
1ADA FUTBOLU 

BRADFORD YANGINI

BİR SEZON DAHA GERİDE KALDI

TUGAY KERİMOĞLU WATFORD
Elton John

EFSANE DÖNÜYOR
GLASGOW RANGERS

M
AY

IS
 ‘1

4 
/ S

AY
I: 

04



1ADA FUTBOLU 

4-9

23-31

10-15

32-35
36-41

45-55
42-44

16-21

Türkiye’de Premier Lig Esintisi

Vinnie Jones

Tugay Kerimoğlu

Movie-The Goal

Faces of Phil Jones

Watford Elton John

Bradford Yangını

Dünya Kupalarında
Britanya

Marie Curie

Efsane Dönüyor
Rangers

Burnley-Sean Dyche

İngiltere’nin Dünya 
Kupası Hazırlıkları

Liglerde Son Durum

Puan Durumları

Gascoigne

EKİBİMİZ

Edip Uras
Faces of Phil Jones
Bradford Yangını
Gascoigne

Mert Artun
Vinnie Jones
Watford-Elton John
Geçmiş Dünya Kupalarında Britanya
İngiltere’nin Dünya Kupası Hazırlıkları
Premier lig’de Sezon Değerlendirmesi

Berk Kalyoncu
Burnley-Sean Dyche
Championship’te Sezon Değerlendirmesi

Erdem Özdamar
Tugay Kerimoğlu-Blackburn
Movie-The Goal

Omay Saltık
Efsane Dönüyor-Rangers
İskoçya Ligi’nde Son Durum

Celal Umut Eren
Türkiye’de Premier Lig Esintisi
Madam Curie

Kubilay Güçkıran
FA CUP Değerlendirmesi

Grafik Tasarım
İcraat Ofisi
www.icraatofisi.com.tr

Dijital Tasarım
MMW İstanbul
www.mmwistanbul.com

Mobil Uygulama
Multimob
www.multimob.com.tr



2 ADA FUTBOLU 

1866 yılında İngiltere’nin en büyük kömür 
madeni kazasında 380 madenci hayatını 
kaybetmişti. Kaza, Yorkshire’da, Barnsley 
yakınlarında meydana gelmişti.

1985 yılında Barnsley’e yaklaşık 50 
kilometre uzaktaki Bradford’da ikinci lige 
çıkma coşkusunu yaşayan Bradford City, 
sezonun son maçında Lincoln City ile 
karşılaştı. Maçın 40. dakikasında 1908’den 
beri çok az tadilat görmüş ahşap tribün, 
5 dakika içinde kül oldu. Çoğu 20 yaşın 
altında ve 70 yaşın üstünde olmak üzere 
56 kişi hayatını kaybetti. 

14 Mayıs, İngiltere futbol tarihinin karanlık 
sayfalarından birinin 29. yıldönümüydü. 
Bradford City yangını üzerinden geçen 
yıllarda çoğunlukla ihmal ve dikkatsizlik 
nedeniyle yaşama erken veda edenler 
unutulmadı. Popplewell Soruşturması 
olarak anılan rapor, İngiltere’de 
stadyumlarda alınacak güvenlik önlemleri 
hakkında ciddi yaptırımlar getirdi. Geçen 
sezon Lig Kupası’nda final oynayan 
Bradford City, Wembley’e ‘56’ pankartları 
ile gitti.

13 Mayıs günü ülkemizin en büyük 
facialarından birini hep birlikte yaşadık. 
Tüm dünya gibi, Premier Lig ve İngiltere 
futbol liglerindeki kulüplerden taziye ve 
destek mesajları geldi. İki gün önce sona 
eren Premier Lig sezonu, hemen ardından 
oynanan FA Kupası finali, nice futbol 
hikâyesi boğazımızda düğümlendi, kaldı.
Acımızı anlatacak kelimeler bulmakta 
zorlandık, hala da zorlanıyoruz.

Premier Lig 2013/14 sezonu şampiyonu 
yine Manchester’dan çıktı.  Bu kentin 
ünlü pop grubu Bee Gees’in 1967 yılında 
bestelediği New York Maden Faciası 1941 
adlı şarkının sözlerini anımsayabildik 
sadece:

“Bana bir şey olursa eğer,
Hepinizin görmesini istediğim 
bir şey var.
Sadece çok iyi tanıdığım birinin 
fotoğrafı bu.
Sen karımı hiç gördün mü 
Mr Jones?
Yukarıdaki hayatım nasıldır 
bilir misin?
Çok yüksek sesle konuşma, 
toprak kaymasına neden 
olabilirsin.
Kulaklarımı sürekli açık 
tutmaya çalışıyorum,
Belki birisi kazarak bizi 
kurtarmaya geliyordur,
Veya belki hepsi vazgeçmiş, 
eve gidip yatmışlardır.
Biz zamanlar hayatta olanların, 
ölü olduğunu sanarak.”

Bazen futbolun ‘bile’ anlamsızlaştığı 
günler oluyor…

Edip URAS
twitter.com/edipuras

ÖNSÖZ
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TÜRKİYE’DE
PREMIER LİG
ESİNTİSİ
İşçi sınıfından: 
Slaven Bilic
Son yaşadığımız Soma faciasından sonra 
kaybettiğimiz şehitlere ithafen oyuncularını etrafına 
toplayan Slaven Bilic işte bu şekilde seslendi: 
“Benim babam da işçiydi. Ben de işçi sınıfındanım.” 
Kariyerinde yolu İngiltere’ye de uğrayan Hırvat 
futbol adamının orijinal bir hikayesi var
Futbolculuk kariyerinde de teknik adamlık 
macerasında da her zaman farklı bir profili olan 
Slaven Bilic’in İngiltere günleri de epey bir hareketli 
geçti. 11 Eylül 1968 doğumlu Hırvat çalıştırıcı, 
1988’de başladığı kariyerinde Hajduk Split, 
Primorac ve Sibernik formalarını giydikten sonra 
1996 yılında West Ham United’a transfer edildi.
Futbolcuğunda stoper olarak forma giyen Bilic, 
Harry Redknapp’ın menajerliğini yaptığı ve o dönem 
adeta bir futbolcu yetiştirme fabrikası olan West 
Ham’a imza atmıştı. 1.3 milyon euro karşılığında 
Almanya’nın Karlsruher takımından alınan Slaven 
Bilic’in bu transfer öyküsü EURO 96 performansı 
ile gelişti. O sene İngiltere’de yapılan turnuvada 
dikkatleri çeken Hırvat futbol adamı, Redknapp’ın 
isteğiyle transferini yaptı.
EURO 96’da çeyrek finale çıkan ve o sene kupayı 
alan Almanya’ya elenen Hırvatistan’ın en önemli 
elemanlarından olan Bilic, Premier Lig’deki ilk 

yılında forma istikrarını da tutturdu. West Ham 
forması ile toplamda 48 maça çıktı, 2 gol attı. 
Performans çizelgesini sürekli artırmaya başlayan 
Slaven, West Ham’ın transfer rekorunu kırarak, 
Mart 1997’de Everton’a toplam 4.5 milyon pound 
karşılığında imza attı. Upton Park ahalisinin 
damağında tatlı bir hoşluk bırakan Bilic, sezon 
sonunda Liverpool şehrinin yolunu tuttu.

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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Howard Kendall’ın 
favorisi
Mart ayında imza attığı Everton formasını Ağustos 
97’de sırtına geçiren Bilic, Upton Park’ta bıraktığı 
etkinin benzerini bırakamadı. Agresif yapısını futbol 
topuyla, rakiple birleştirmeye başlayınca kartların 
renkleri kırmızıya döndü. Birçok maçta oyundan 
atılarak takımını eksik bırakan ve Goodison Park 
ahalisinden tepki alan Hırvat savunmacının kariyeri 
düşüşe geçiyor derken imdadına 98 Fransa Dünya 
Kupası yetişti.

Tıpkı EURO 96 gibi kariyerini büyük bir turnuva 
ile parlatan Slaven Bilic, sürpriz bir şekilde 
Fransa’da yarı finale kadar yükselen ancak 
Horozlara elenmekten kurtulamayan damalı 
formalı efsanelerle tarihe geçmeyi başarmıştı. 
Ancak esas tarihe geçtiği nokta başka oldu. Bir 
duran top organizasyonunda Fransa’nın ileri çıkan 
savunmacısı Blanc’ı iten Bilic, rakibinden sert bir 
müdahale aldı ve final öncesi Blanc’ı oyundan 
attırdı. Tecrübeli stoperi oyundan attıran Slaven 
Bilic, maç sonu pişmanlığını dile getirdi “Zamanı 
geri getirme imkanım olsa 
Blanc’a o hareketi yapmazdım 
ve finalde oynayabilirdi” diyerek 
ne kadar yüreği temiz olduğunu 
ispatladı.

Bu esnada Everton’da yaşanan 
menajer değişikliği sonrası 
Walter Smith göreve getirildi. 
Yeni hocası yönetiminde zaman 
zaman iyi maçlara çıkan Bilic, 
kart sorununu atlatamadığı gibi 
sakatlıklarla da boğuşmuştu. 
Zamanla kötüye giden bu 
durumun sonunda 1999 
Temmuz’unda Everton, Bilic ile 
olan sözleşmesini sonlandırmaya 
karar verdi. Ayrıldıktan sonra 

İngiltere’de herhangi bir kulüple anlaşamayan Bilic, 
sözleşmesi gereği 28 ay boyunca Everton’dan para 
almaya devam etti. 

