlardı ama sezonun ortalarına 
gelindiğinde müthiş bir form grafiği yakalamışlardı. 
Özellikle Nadir Çiftçi bu yükselişte büyük bir pay 
sahibiydi. Fakat bir anda takım duraklama ve 
hemen arkasından gerileme evresine girdi. Arka 
arkaya felaket sonuçlar aldılar, son haftalarda 
toparlasalar bile çok büyük bir avantajı kaybettiler. 
Inverness’te sezona fırtına gibi başlamıştı. Hatta 
bir ara Celtic’in koltuğunu sallamaya başlamışlardı 
ama baskıyı kaldıramadılar ve aslında bir çuval 
inciri berbat ettiler. Üstelik İskoçya Lig Kupası’nı da 
finalde kaybettiler. Avrupa Kupaları için bir şansları 
var ve onu sonuna kadar kovalamak istiyor. St. 
Johnstone ise son haftalarda yaptığı atakla bu 
gruba dahil oldu. Onlar bu play-off turunda bir 
nevi prestij mücadelesine çıkacaklar. Avrupa 

İSKOÇYA
PREMIER LİGİ
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şansları yok gibi ama bu sene lige heyecan getiren 
takımlardan biri oldu.

Düşme grubu maçları ise artık tamamen prestij 
için oynanacak. Hearts bu sezon almış olduğu -15 
puanla sezona başlama cezası yüzünden daha 
lig başlamadan düşmüştü ama büyük bir özveri 
örneği gösterdiler. Birçok oyuncusunu kaybetseler 
de ellerinden geleni yaptılar ve 7 galibiyet, 7 
beraberlik almayı başardılar. Bu aldıkları ceza 
olmasa şuan ligde daha üst sıralarda olabilirdi. 
Partick Thistle ise oynadıkları futbola baktığımızda 
küme düşmeyi en çok hak eden takımdı. Adeta 
çağ dışı bir futbol oynadılar. St.Mirren ve Ross 
County özellikle iç sahada oynadıkları maçlarda 
özellikle üst sıralardaki rakiplerine korku dolu 
anlar yaşattı. İskoçya Ligi’ne büyük bir heyecan 
getirdiler. Bu iki takımın seneye daha üst sıralarda 
görebiliriz. Kilmarnock ve Hibernian ise son ana 

kadar şampiyonluk grubunu zorladılar ama güçleri 
yetmedi. Sürekli sahaya futbol oynamaya ve 
pozitif işler yapmak için çıktılar. Belki de en büyük 
hataları sahaya koydukları korkusuz futbol oldu. 
Son olarak söz ettiğimiz bu 4 takım (St.Mirren,Ross 
County,Kilmarnock ve Hibernian) böyle gelişmeye 
devam ederlerse ileriki yıllarda daha büyük 
başarılara imza atacaklardır. Hatta bu kulüplerde 
oynayan birçok oyuncuyu daha iyi kulüplerde de 
görebiliriz….

Kısaca İskoçya Ligi normal sezonu böyle geçti. 
Play-off mücadelelerinde en büyük heyecan 
Şampiyonluk grubunda gerçekleşecek. Düşme 
grubunda her şey şekillendi. Ama İskoçya Ligi’nde 
heyecan ASLA BİTMEZ!!!  

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Celtic 88 33 28 4 1 82 16 66

2 Aberdeen 63 33 19 6 8 47 30 17

3 Motherwell 60 33 19 3 11 55 50 5

4 Dundee United 54 33 15 9 9 57 40 17

5 Inverness Caledonian Thistle 52 33 15 7 11 40 35 5

6 St. Johnstone 48 33 14 6 13 41 34 7

7 Hibernian 34 33 8 10 15 29 44 -15

8 Kilmarnock 33 33 9 6 18 41 57 -16

9 Ross County 31 33 8 7 18 38 56 -18

10 St. Mirren 31 33 8 7 18 34 55 -21

11 Partick Thistle 30 33 6 12 15 36 57 -21

12 Heart of Midlothian 13 33 7 7 19 33 59 -26

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Dundee FC 63 33 19 6 8 49 24 25 

2 Hamilton Academical 61 33 17 10 6 55 34 21 

3 Falkirk 59 33 17 8 8 53 30 23  

4 Queen of the South 48 32 14 6 12 45 35 10  

5 Dumbarton 48 33 14 6 13 60 58 2  

6 Livingston 43 33 12 7 14 49 50 -1  

7 Alloa Athletic 40 33 11 7 15 32 43 -11 

8 Raith Rovers 39 32 10 9 13 43 53 -10 

9 Cowdenbeath 33 33 9 6 18 43 70 -27  

10 Greenock Morton 22 33 5 7 21 28 60 -32  

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 The New Saints 67 29 20 7 2 75 18 57

2 Airbus UK 58 30 17 8 5 54 31 23

3 Bangor City 45 30 13 6 11 44 41 3

4 Carmarthen Town 39 29 11 6 12 48 50 -2

5 Rhyl 38 29 11 5 13 43 42 1

6 Newtown 38 29 11 5 13 42 54 -12

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Aberystwyth Town 44 29 13 8 8 64 46 18

2 Bala Town 41 28 12 5 11 51 38 13

3 Port Talbot Town 34 28 9 7 12 41 43 -2

4 Gap Connah’s Quay 31 29 8 7 14 36 63 -27

5 Prestatyn Town 29 29 7 8 14 34 44 -10

6 Afan Lido 15 29 3 6 20 20 82 -62

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Dundalk 16 7 5 1 1 16 8 8 

2 Cork City 14 6 4 2 0 12 3 9 

3 Shamrock Rovers 13 7 4 1 2 11 7 4  

4 Drogheda United 12 7 3 3 1 12 9 3  

5 St. Patrick’s Athletic 12 7 3 3 1 10 9 1 

6 Bohemians 9 7 2 3 2 11 9 2 

7 Derry City 9 7 2 3 2 6 8 -2 

8 Bray Wanderers 8 7 2 2 3 9 12 -3 

9 UCD 7 7 2 1 4 11 17 -6 

10 Limerick 6 6 1 3 2 4 5 -1 

11 Sligo Rovers 5 7 1 2 4 4 7 -3 

12 Athlone Town 0 7 0 0 7 8 20 -12  

İRLANDAİRLANDA
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Cliftonville 76 35 23 7 5 78 37 41

2 Linfield 75 35 23 6 6 75 41 34

3 Crusaders 63 35 17 12 6 62 35 27

4 Portadown 61 35 18 7 10 75 48 27

5 Glenavon 51 35 15 6 14 72 66 6

6 Glentoran 50 35 13 11 11 47 41 6

 

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Ballymena United 45 35 13 6 16 47 57 -10

2 Dungannon Swifts 39 35 11 6 18 45 64 -19

3 Coleraine 35 35 8 11 16 49 61 -12

4 Ballinamallard United 34 35 9 7 19 30 68 -38

5 Warrenpoint Town 33 35 9 6 20 42 68 -26

6 Ards 23 35 6 5 24 43 79 -36

 

KUZEY İRLANDA
ŞAMPİYONLUK GRUBU

KUZEY İRLANDA
DÜŞME GRUBU

KUZEY İRLANDA 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

KUZEY İRLANDA 
DÜŞME GRUBU
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