“Benim babam 
işçiydi”
Teknik adamlık kariyerine geçiş yapan ve 
yedek kulübesindeki hünerlerini Hırvatistan 
ile sergileyen Slaven Bilic, EURO 2008 çeyrek 
finalinde Türkiye’ye dramatik elenişi dışında 
kısa süreli Lokomotiv Moskova macerasıyla da 
anıldı. Yolu sezon başında Beşiktaş’a düşen Bilic, 
futbolseverler tarafından neden çok sevildiğini 
Soma faciasından sonra oyuncularıyla yaptığı 
toplantıda söyledikleriyle gösterdi: “Benim babam 
da bir işçiydi. Sanıyorum pek çoğunuzun babası 
da, sizi beden gücüyle çalıştırarak büyüttü. Orada 
çocuklarına gelecek sunmak isteyen insanlar, sizin 
bir yılda aldığınız parayı belki de hayatları boyu 
kazanamayacaklarını bile bile ölüme gittiler. 
Bunları unutmayın ve ona göre yaşayın”

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ
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TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ

Marjinal mi?
Özel adam mı?
RAUL MEIRELES
Uzun ismiyle, Raul José Trindade Meireles, 17 Mart 
1983’de Porto’da doğdu. 6 yaşında futbol topunun 
peşine düşen Raul Meireles, dövmeleri, giyim tarzı 
ve hareketleriyle özellikle Türkiye’de dikkat çekse 
de en çok başarılı olduğu İngiltere’de hep özel bir 
adamdı. Marjinal mi? Yoksa başarılı olan özel bir 
adam mı?

 1999 yılında Boavista altyapısına girdi. Yetiştiği 
kulüpte fomayı kaptığı sezon tüm dikkatleri çekti 
ve başarılı performansı ile Temmuz 2004’te son 
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Porto ile 5 yıllık 
sözleşme imzaladı. İlk yılında Porto ile lig ikinciliği 
yaşadı. Takımında geçirdiği 6 sezon, oynadığı 191 
maça sığdırdığı 19 gol ve 31 asist ile kazandığı 12 
kupa Ada biletinin anahtarları oldu. 

Ada sahnesine 
çıkış
Yükselen kariyerine yeni bir rota ekliyordu Raul 
Meireles. 29 Ağustos 2010’da transfer döneminin 
kapanmasına sayılı günler kala, tam £11.5 milyon 
karşılığında Liverpool ile anlaştı. Bu dev adım, 
Meireles’in potansiyelini de net bir şekilde gözler 
önüne sermişti. 2010 Dünya Kupası’nda ikinci 
tur oynayan Portekiz ile belki istediği başarıyı 
sağlayamasa da adını iyice duyurmuştu.
Bu etki, transferine de yansıdı ve Liverpool 
ile sözleşme imzaladı. 4 numaralı formasıyla 
Kırmızıların en güvendiği isimlerdendi. Zira yeni 
takımı Alberto Aquilani’yi Juventus’a göndermişti. 
Orta sahada takımın kilit oyuncularından olacaktı. 
Roy Hodgson yönetiminde vasat bir grafik çizse de 
ligin ikinci yarısında takımın dümenine geçen Kral 
Kenny Dalglish ile tekrar eski, formda günlerine 
dönüş sinyalleri verdi. Stamford Bridge’de Chelsea 

ağlarına gönderdiği gol de bunun en güzel kanıtıydı. 
İlk sezonunda 33 maça çıktı ve 5 gol attı. Liverpool 
ligi 58 puanla, altıncı sırada bitirerek, hayal kırıklığı 
yaratsa da Raul Meireles, takımın iyi isimlerinden 
olarak sivrilmişti.

İyi gidişin akabinde Liverpool, menajer Kenny 
Dalglish ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. 
İskoç menajerin de Gerrard, Reina ve Glenn Johnson 
gibi isimlerin yanında en güvendiği oyuncularından 
biri Raul Meireles’ti. Hatta 2011-12 sezonuna 
da Kırmızılarla başladı. Sezonun ilk maçında 
Sunderland önünde forma giydi.  Bunun yanında 
Liverpool’un Arsenal’ı  deplasmanda, 11 yıl sonra 
yenebildiği maçta da asist yaparak, taraftarlarını 
da umutlandırmıştı. Fakat transfer döneminin son 
günleri biraz farklı geçmişti.

Stamford Bridge 
günleri
Liverpool’un en büyük kozuyken bir anda 
Chelsea’nin yolunu tutması herkesin şok olmasına 
neden oldu. Sürpriz transferin ardından Liverpool 
taraftarlarının “Judas” yani hain ithamlarına cevap 
veren Meireles, “Ben hain değilim” demişti.
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Celal Umut EREN
twitter.com/celalumuteren

TÜRKİYE’DE PREMIER LİG ESİNTİSİ

Andre Villas Boas’ın özellikle istediği Raul Meireles, 
Chelsea’nin aradığı da bir oyuncuydu. Hem Essein’in 
formsuzluğu hem de sezon başında transferi için 
uğraşılan Luka Modric’in Tottenham’a gitmesi,  orta 
sahada büyük bir sorun teşkil ediyordu. Portekizli 
yıldızla 12 milyon euro karşılığında anlaşan Maviler, 
bu sorunu bu şekilde çözeceklerdi. Kısa bir dönem 
Andre Villas Boas ile Porto’da çalışan Raul Meireles 
de halinden şikayetçi değildi.

Sezona istediği gibi giremeyen Chelsea’de eleştiri 
okları genç menajer Andre Villas Boas’a dönmüştü. 
Takım Şampiyonlar Ligi’nde idare eden skorlar 
alsa da Premier Lig’de işler istenildiği gibi gitmedi.  
Bu sürede Raul Meireles de geçen sezonun ikinci 
yarısında ki görüntüsünü tekrarlayamıyordu. 
16 numaralı formasıyla Chelsea ilk 11’inin aşina 
isimlerindendi.

Sabırsız patron Roman Abramovic, menajer Boas 
ile devam etmeme kararı aldı. Yakın dostu olarak 
da bilinen Roberto Di Matteo, takımın başına geçti. 
Herkesin düşüncesi tıpkı Avram Grant dönemindeki 
gibi idareten sezonu geçirecek bir menajer ile yola 
devam edildiğiydi. Fakat bütün düşünceler çöp 
oldu. Futbolculuk döneminde de Chelsea’de yer 
alan İtalyan menajer, hem Şampiyonlar Ligi’ni hem 
de FA Kupası’nı kazanarak, büyük sükse yaptı. 
Portekizli Raul Meireles de oynadığı 28 maçta 2 gol 
atarak, bu tarihi zaferlerde pay sahibiydi.

Ancak Di Matteo, takımda yeni bir sistem 
uygulamak niyetindeydi. O nedenle yeni sezonda 
pek forma şansı bulamayacak Raul Meireles’in 
keyfi kaçmıştı. Transferi söz konusu olan yıldız orta 
sahaya, ilginç bir talipli çıktı. Aykut Kocaman’ın 
özellikle istediği Portekizli Meireles, Fenerbahçe’ye 
imza atarak, kimilerine göre sürpriz bir karar 
almıştı.

Kocaman’ın 
takımında
2012-13 sezonu başında Emre Belözoğlu ile 
yollarını ayıran Fenerbahçe’de orta saha sorunu 
çözülememiş ve takım Şampiyonlar Ligi ön 

elemesinde Spartak Moskova’ya elenmişti. Bunun 
üzerine transfer çalışmalarına ağırlık veren 
Fenerbahçe teknik heyeti, Chelsea’de geleceği 
umutsuz olan Raul Meireles ile görüşmelere 
başladı.

Transfer mevsiminin son anlarında Sarı 
Lacivertlilere imza atan Raul Meireles için 8 milyon 
euro ödenmişti. Alex’in de ayrılmasıyla orta sahada 
iyice merkeze kayan ve sorumluluk alan Portekizli, 
UEFA Avrupa Ligi’nde Borussia Monchengladbach 
ağlarını attığı müthiş füzeyle havalandırarak, 
Fenerbahçeli taraftarları sevindirmişti.
İstediği gibi istikrarı yakalayamasa da zaman 
zaman parlayan performansıyla 10 maçta şans 
bulan Raul Meireles, ilk kez çıktığı Galatasaray 
derbisinde gördüğü kırmızı kartla kariyerindeki ilk 
cezasını almış oldu. Tam anlamıyla ilkleri yaşadığı 
Türkiye’de UEFA Avrupa Ligi, 2. Tur ilk maçında 
Bate Borisov deplasmanının henüz 3. dakikasında 
kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Maç sonu rakip 
takım oyuncusu Hleb’in ‘suçsuzdu’ açıklamaları bile 
kurtarmamıştı. 

Sarı-lacivertli formayla dönem dönem tartışılan 
Portekizli yıldız, Türkiye’ye uğramış en kariyerli 
oyunculardan biri olmasının yanı sıra İngiltere’de 
başarılı olup da Spor Toto Süper Lig’e gelen nadir 
yıldızlardan. 
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Ada Futbolu’nun bu 
bölümünde sinemaya 
giriş yapmış ve size futbol 
dolu filmleri tanıtmaya 
başlamışken işin içine 
yeşil sahalardan sinema 
stüdyolarına transfer olan 
bir yıldızı da katmak istedik. 
Futbol sahalarının hırçın ve 
sert çocuğu Vinnie Jones, 
sinemaya transfer olduktan 
sonra da aynı sertlikteki 
karakterlere hayat vermeye 
devam ediyor. 

Madonna’nın eski kocası Guy Ritchie’nin 
sinemaya kazandırdığı Jones’un futbolculuk 
kariyerini anlatmadan önce filmlerinden 

bahsedelim. İlk kez Brad Pitt’in de oynadığı the 
Snatch (Kapışma) filminden hatırlıyoruz Jones’u. 
Ama asıl ilk filmi yine Guy Ritchie’nin yönettiği 
“Lock, Stock and Two Smoking Barrels”. Daha 
sonra pek çok sinema ve televizyon filminde başrol 
ve yan rollerde oynadı Vinnie Jones, geçen sene 
de Arnold Schwarzeneger ve Sylvester Stallone 
ile Escape Plan (Kaçış Planı) filminde izledik sert 
oyuncuyu. Akıllarda kalan diğer filmleri X-Men Son 
Direniş, Meat Train, Extraction….

Futbola amatör Wealdstone takımında başlayan 
1965 doğumlu Galli yıldız çok kısa bir İsveç 
macerasının ardından efsaneleşeceği Wimbledon 
kulübüne £10.000 bonservis bedeli ile transfer 
oldu ve 1986-89 yılları arasında forma giydi. İlk 
maçında 29 Kasım 1986’da Manchester United 
karşısında takımının tek golünü attı ve maçı 1-0 

Vinnie Jones
YEŞİL SAHALARDAN
YEŞİLÇAM’A TRANSFER
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kazandıran isim oldu. 1980’ler ve 
1990’lar’da İngiliz medyasının Crazy 
Gang – Çılgın Çete olarak adlandırdığı 
ekibin önemli bir parçası oldu ve 1988 
FA Cup zaferini yaşadı Liverpool’a 
karşı. 2. sayımızdan hatırlayacağınız 
meşhur “the mooning” gol sevincinin de 
kahramanlarından birisi oldu. 3 sezonda 
77 lig maçı oynayıp 9 gol attıktan 
sonra Leeds United’a transfer oldu ve 
takımın 2. Ligdeki şampiyonluğunda 
katkı sağladı. Yedek kalmaya başladığı 
zaman Leeds’den ayrıldı ve Wimbledon’a 
dönmeden ikişer sezon Sheffield United 
ve Chelsea formaları giydi. Premier Lig’in 
kurulduğu sezon 1992-93 sezonunun 
başında döndüğü Wimbledon’da 1998 
sonuna kadar oynadı ve 177 Premier 
Lig maçında12 gol kaydetti ve futbolu 
bırakmadan kısa bir süre QPR’da oyuncu 
antrenör olarak sahalarda göründü. 

Kariyerinde 9 kez de Galler milli 
takımında da oynayan Jones’un 
meşhur vakaları arasında 1992 
yılında ortaya çıkan Soccer’s Hard 
Men videosu (futbolun sert ve çirkin 
yüzünün anlatıldığı bu video sonradan 
yasaklanmış ve başta Jones olmak üzere 
dahil olanlar ceza almıştı) ve Gascoigne 
ile verdiği müthiş pozu sayabiliriz. 

Futbol ve sinemadaki başarısının yanı 
sıra Vinnie Jones 2010 Biri Bizi Gözetliyor 
programında da 3. oldu. Animasyonlarda 
seslendirme yapıyor ve Blues albümü 
de çıkardı ve ülkesinde süt içmeyi 
sevdirmek için sütçüler birliğinin yüzü de 
oldu. Zaman zaman Amerikan dizilerinde 
de rastladığımız Vinnie Jones tam 
anlamıyla rengarenk bir kişilik, zaten 
fotoğraflar da her şeyi anlatıyor…

VINNIE JONES

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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FACES OF
PHIL JONESPHIL JONES
FACES OF

BİNBİR SURAT

FACES OF PHIL JONES
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Blackburn Rovers’ın altyapısında yetişen Phil, 
stoper olarak tanınsa da, defansif orta saha ve 
sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor. İngiltere 
Milli Takımı’nın U19 ve U21 takımlarından sonra 
2011 yılının Ekim ayından beri A Milli Takım’ın da 
oyuncularından Phil Jones. Brezilya’da İngiltere 
kadrosunda izleyeceğimiz Unitedlılardan biri. 

Jones’un kaderi 2010/11 sezonunun son gününde 
değişti. Sir Alex Ferguson şampiyon oldukları gün 
karşılarındaki Blackburn Rovers stoperinin liderlik 
yetenekleri ve futbol ve pozisyon bilgisinden 
etkilenmişti. 19 yaşındaki stoper, 16.5 milyon pound 
gibi astronomik bir rakamla Unitedlı oldu.

Jones’un ilk resmi maçı 2011 Community Shield 
finalinde ezeli rakip Manchester City karşısındaydı. 
İkinci yarıda Rio Ferdinand’ın yerine oyuna giren 
genç oyuncu takımının 2-0 geriden gelerek 3-2 
kazandığı maçın iyi isimlerinden oldu.

Manchester United forması ile tüm turnuvalarda 
şimdiye kadar 77 kez ilk 11 olarak sahaya çıkan 
Jones, toplam 4 gol attı.

Phil Jones ilk kez U19 İngiltere formasını milli 
takımımıza karşı giydi. 17 Kasım 2009’daki maçı 
İngiltere 3-1 kazanmıştı. Phil Jones’un ilk A Milli 
maçı ise 2-2 biten Karadağ deplasmanındaydı.
Phil Jones’un futbolu kadar yüzü de ilgi çekti 
sahalara çıktıktan sonra. Maç sonu fotoğraflara 
bakanlar Phil Jones’un binbir yüzüne bakınca 
gözlerine inanamadı. 

Yaşı yetenler ve Muppet Show izleyenler için o bir 
‘Beaker’ oldu, gençler için twitter hesaplarının, 
karikatürlerin ve birçok esprinin ilham kaynağı.
Phil Jones, arkadaşlarının sık sık esprileriyle 
karşılaştığını ancak o kadar da aldırmadığını birkaç 
röportajda açıkladı şimdiye kadar.

Philip Anthony 
Jones. Daha sık 
kullanılan adı ile 
Phil Jones. 
1992 doğumlu genç 
yıldız Manchester 
United formasını 
2011’den beri 
giyiyor. 

FACES OF PHIL JONES
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Ada Futbolu olarak 
Phil Jones’un bu 
binbir yüzünü 
derlemeye çalıştık. 
Maçın her anını 
yaşayan ve 
bunu ifadeleri ile 
bu kadar güzel 
yansıtan Phil 
Jones’u uzun yıllar 
izleyeceğiz. Daha 
ne ifadeler ve ne 
yüzler yakalayacak 
bakalım kameralar.

Edip URAS
twitter.com/edipuras

FACES OF PHIL JONES
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Sir Elton Hercules John, 
25 Mart 1947 yılında 
doğmuş ve Dünya’nın en 

çok albüm satan, en sıra dışı 
müzisyenlerinden birisi olmuş. 
Elton John’u nasıl bilirsiniz 
diye sorsak hemen hemen 
herkesin anlatacağı çok şey 
vardır. Akıllarda ve kulaklarda 
Fulham’ın eski sahibi Mohamed 
Al Fayed’in oğlu Dodi Fayed 
ile birlikte trafik kazasında 
ölen Lady Diana için sözlerini 
değiştirdiği Candle in the Wind 
şarkısı derin bir yer etmiş 
olduğundan, bu satırları 
okurken bu şarkıyı dinlemek iyi 
bir seçenek olabilir. 

Pek azımız Elton John’un 
Watford kulübü için anlamını 
derinlemesine biliyoruz, Sir’in 
ömrünün büyük kısmı Londra 
kulübüne adanmış yıllardan 
oluşuyor.  1973 yılında ilk kez 
kulüp başkanı olan Elton John, 
3 sene sonra kulübü satın aldı. 
1976-1987 yılları arası kulüp 
Elton John’da kaldı ve John 
1987’de kulübü Jack Petchey’e 
satana kadar pek çok başarıya 
imza attı Londra ekibi.  
Elton John ilk yıllarında kulübe 
büyük yatırımlar yaptı ve 
teknik direktörlüğe Graham 
Taylor’ı getirdi. Taylor o sene 

1. Lig takımı WBA’ın teklifini 
reddederek 4. Lig takımı 
Watford’u çalıştırmaya başladı 
ve Eltoh John ile beraber 10 yıl 
Watford’ın başarısı için çalıştılar. 
Ligleri hızla tırmanan Londra 

ekibi 5 sene içinde 1. Lige, First 
Division’a çıkmayı başardı. 
Watford, Eltonh John ve 
Graham Taylor liderliğinde 
çıktığı 1. ligde ilk sezonunda 
14. Şampiyonluğunu yaşayan 
Liverpool’un ardından ikinci 
sırada ligi bitirerek önemli 
bir başarıya imza attı. Takım 
o yıl Arsenal’I 2 kez yendi, 
evinde Liverpool ve Everton’ı 
yenmeyi başardı ve tarihinin en 
önemli galibiyetlerinden birini, 
Sunderland’I 8-0 yenerek elde 
etti. Bu başarısı ile tarihinde 
ilk kez yer aldığı İngiltere’nin 
zirvedeki liginde yine tarihinde 
ilk kez Avrupa kupalarına 

katılma şansını da yakalamış 
oldu ve 83-84 sezonunda 
İngiltere’yi UEFA kupasında 
temsil etti.. İlk 2 turda 
Kaiserslautern ve Levski Sofia’yı 
eledikten sonra 3. turda Çek 
ekibi Sparta Prague’a elendi.
1884-85 sezonunda Avrupa 
mücadelesi dışında ligde 11. 
olan Londra ekibi tarihinde 
bir ilk daha yaşadı ve FA 
Cup finaline yükseldi. Kupayı 
finalde Everton’a 2-0 yenilerek 
kaybeden Watford’I o günden 
sonra bir daha finalde 
göremedik… 1987 yılında Elton 
John kulübü satana kadar orta 
sıra takımı olan Watford, 1987-
88 sezonunda küme düştü. O 
dönemde akıllarda kalan en 
önemli futbolcuları daha sonra 
bir Liverpool efsanesi haline 
gelen John Barnes’dı. Elton 
John’un kulübü satma nedeni 
ise malı mülkü satıp hayatını 
arındırma isteğiydi sadece…
Sir Elton John kulübü 1997 
yılında Jack Petchey’den geri 
aldı. Yeniden Graham Taylor’I 
önce futbol direktörü olarak 
getirdi sonra futbolumuza çok 
tanıdık gelen bir operasyonla 
küme düşünce hocayı kovup 
yeni hoca yaptı ve Taylor 
motivasyonunu yitirip emekli 
olana kadar beraber çalıştılar. 

a single man
YALNIZ ADAM

YALNIZ ADAM
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Premier Lig’de pek kalıcı 
olamayan Watford ikinci ligde 
kulübün başına bir İtalyan, 
Gianluca Vialli’yi Elton John 
döneminde getirdi. Vialli, The 
İtalian Job (İtalyan İşi) adlı 
kitabında, Chelsea’den sonra 
Watford’un başına geçmesini 
tecrübe kazanmak ve bir alt 
ligde yeni bir heyecan yaşamak 
için kabul ettiğini anlatıyor. 
İtalyan yıldızın son teknik 
direktörlük hikayesidir Watford. 
Şu sıralarda Vialli’nin kafasında 
saç kalmadı ve Sky Sports’da 
yorumculuk yapıyor…
2001-02 sezonunun sonunda 
Vialli bütçesel sıkıntılar 
nedeniyle gönderilirken, Sir 
Elton John da kulüp başkanlığını 
daha çok vakit harcayabilecek 
birisine ihtiyaç olduğu için 
bıraktı. Vialli’nin harcadığı 
paralar sonucu mali krize giren 
kulüp için zor günler başlamıştı. 
Elton John bu dönemlerde 
geliri kulübe bırakılmak üzere 
konserler de düzenledi ve kulüp 

ile ilişkisini hiç koparmadı. 
2000’li yıllarda bir sezon daha 
Premier Lig’de izlediğimiz 
Watford, şu sıralarda İtalyan 
Pozzo ailesi tarafından 
yönetiliyor ve takım bu sezon 
Championship’i 13. Sırada bitirdi. 
Sir Elton John ise artık sadece 
çok iyi bir Watford taraftarı 
ve takımın üst seviye futbolda 
kalmasında büyük katkıları 
olan ve Graham Taylor’I kulübe 
kazandıran onursal başkan 
olarak sürdürüyor hayatını… 
Geride bıraktığımız yıllarda 
zaman zaman Elton John’u 
yanında kankası Rod Stewart 
ile idmanda zaman zaman 
da tribünde gördük. Pek çok 
kişi sadece Elton John için 
Watford taraftarı oldu. Bir 
taraftar “arkadaşlarım Arsenal, 
Manchester United, Liverpool, 
Everton gibi takımlar varken 
neden Watford diye sorduğunda 
onlara verilecek en güzel 
cevabım, bizim başkanımız 
Elton John” cümlesi çok şey 

anlatıyor… Şu anda kulübün 
maçlarına ev sahipliği yapan 
Vicarage Road’da Sir Elton John 
anısına, isminin verildiği 120 
kişilik özel bir loca da mevcut. 
*1978’de yayınlanan A Single 
Man albümünde Sir Elton John’a 
Watfordlu futbolcular 2 şarkıda 
back vokal yapmıştı…

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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BRADFORD YANGINI

14 Mayıs 1985. Sezonun son maçı. Bradford City 
1984/85 sezonu 3. Lig şampiyonluk kupasını 
maç başlamadan önce kaldırmış ve çok kısa bir 
süre önce iflasın eşiğinden dönen kulüp, bu harika 
bahar gününde taraftarları ile 2. Lig’de oynayacak 
olmanın keyfini çıkarıyor. Rakip Lincoln City.
Valley Parade, 1886 yılında hizmete girdiğinde 
Manningham Rugby Takımı’nın sahasıydı. 

Manningham’ın bir futbol kulübü olarak değiştiği 
ve adını Bradford City yaptığı 1903’den 1985’e 
kadar ufak tefek tadilatlarla ayakta kaldı ve o gün 
tribünlerde olan yaklaşık 13,000 seyircinin 4,000’i 
kameraların karşıdan gördüğü ve 1908’de hizmete 
açılan, tamamen ahşap ana tribünde oturuyordu.
Bradford City genç ve sağlam bir takımdı. McCall, 
Hendrie, Jackson, Goodman ve diğerleri başarılı 
kariyerlerinin henüz başındaydı. 94 puanla 
şampiyon olan ekip o sezon rakip filelere 77 gol 
bırakmıştı.

Lincoln City maçının 40. dakikasında henüz gol sesi 
çıkmamıştı ama taraftarlar o kadar eğleniyorlardı 
ki bunun pek de bir önemi yoktu. 
O gün 14 yaşında olan Bradford City taraftarı Jack 
Collins anlatıyor:
“Arkamda belli belirsiz bir hareketlenme hissettim 
ve tribünün diğer tarafından çıkan dumanı gördüm. 

Karşı 
tribündeki taraftarlar işin şamatasındaydı: 
-‘Üstüne işeyin, üstüne işeyin’ diye bağırıyorlardı. 
Bizim gibi onlar da çok önemli bir şey olduğunu 
düşünmediler.”
 “Duman artmaya başladığında, o bölgedeki 
insanların endişesi hissedilmeye başlandı. Karşı 
tribündekiler de susmuştu artık. Maç devam 
ediyordu. İlk kıvılcımı gördüğümüz zaman, polis 
taraftarın sahaya inmesine izin verdi.”
“İnanılmaz olan, maçın hala devam ediyor 
olmasıydı. Ben aşağı indiğimde sol kanat 
oyuncumuz Mark Ellis’in yanımdan fırtına gibi 
geçtiğini gördüm. O kadar yakındık ki, rüzgârını 
hissettim.”

Bu andan 4 dakika 35 saniye sonra tüm tribün 
alevler içindeydi. Maç çoktan durmuş, o tribünden 
kaçan taraftarlar sahayı doldurmuştu. Collins 
anlatmaya devam ediyor:
“Yangın devam ederken, sahada dolaşıyordum 
ve oradan çıkmam gerektiğini hissettim. Sahadan 
yürüyüp panik halde Midland Road’a çıktım. 
Simsiyah bir duman yükseliyordu. Arkadaşlarım 
Andy, Pat ve kuzenim Paul’u kaybetmiştim ve o 
karmaşada nerede olduklarını bilmiyordum.”
Taraftarlar sahaya dolarken, artık tribün tamamen 
alevler içindeydi. Herkes donmuş, bu inanılmaz 
sahneyi izliyordu. Polisler tribünden dumandan 
etkilenmiş ve hatta alevler içinde kalmış insanları 
kurtarmaya çalışıyordu.

14 yaşındaki Jack Collins, arkadaşlarını ve kuzenini 
buldu ve ailesinin olduğu düğüne katılmak için 
oraya doğru hareket etti. Aklındaki tek şey “maçın 
tekrarının ne zaman olabileceği” idi.

BRADFORD 
YANGINI
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BRADFORD YANGINI

Ancak kötü haber tez yayıldı. 56 kişi hayatını 
kaybetti. En az 265 kişi yaralandı. Ölenlerin bir 
çoğu 20 yaşının altında ve 70 yaşının üstündeydi. 
Kurbanlardan Samuel Firth doğduğunda daha 
Bradford City kurulmamıştı. Firth 86 yaşındaydı.
Maçtan sonra konu hakkında soruşturma açıldı. 
Hâkim Oliver Popplewell’in yürüttüğü incelemenin 
sonunda çıkan rapor tüyler ürperticiydi. İngiltere 
henüz Hillsborough’yu yaşamamıştı.

Yangının çıktığı tribün, stadın kurulduğu arazinin 
eğiminden dolayı, altında büyük bir boşluk 
barındırıyordu. 1908’de inşa edildiğinden beri 
neredeyse hiç tadilat görmemişti. Statların 
güvenlik şartnamesi olan ‘Yeşil Rehber’, böyle 
bir boşluğun yangın tehlikesi olduğunu açıkça 
belirtiyordu. Ligdeki bütün statlarda tribünlerin en 
fazla 2,5 dakika içinde boşaltılması gerekiyordu 
Yeşil Rehber’e göre.

Tribünün altında çöpler yıllardır birikiyordu. Polisin 
bulduğu çöplerin arasında 4 Kasım 1968’e ait bir 
Bradford Telegraph gazetesi ve 1970 öncesi alındığı 
belli olan bir fıstık ambalajı vardı.

Yangın 5 dakikada yayıldı ancak tribünün 
boşaltılması 2,5 dakikadan çok uzun sürdü. Oradan 
kaçanlardan bir kısmı, asma kilit veya çakılmış 
tahtalarla kapatılmış çıkış kapılarında sıkıştılar. 
Bazıları yüklenerek bu kapıları kırdılar, diğerleri o 
kadar şanslı olamadı.

Ölen 56 taraftarın ikisi deplasmana gelen Lincoln 
City taraftarıydı: Bill Stacey ve Jim West’in adı 
verilen Stacey West tribünü bugün hala Lincoln City 
stadında bulunuyor.
Popplewell, Bradford City başkanı işadamı 
Heginbotham da dâhil birçok kişiyi sorguladı. 
1981’den yangına kadar geçen sürede Sağlık ve 
Güvenlik Komitesi kulübe 4 kez yazı göndermiş 
ve tribün altındaki çöplerin acilen temizlenmesi 
gerektiği şeklinde uyarıda bulunmuştu. Kulüp bu 
uyarılara hiç cevap vermemişti.
İkinci Lig’e çıkan Bradford City’nin, stadyumdaki 
güvenlik önlemlerini arttırması gerekiyordu. Bu 
konu ile ilgili yapılması gerekenler, yangından 3 
gün sonraya ayarlanmış toplantıda lig yetkilileri ile 
görüşülecekti.

Bir başka acı tesadüf, Bradford City’nin sezon 
sonunda, yani Lincoln City maçının ertesi günü 
tribünde tadilata başlayacak olması ve ahşap 
tribünü betonarme tribüne dönüştürecek 
olmasıydı. Kredi çıkmıştı, iş araçları stadın hemen 
dışındaydı.
Başkan Heginbotham, soruşturma sırasında 
çok dürüst ve açıktı. Popplewell’in sorularına 
çekinmeden cevap verdi: “Kulübün bütçesi, gerekli 
güvenlik önlemlerini almamıza izin vermezdi.” dedi. 
“ Böyle bir bütçeyi onaylayamazdım zaten”.
Bradford City’nin şampiyon olduğu sezon geliri 
621,000 pounddu. Heginbotham, neredeyse bunun 
%70’ini (419,000 pound) futbolcu maaşlarına 
harcamıştı. Stadla ilgili harcama ise sezon boyunca 
sadece 4,000 pound olmuştu.
O gün şampiyonluk kutlamaya gelen 56 kişinin 
‘kaderi’ Valley Parade’de onlar için zamanın 
durmasıydı. Bradford City yangını İngiltere futbol 
tarihinin Hillsborough gibi ‘popüler’ bir sayfası değil 
belki, ama en az onun kadar ‘ibretlik’ derslerle 
dolu.
Bradford City taraftarı yangından sonra kulübüyle 
kelimenin tam anlamıyla bütünleşti. Yangını ve 
kurbanları hiç unutmadılar. 
2012/13 sezonunda League Two (4. Lig) den gelip 
lig kupasında final oynayan ve finale giderken 
Wigan, Aston Villa ve Arsenal’i eleyen bordo 
sarılı ekip finalde Swansea’ye kaybettiler ama en 
önemlisi, 56 da onlarla Wembley’deydi.

 
Bradford City, 2013/14 sezonunu League One’da 
(3.lig) 11. Sırada tamamladı.

Edip URAS
twitter.com/edipuras
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Futbolun beşiği İngiltere, 
Britanya Adası, Dünyanın ilk 
milli maçı İngiltere – İskoçya 
arasında oynandı, peki 
Dünya Kupaları tarihinde 
Ada ülkeleri neler yaptı. Bu 
sayımızda Dünya Kupaları 
tarihine göz atacağız.
1930’da başlayan FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk 
3 kupaya, 1930-34 ve 38 hiç bir Britanya takımı 
katılmamış. Katılmama sebebi FIFA’nın davetlerini 
kabul etmemeleri. 1940’lı yıllar 2. Dünya Savaşı 
nedeni ile kupasız geçer ve İngiltere ilk kez 1950 
yılında Dünya Kupası’na iştirak eder… 

1949-50 Britanya ülkeleri şampiyonasında ilk 
iki sırayı alan İngiltere ve İskoçya 1950 Dünya 
Kupasına katılma hakkı kazanmış. Türkiye ve 
İskoçya kura çekimi öncesi turnuvadan çekilen 
ülkeler olurken İngiltere kupaya katılarak bu 
anlamda bir ilki gerçekleştiren Britanya ülkesi 
olarak tarihe geçmiştir. 

Brezilya’daki kupada 2. Grupta İspanya, ABD. ve Şili 
ile mücadele eden İngilizler, Şili’yi 2-0 yendikten 
sonra ABD. ve İspanya’ya 1-0 yenilerek bir üst tura 
çıkamadı. 

1954’teki British Home Championship’de rakiplerini 
geçen İngiltere yine ilk sırada yer almış ve 
İsviçre’deki finallere katılma hakkı kazanmıştı. İkinci 
sırada yer alan İskoçya da kupaya katılma şansı 
yakaladı ve tarihinde ilk kez finallerdeki yerini aldı. 
İngiltere 4. Grupta İtalya, İsviçre ve Belçika ile 
yarıştı. İskoçya ise 3. Grupta Uruguay, Avusturya 
ve Çekoslovakya’ya rakip oldu. 1954 Dünya Kupası 
kendisine has bir formatta oynandı ve gruplarda 

DÜNYA KUPALARINDA
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her takım sadece 2 maç yaptı. İskoçya 2 maçta 
Avusturya’ya 1-0, Uruguay’a da 7-0 yenilerek 
gol bile atamadan elenirken İngiltere, Belçika ile 
uzatmalara giden maçta 4-4 berabere kaldı ve 
İsviçre’yi de 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı 
başardı. Çeyrek finalde ise 2 kez Dünya Kupası 
kazanmış Uruguay karşısında tutunamadı ve 4-2 
yenilerek elendi. 

1958 İsveç Dünya Kupası’nda eleme yöntemi 
değişti ve artık Avrupa ülkeleri kendi aralarında 
eleme grupları oluşturmaya başladılar. İngiltere, 
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda elemelerden 
gelerek finallere kaldı. İrlanda Cumhuriyeti ise 
İngiltere ve Danimarka ile yer aldığı grupta ikinci 
olarak finallere katılamadı. Galler’in finallere 
katılma hikayesi çok ilginç, grubunu ikinci 
tamamlayan Galler, play off oynadı ve rakibi 
grubunda Türkiye, Endonezya ve Sudan olmasına 
ragmen diğer ülkelerin oynamayı reddetmesi 
sonucu hiç maç yapmadan 1. olan İsrail oldu. 
İsrail’in hiç maç yapmadan turnuvaya katılmasını 
Kabul etmeyen FIFA, Galler ile bir play off düzenledi 
ve oradan Galler geldi İsveç’teki finallere. 
Finallerde Kuzey İrlanda ve Galler gruplarında 
ikinci olarak çeyrek finale yükselmeyi başarırken 
İngiltere ve İskoçya gruplarından çıkamadı. 
Çeyrek finalde ise Galler şampiyon Brezilya’ya 
Pele’nin golü ile 1-0 kaybederken Kuzey İrlanda da 
Fransa’ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 
Şili’de düzenlenen 1962’deki organizasyona 
Britanya’dan elemeleri geçebilen tek takım, 
İngiltere gidebildi. Grupta Macaristan ile birlikte 
Arjantin ve Bulgaristan’I geçerek bir üst tura 
yükselen 3 Aslanlar çeyrek finalde Brezilya’ya 3-1 
yenilerek turnuvaya veda etti. 

1966 Dünya Kupası’na da Britanya’dan sadece ev 
sahibi İngiltere katılabildi. 2. Sayımızda geniş geniş 
yazmıştık 1966’yı, oradan okuyabilirsiniz zaferin 
hikayesini ve unutulmaz final maçını…

1970’deki Dünya Kupası Meksika’daydı ve İngiltere 
son şampiyon olarak yine Britanya’yı tek başına 
temsil etti. Grupta Brezilya’nın ardından Romanya 
ve Çekoslovakya’yı geride bırakan İngiltere çeyrek 
finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Batı Almanya’ya 
uzatmalarda 3-2 yenildi ve son kupanın rövanşını 
da vermiş oldu. 

1974 ve 1978 Dünya Kupaları’nda elemeleri 
geçemeyen İngiltere yer almazken 1974’de İskoçya, 
Brezilya ve Yugoslavya ile birlikte grubunda 
averajla üçüncü sırada yer alarak elendi. 1978’de 
de İskoçya, Britanya’yı tek başına temsil etti ve 
Peru, Hollanda, İran ile yer aldığı 4. Grupta 3. Sırayı 
alarak elendi. 

1982 İspanya’da ise finallere 
kalamamanın acısını çıkaran Britanya 
3 takım ile yer aldı. İngiltere, İskoçya 
ve Kuzey İrlanda.  

İngiltere 4. Grubu 3 galibiyetle lider bitirdi, Kuzey 
İrlanda da İspanya, Yugoslavya ve Honduras’I 
geçerek 5. Grubu lider bitirdi İskoçya ise 6. Grupta 
Brezilya ve Sovyetlerin arkasında kalarak elendi. 
Yine kendisine has bir özellikle bu Dünya Kupası’nda 
ikinci bir grup uygulaması yapıldı ve 3 takımlı 4 
grupta Batı Almanya ve İspanya ile İngiltere, Kuzey 
İrlanda ise Avusturya ve Fransa ile eşleşti. İngiltere 
2 rakibi ile de golsüz berabere kaldı ve elendi. 

DÜNYA KUPALARINDA ADA FUTBOLU
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Kuzey İrlanda da sadece Avusturya beraberliği ile 
turnuvaya veda etti. 

1986 Meksika, Tanrının Eli… Yine 3 Britanya 
temsilcisi var. İskoçya, İngiltere ve Kuzey İrlanda. 
Kuzey İrlanda, İspanya ve Brezilya ile aynı gruba 
düşünce turnuvayı sadece Cezayir beraberliği ile 1 
puanla kapattı. İskoçya’da Batı Almanya, Uruguay 
ve Danimarka ile eşleşip bir puanla Britanya’ya 
döndü. 

İngiltere ise Fas’ın lider olduğu grupta Polonya 
ve Portekiz’I geride bıraktı ve son 16’ya kaldı. 
Paraguay’I Lineker (2) ve Beardsley’in golleri ile 
3-0 yendi ve meşhur Arjantin maçına geldik… 
Çeyrek finaldeki o tarihi maçı bilmeyen duymayan 
yoktur. Maradona’nın tek başına tarihe geçtiği 
maç, önce Tanrı’nın eli diye adlandırılan, yıldızın eli 
ile kaleci Shilton’ı mağlup ettiği gol ve sonra tüm 
İngilizleri çalımlayarak attığı gol… 2-0’dan sonra 
gelen Lineker golü ise sadece teselli oldu, İngiltere 
yine hüsranla döndü evine… 

1990 İtalya; Britanya’dan yine 3 takım var. İskoçya 
ve İngiltere’ye bu kez İrlanda Cumhuriyeti eşlik etti. 
İskoçya, Brezilya ve Kosta Rika’nın ardında grup 
üçüncüsü oldu, sadece İsveç’I yenebildiler. 
Tarihindeki ilk Dünya Kupası’nda İrlanda 
Cumhuriyeti, İngiltere ile aynı gruba düştü. 
İrlandalılar, Hollanda, İngiltere ve Mısır ile de 
berabere kaldı ve 3 puanla grubun ikincisi oldu. 
İngilizler ise 2 beraberliğin üzerine aldıkları Mısır 
galibiyeti ile grubu zirvede bitirdiler. 

Son 16 turunda İrlanda golsüz biten Romanya 
maçının ardından penaltılarla çeyrek finalist 
olurken İngiltere ise Belçika’yı uzatmalarda David 
Platt’in golü ile devirdi ve çeyrek finale çıktı. 
İrlanda ev sahibine takıldı Çeyrek finalde, İtalya 1 – 0 
İrlanda Cumhuriyeti. İngiltere ise çeyrek finale çıkan 
ilk Afrika takımı, Kamerun ile oynadı. Unutulmaz 
maçta uzatmalarda gelen Lineker’in penaltı golü 
İngilizleri 1966’dan sonra ilk kez yarı finalist yaptı. 

DÜNYA KUPALARINDA ADA FUTBOLU
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Yarı finalde ise artık ezeli rakip oldukları Batı 
Almanya ile oynadılar ve Brehme ile Lineker’in 
karşılıklı golleri sonucu maç ve uzatmalar 1-1 bitti. 
Artık klasikleşen penaltı laneti sonucu Pearce ve 
Waddle’ıın kaçırdığı penaltılarla elenen İngiltere 
3.’lük maçında da ev sahibine 2-1 yenildi ve 
turnuvayı 4. bitirdi.

1994 Amerika’da ise Britanya’nın tek temsilcisi 
İrlanda Cumhuriyeti oldu ve tarihe geçen E grubunu 
4 takım, İtalya, İrlanda, Meksika ve Norveç aynı 
puanda, 4 puanda bitirdi. Norveç’ten 1 gol fazla 
attığı için bir üst tura çıkan İrlanda, son 16’da 
Hollanda’ya 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. 
1998 Fransa’da ise İskoçya ve İngiltere’yi izledik. 
A grubunda Brezilya, Norveç ve Fas’ın ardından 
sonuncu olan İskoçya gruptan çıkamadı. İngiltere 
ise G grubunda Romanya’nın ardından Kolombiya 
ve Tunus’un üstünde 2. olarak son 16’ya kaldı. Bu 
turda Arjantin ile eşleşen İngilizler, Owen’ın harika 
golüne şahit olduğumuz maçta 2-2’den sonra yine 
penaltılarla elendi. Ince ve Batty takımı, penaltı 
kaçırarak Britanya’ya geri gönderen isimler oldu. 
Üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası’na 
Britanya’dan İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti 
gelebildi. İrlanda E grubunda Almanya ile beraber 
çıktı. İngiltere’de İsveç ile el ele bir üst tura çıktı. 
Grupta bir önceki turnuvanın intikamı alındı. Sven 
Goran Erikson yönetiminde İngilizler, Arjantin’i 

Beckham’ın golü ile 1-0 yendiler ve turnuvanıın 
dışına ittiler. 

Son 16’da penaltı laneti bu kez İrlanda’yı vurdu 
ve İspanya’ya penaltılarla elendiler. İngilizler ise 
Danimarka’yı 3-0 ile geçti. Çeyrek finalde şampiyon 
Brezilya’ya Ronaldinho’nun kaleci Seamen’ın da 
katkılarıyla attığı unutulmaz frikik golü ile 2-1 
yenilip turnuvaya veda ettiler…

2006 Fransa’da İngiltere, Britanya’yı tek başına 
temsil etti. Yine İsveç ile aynı gruba düşen Sven 
Goran Erikson’un İngiltere’si bu kez grubu ilk sırada 
bitirdi. Son 16’da Ekvator’u 1-0 ile geçtiler ve 
çeyrek finalde rakip Portekiz oldu. Lanet geri döndü 
ve İngilizler yine penaltılarla turnuvaya veda etti. 
Bu kez penaltı kaçıran isimler Gerrard, Lampard ve 
Carragher gibi efsanelerdi…

2010 Güney Afrika’ya Fabio Capello yönetiminde 
iddialı gelen İngiltere yine Britanya’nın tek temsilcisi 
oldu. İrlanda, Fransa’yı Henry’nin eliyle düzeltip 
attırdığı gol yüzünden geçememişti play-offlarda… 
Grubunu ABD’nin ardından daha az gol attığı için 
2. basamakta bitiren İngilizler son 16’da Almanya 
ile eşleşti. Hakem faciası bu kez Almanlar’ın 
yanındaydı ve İngiltere 2-0 geriye düştükten sonra 
tam Lampard’ın şutu ile maçı 2-2’ye getirecekken 
çizgiyi 1 metre geçen topa gol kararı çıkmayınca 
maçı 4-1 kazandı Almanlar… Dünya Kupası’nda 
Capello da çare olamamıştı İngilizler’e…

2014 Brezilya’da da tek temsilci İngiltere. Uruguay 
ve İtalya’nın yanında diğer rakip Kosta Rika, gruptan 
çıkması bile başarı olacak İngilizlerin…

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon
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TUGAY KERİMOĞLU

TUGAY KERİMOĞLU
TÜRK LOKUMU

90’ların sonuna 2000’lerin başına damga vuran 
Galatasaray ve Türk milli takımının en önemli 
isimlerinden biri, Tugay Kerimoğlu. Şimdilerde yeniden 
yuvasında Galatasaray’ın başarısı için çaba harcayan 
Tugay bundan 14 yıl önce Avrupa’da top koşturan 

lejyonerlerimizdendi.
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Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 
lig maçlarında ezici bir üstünlük kurdu. 
Galatasaray’ın Kadıköyde kazandığı son maç 22 

Aralık 1999’da. Sarı kırmızıların 2-1’lik son deplasman 
galibiyeti Tugay’ın da son maçı oldu kulüpte. Tugay 
Kerimoğlu 1999-2000 sezonunun devre arasında 
menajer Dick Advocaat’ın çabalarıyla İskoç Glasgow 
Rangers’ın kadrosuna dahil oldu. Bu imzayla da 
Ada’nın kalbinde taht kuracak bir macera başlamış 
oldu.

2000 yılının mayıs ayında futbol tarihinin en büyük 
başarılarından birine imza atıp UEFA Kupası’nı 
kaldıran Galatasaray’ın o kupaya dokunamayan 
adamıydı Tugay. Ancak kupaya giden o yol Tugay’ın 
orta alandaki varlığından geçiyordu. Bir de Hertha 
Berlin’e attığı golden. 

Kerimoğlu ülkemizdeki bazı medya beylerince pek 
sevilmese de sahaya çıktığı zaman elinden gelenin 
fazlasını yapan, formanın hakkını veren bir isim 
oluyordu. Galatasaray’ın Terim ile yakaladığı çıkış ve 
Mustafa Denizli’nin milli takımı göze hoş gelen futbol 
oynamaya devam ettikçe Tugay için yapılan “takımın 
hızını azaltıyor”, “çok top eziyor”, “yan pas yapıyor” 
yorumları da artıyordu. Derbi galibiyetiyle eleştiri 
oklarından kurtulmuştu ve cevabı da İskoçya biletini 
cebine koyarak verdi. Teklif gelince ne düşündü, o an 
neler hissetti bilmiyoruz ama Tugay’ın ayrılığı bir son 
değil, bir başlangıç oldu.

Türkiye’de Galatasaray’ın lig yarışı devam ederken 
Tugay da henüz ilk maçında sonradan da olsa 
sahaya çıktı. 5-0 kazandıkları Motherwell maçında 
ilk kez sahaya adım attığında tarih 22 Ocak 2000’di. 
Sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan 
Rangers’daki ilk sezonunda 1 gol attı. 

2000 yılının Mayıs’ında Galatasaray’ın kupa zaferi, 
Haziran’ında da Türkiye’nin Euro 2000 macerası 
sonrası pek çok oyuncuya Avrupa kapısı da açıldı. 
Milli takımın Avrupa Şampiyonası biletini cebine 
koymasında büyük pay sahibi isimlerden olan Tugay 
turnuvada 3 maçta forma giydi. Çeyrek finalde elenen 
Türkiye’nin Avrupa’ya transfer olan ilk oyuncusuydu. 
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Sonrasında Hakan 
Şükür, Okan Buruk, 
Arif, Hakan Ünsal, 
Alpay, Fatih Akyel hatta 
Fatih Terim gibi isimler 
de rotayı yurtdışına 
çevirseler de Tugay 
onlardan hep farklıydı. 
Yeni sezonda Tugay takımında daha çok forma 
şansı bulmaya başladı. Daha çok oynadıkça 
da takımdaki ve ülkedeki sistemi de çözmeye 
başladı. 2000-01 sezonunda 26 maçta forma 
şansı buldu ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Her 
ne kadar İskoçya’ya alışsa da o sezon ne 
ligde ne de kupada başarılı olamadılar. Tugay 
Şampiyonlar Ligi’nde ise o yıl İstanbul’a geldi. 
Rangers ile Galatasaray aynı gruba düştü. 
İstanbul’da 3-2 kazanan Galatasaray olurken 
rövanş golsüz eşitlikle sonuçlandı. 

Oradaki futbola ısınan, şutlar atan, goller arayan, 
Türkiye’de yaptıklarını orada da yapmaya başlayan 
ve taraftarının da sempatisini kazanan Tugay için 
İskoçya serüveni kısa sürdü. Tugay Avrupa’ya 
giden diğer meslektaşları gibi başarısız olup 
çareyi geri dönmeyi düşünmekte aramadı. Henüz 
sezon ortasında Birleşik Krallık’ın başka bir 
yerinden gelen teklifi hiç düşünmeden kabul etti. 
Championship ekibi, Premier Lig’in ikinci şampiyonu 
Blackburn Rovers’ın menajeri Greame Souness 
sarı kırmızılı günlerinde birlikte çalıştığı öğrencisini 
çok kolay ikna etti. Tugay için İngiltere yeni adres 
oldu. Sezon sonunda Blackburn Premier lig biletini 
Tugay’da İngiltere biletini cebine koydu. İmzayı atıp 
formayı basının önünde sırtına geçirdiğinde £1,3m 
bedelle Tugay Kerimoğlu artık bir Premier Lig 
oyuncusu oluyordu. 

2001-02 sezonunda Sunderland’in Blackburn’ü 1-0 
yendiği maçta ilk kez Premier Lig’e adım attı. O 
yılki kadroda tanıdık simalar da var. Kalede halen 
Tottenham eldiveni olmaya devam eden Brad 
Freidel. Bir dönem ülkemizde Galatasaray’da da 
forma giyen Lucas Neill ve İrlanda’nın piyasaya 

kazandırdığı 
genç yetenek Damien Duff ve günümüzde 

menajerlik görevini sürdüren Mark Hughes, 
Tugay’ın o zamanki takım arkadaşlarından birkaçı. 

Takıma çabuk uyum sağlayan oyuncu eski takım 
arkadaşı Freidel ve eski hocasıyla da aynı yerde 
olmanın da avantajıyla kısa zamanda ilk 11’de de 
yer etmeye başladı kendine. Oynadığı maçlarda 
dikine uzun paslar yaparak sıkıştığı zamanlarda 
oyunu açıp takımını rahatlatan Tugay tribünlerden 
sürekli alkış alan bir oyuncu haline geldi. Pas 
oyununu daha çok sevmesine ve mevki itibariyle 
daha çok geriden top dağıtmasına karşın Tugay 
fırsat buldukça kaleyi de yokluyordu. O şutlarından 
birinde nihayet golünü de attı. 14 Ekim 2001’de 
7-1’lik West Ham galibiyetinde çık bir aşırtma 
Blackburn’deki ilk golüydü… 

Blackburn’deki ilk sezonunda ligde 3 gol attı. 
Bu 3 golü 32’sinde ilk 11’de sahaya çıktığı 33 
maça sığdırdı. Ewood Park ona, o Ewood Park’a 
alışıyordu. Formasına veda edene kadar da çıtayı 
hep yukarı çıkarmayı ihmal etmedi. İlk sezonunda 
Blackburn, Lig Kupası finalinde Tottenham’ı 2-1 
yenerek şampiyon oldu ancak Tugay cezası 
sebebiyle finali kaçırdı. İskoçya’dan kupayla dönen 
adam ilk sezonunda yine boynuna bir şampiyonluk 
madalyası asıyordu.
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2002 Dünya Kupası’dan Dünya 3’üncüsü olan 
Türkiye’nin de kadrosunda yer alan ve milli takımın 
kupa başarısına büyük katkı sağlayan Tugay 
turnuva sonrası adından daha çok söz ettirdi. 

Tugay her geçen maç hem adını daha çok 
duyuruyor, hem de sahada daha çok sorumluluk 
alıyordu. Gol atmaktan çok gol attıran, atakları 
başlatan oyuncu olan Tugay’ın yazımızın da 
başlığında yazdığı üzere Türk Lokumu lakabını 
alması uzun sürmedi. Bunun da hakkını hem saha 
içinde hem de saha dışında fazlasıyla verdi.

2002 aralık ayında Ada’daki eski Galatasaraylılara 
Hakan Şükür de katıldı. 
Ondan da bahsedelim 
yazımızın bu bölümünde. 
Hakan Şükür milli 
takım ve Galatasaray 
referansıyla geldiği 
Blackburn’de yarım 
sezon beraber oynadılar. 
Şükür 9 maçta oynadı ve 
2 gol attı. Sezon sonunda 
yeniden Galatasaray’a 
döndü.

Greame Souness’ın kadroya dahil ettiği Tugay, 
İskoç hocası ile 2003-2004 sezonunun sonuna 
kadar çalıştı. Souness sezon sonu ayrıldığında 
Tugay da Blacburn taraftarlarında sezonun en 
iyi oyuncusu seçildi. FM oynayanların daha aşina 
olacağı şekilde DMC pozisyonunda Blackburn’de 3 
yılı deviren milli oyuncumuz Euro 2004 elemeleri 
sürerken milli takımdan da emekli oldu. Ay yıldızlı 
formayla 94 kez sahaya çıkan Tugay milli formayla 
jübilesini 2007’de Brezilya ile oynanan özel maçta 
Almanya’da yaptı.

Tugay’ın yeni menajeri Souness’tan sonra eski 
takım arkadaşı Mark Hughes oldu. Şimdilerde 
Stoke City’nin başında olan Hughes’ün göreve gelir 
gelmez ilk icraati Tugay konusunda oldu. Takımda 
kalmasını özellikle istedi oyuncunun. Tugay 
2003-04 sezonunda ligde 21, kupada da 1 kez 
olmak üzere sadece 22 kez sahaya çıkabildi. 
Sakatlıklarla kapattığı sezonun ardından gittikçe 
eski formunu yakalamaya başladı. 

Greame Souness’ın teklifi, yılın oyuncusu seçilmesi, 
Hughes’ün kalması yönündeki ısrarı. Tugay’ın 
Blackburn’deki satırbaşları. Biri daha var. En 
özellerinden hem de. 19 kasım 2006’ya gitmemiz 
gerekiyor o an için. Ewood Park’ta Blackburn’ün 
konuğu Tottenham. 1-1 biten maçta attığı golle 
maçın adamı seçiliyor Tugay. Ancak dahası 
sezon sonunda geliyor. Blackburnlüler Tugay’ın 
o maçta attığı golü sezonun en iyi golü seçiyor. 
Maçı anlatan spiker “Bir Tugay klasiği” derken 
tribünler Rüya Ersavcı misali “Turkish delight” 
şarkıları söylüyordu. O sezonu 30 lig maçıyla 
tamamlayacak olan Tugay o golü attığında 36 
yaşındaydı ve ne mücadelesinden ne de oyunundan 

eksilen hiçbir şey yoktu. 
Öyle ki savunmanın 
uzaklaştırdığı toplara ya 
da yan toplardan yapılan 
ortalara gelişine “çaktığı” 
voleleriyle “Tugay volesi” 
kavramını bile İngilizlere 
kazandırdı. 2006-07 
sezonunun ortasında 
Lucas Neill’in West 
Ham’a transferiyle Tugay 
kaptanlık pazubandını 

da takmaya başladı ve son gününe kadar da 
çıkarmadı. 

“10 yaş daha genç olmasını 
ister miydiniz?”
2009’da Tugay artık “tamam” dedi. Hocası Mark 
hughes daha fazla oynaması için ısrar etse de 
Tugay 40’ına merdiven dayamaya hazırlanırken 
futbolu bırakmaya karar verdi. 2008-09 sezonun 
sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama 
kararı aldı. Tugay’ın futbola veda kararından sonra 
Mark Hughes’ün kendisine sorulan “10 yaş daha 
genç olmasını ister miydiniz?” sorusuna verdiği 
cevap oyuncunun ne kadar değerli olduğunu 
ispatlar cinstendi: Hayır istemem, eğer öyle olsaydı 
şimdi Barcelona’da oynuyor olurdu!

9 yıl sonunda taraftarlarının aklında kalan kötü 
bir oyunu, kötü bir performansı olmadığı gibi 
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Tugay sadece Blackburn için değil İngiltere için bir 
fenomen olmayı başardı. Rangers ile toplam 49 
maça çıkıp 4 gol attı. Sonrasında transfer olduğu 
İngiltere’de 8 sezonda Blackburn Rovers ile 233’ü 
ligde olmak üzere toplam 
251 maça çıktı 
ve 11 kez gol 
sevinci yaşadı. 
Roverlara göre 
Tugay 38 olan 
yaşına rağmen 
attığı paslarla 
her takımın 
orta sahasında 
oynayabilecek bir 
oyuncu. 

1,3 milyon Pound 
karşılığında 2001 
yılında geldiği 
Blackburn’e 
vedasını 24 mayıs 
2009’da yaptı. 
Blackburn Rovers’ın 
WBA ile sahasında 
karşılaştığı ve 
golsüz berabere kaldığı maçla futbolculuk 
yaşantısını sonlandıran Tugay için unutulmaz bir 
veda töreni yapıldı. Kulüp geleneklerinin 10 yıldan 
az formasını giyen oyunculara jübile yapmaması 
kuralının bile delindi onun için. Taraftarların 
günlerce topladığı imzalar, yapılan kampanyalar 
sonucunda kulüp prensiplerinden ödün vererek 
emektar oyuncusuna jübile töreni yapmayı kabul 
etti. Son maçında 5 numaralı formasıyla 85 dakika 
kaldı oyunda.

Son maç öncesi tribünleri 
dolduran 30bin kişi Tugay 
maskeleriyle oyuncuyu 
selamladı. Stad dışında evlere, 
publara ve işyerlerine Türk 
bayrakları asıldı. 

Sadece İngilizler değil Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
değişik yerlerinden insanlar da Tugay’ın vedasını 
izlemek için şehre geldi. Türk lokumu pankartları, 
Tugay maskeleri, teşekkür mesajları. Tugay’ın 

vedası duygu dolu oldu. 

Tugay kramponlarını 
astıktan sonra futboldan 
ve İngiltere’den çabuk 
kopamadı. 1 sezon 
Manchester City 
altyapısında görev yaptı. 
Mark Hughes’ün City’nin 
menajeri olmasıyla 
Manchester’a giden 
Tugay City’nin alt yaş 
grubu takımlarıyla çalıştı 
ve Hughes’ün yardımcı 
antrenörlüğünü yaptı. 
Ertesi yıl, 2010-11’de 
Türkiye’ye döndü 
ve Galatasaray’da 
antrenörlük yapmaya 
başladı. Hagi’nin 
yardımcılığını yapan 

Tugay, Romen’in kovulmasıyla göreve 
devam etmeme kararı aldı ve takımdan ayrıldı. 
Roberto Mancini’nin Galatasaray’ın başına 
gelmesiyle Tugay yeniden sarı kırmızılı ekipte 
yardımcı antrenör görevine geri döndü ve halen 
görevini sürdürüyor.

Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem

TUGAY KERİMOĞLU
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The movie

GOAL
Santiago Munez’i bilir 
misiniz? İçinde Premier 
Lig’in, Ada’nın olduğu 
futbol filmlerini konu 
edindiğimiz köşemizde 
bu sayıda Munez’in 
hikayesini ele alacağız. 
Rüyaların ülkesi 
Amerika’dan Ada’ya 
uzanan bir öykü. 
Hazırlanın, Newcastle’a 
gidiyoruz. Gol, Rüyanın 
Başlangıcı!

GOAL

Türk filmlerinde çokça izlediğimiz bir 
hikayedir fakir kızın zengin oğlanı tavlaması, 
tavlamayı başarması. Dizilerde de vardır. 

Kenar mahallelerden gelir, herkesi kendine hayran 
bırakır. Klasik senaryolar işte. Yeşilçam’ın yıllardır 
ekmeğini yediği olaylar. Filmi izleyen herkes 
kendisine bir taraf seçer. Munez’in hikayesi de 
buna benziyor. Önüne konan engellere, karşısına 
çıkan zorluklara karşın genç Meksikalı, St.James 
Park çimlerine çıktığında izleyenlerin de içindeki 
Newcastle sevgisi depreşiyor, sempatisi artıyor 
ve “helal olsun” diyor. Alan Shearer’dan ötürü 
başlayan ilgi Munez’le zirveye çıkıyor. 

“Futboldan hoşlanıp hoşlanmamanız önemli 
değil, yine de bu filmi seveceksiniz. Çünkü bu 
filmde evrensel bir hikaye anlatılıyor.” diyor 
filmle alakalı görüşleri sorulduğunda Kuno 
Becker. Meksika doğumlu oyuncu filmde Munez’i 
canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosu zaten öyle 
çok da popüler isimleri barındırmıyor. Ancak az 
da olsa gördüğümüz isimler var yeşil sahadan. 
Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez 
ve Sven Goran Eriksson’u görmek mümkün. Film 
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Newcastle’da olur da onsuz olur mu, Alan Shearer’ı 
da az da olsa görme şansına nail oluyoruz. 

İngiliz eski bir futbolcu olan ama şimdilerde oyuncu 
sansarlığı (yazar burada bilerek scout yazmamıştır) 
yapan Glen Foy’un Munez’e denk gelmesiyle başlar 
her şey. Çin lokantasının mutfağında garson olma 
hayaliyle çalışan, işten arta kalan zamanlarında ise 
top koşturan bir göçmen olan Munez’in yetenekleri 
Foy’u oldukça etkiler. Öyle ki antrenörü “Ona her 
şeyi Tanrı öğretti” diyerek elindeki malzemenin 
Allah vergisi olduğunu söylemekten geri durmaz. 
O sırada kulaklarımızın pasını ise gitarının 
nağmeleriyle Santana silmeye devam eder. 

Kimsenin güvenmediği ama profesyonel olma 
hayaliyle yanıp tutuşan genç arkadaşımıza 
sadece kardeşi ve Foy güvenir. Öyle ki babası bile 
“hayallerin varsa seni kullanırlar” diyerek yerinde 
oturmasını ister. Tek derdi bir kamyonet alarak 
kendi işini kurmak olan bir baba ile futbolcu olmak 
isteyen bir oğul. Hikaye tanıdık değil mi?

Bir telefonla iş bitiren Foy’un Newcastle’dan “olur” 
onayı alması, babasının Santiago’nun biriktirdiği 
parayı tırtıklaması ve büyükannesinin yardımı. 
Santiago Munez hayallerinin peşinde İngiltere’ye 

nihayet gider.

Munez ilk antrenmanında hayalkırıklığı yaratır. 
Yağmurun altında çamura dönen antrenman 
sahasında yerden pek kalkamaz. Film için 
Newcastle’ın seçilmesi 10bin kilometre öteden 
gelen bir gencin başarı öyküsünü anlatmak için 
özellikle atılmış bir adım. California’nın çok tersi 
bir iklime gelmesi senaryoyu daha çekici, Munez’in 
öyküsünü daha anlamlı kılıyor. İlk antrenman 
sonrası tek biletlik şansını yitiren Munez’e Foy 1 
aylık deneme süresi kazandırınca genç dostumuzun 
Newcastle rezerv takımıyla antrenmanları başlar. 
Sağlık kontrolünü yapan hemşireyle de duygusal 
bağ kurmayı da ihmal etmez.

“Bu bir ekip işi, tek kişilik gösteri değil. Formanın 
önündeki şu arma arkasındaki numaradan 
daha önemli.” A takım menajerinin de izlediği 
antrenmanda pas vermek yerine bireysel oynamayı 
tercih edince ibretlik ayarını da alır böylece. 
1 aylık deneme süresinin bitmesine 1 hafta kala 
rezerv takımıyla Manchester United önünde 
sahaya çıkan Munez’in bileti yine kesilir. Bu kez de 
imdadına takımın 8 milyonluk yıldızı Gavin Haris 
yetişir, ona bir şans daha verilmesini sağlar. Gavin 
Haris takımın 10 numarası ve iyi adamımızın kötü 

GOAL
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arkadaşı. 10 numaralı formayı taşıyan, yakışıklı, 
zengin, alkolik adam. Neyse ki o da sonunda iyi yolu 
bulur. Hep bildik durumlar öyle değil mi? Adamımız 
10 numaranın sayesinde aldığı bu şansı iyi kullanır 
ve…

Ve bir rüyanın ilk adımları atılmaya başlar. Şehirden 
ayrılmak üzereyken Newcastle United kulübüyle 
resmi sözleşme imzalamanın eşiğine gelen 
bir adamın hikayesi. Rezerv takım kadrosunda 
olmayı beklerken Newcastle A takımıyla Premier 
Lig deplasmanına giden bir adamın hikayesi. 
St.James’de sezonun en önemli maçına ilk 11’de 
çıkan bir hikaye.

Munez’in Haris ile ortamlara aktığı sahnede 
hayallerindeki isimleri görürüz. David Beckham, 
Zinedine Zidane ve Raul’la barda tanışma 
sahnelerinde kısa da olsa izleme şansını buluyoruz. 
Beckham’ın kendisine ayaküstü söylediği “eğer çok 
iyi olursan bir gün Real Madrid’de oynarsın” sözü 
bize Şirinler’i anımsatsa da bu serinin ikinci filmi 
hakkında spoiler oluyor. Bizim işimiz de burada 
bitiyor.

Gol serisinin ilk filmi Rüyanın Başlangıcı adıyla 
servis edildi. Munez filmin sonunda Newcastle’ın 
kahramanı olmayı ve ölen babasının takdirini 
kazanmayı başardı. 3 filmlik serinin ikinci filmi 
“Rüyayı Yaşamak” ise İspanya’da geçiyor. Munez’in 
Los Galakticos’a transfer olmasıyla Ronaldo, 
Roberto Carlos gibi isimleri görüyoruz. Serinin 
üçüncü ve son filminde ise Munez’in 2006 Dünya 
Kupası’nda Meksika kadrosuna seçilmesinin 
hikayesi anlatılıyor. 2009 yılında çıkan bu son film 
ise “Dünya’yı Kazanmak” adıyla yayınlandı. 

2005 yılında yayınlanan ilk film imdb’de 6,8 almayı 
başarsa da seri bu kadar başarılı olamadı. 5,9 
puanlı Goal 2’den sonra yapılan son filmin puanı 
3,3 olabildi ancak. Zaten film seyircileri ve futbol 
severler de ilk filmden sonrasını ilk filmdeki gibi 
heyecanla izlemedi. Buna rağmen Goal, ilk filmiyle 
futbolun kült filmlerinden biri olmayı yıllardır 
başarıyor. 

GOAL

Erdem ÖZDAMAR
twitter.com/herdemerdem
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ANLAMI DERİN

AYÇİÇEĞİ
Son dönemlerde Premier Lig takımlarını 

çalıştıran menajerlerin karşılaşmalarda 
yakalarına taktıkları ‘sarı ayçiçek’ rozetleri 

sıkça merak edilir oldu. Tüm teknik adamlar kanser 
hastalarına destek olmak ve logosu sarı çiçek olan 
‘Marie Curie’ vakfına yardım etmek için ortak bir 
çalışma oluşturmuş durumda.

Premier Lig’de özellikle ligin ikinci yarısından 
itibaren bu ‘sarı ayçiçek’ rozetlerini teknik 
adamların yakalarında sıkça gördük. Konuyu merak 
eden taraftarların sorularına verilecek cevap 
oldukça özel. Kanser hastalarının tedavilerine ve bu 
tedavileri karşılayan ‘Marie Curie’ kanser vakfına 
destek olmak isteyen teknik direktörler aralarında 
anlaşarak böyle bir ortak çalışmayı oluşturdu. 

Premier Lig taraftarlarının merakı sonucu bazı 
futbol sitelerinin forumlarında ‘Sarı Ayçiçeği’ başlığı 
altında konuyu irdelemeleri üzerine ortaya çıkan 
organizasyon, her kesimden büyük bir destek aldı. 
Son derece yararlı bulunan bu eylem sayesinde 
Dünya’nın en iyi ligi kabul edilen İngiltere Premier 
Lig’i de güzel bir konuya vesile oldu. 

Marie Curie kimdir?
Merak edilen bir diğer nokta da kanser vakfının 
isminin nereden geldiği. Marie Curie, 7 Kasım 
1867’de Varşova’da dünyaya geldi. Polonya asıllı 
olan Fransız kimyager, hayatı boyunca kanser 
tedavisi için çalışmalar yürüttü. Kocası Pierre Curie 
ile birlikte ortak çalışmalar yapan Marie Curie, 
‘radyoaktivite’ konusunda ciddi atılımlar yaptı. 

Bugünkü radyasyon tedavisinin mucidi Bayan Curie, 
1903 yılında Nobel Ödülü’ne layık görüldü. 

Eşiyle birlikte kazandığı Nobel Ödülü sonrasında 
çalışmalarına tek başına devam eden Marie Curie, 
radyum keşfederek 1911’de bu sefer tek başına 
Nobel’i almıştır. Tabii bu ödül başına birçok sağlık 
sorunu açmıştır. Radyumu keşfetme aşamasında 
sık sık radyoaktif ışınların etkisinde kalan başarılı 
kimyager, kanser hastalığına yakalanmıştır. 
1934 yılında da henüz 58 yaşında kemik iliği 
rahatsızlığından hayatını kaybetmiştir.

MARIE CURIE
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Vakfın katkısı büyük
Marie Curie vakfı, İskoçya’da Edinburgh ve 
İngiltere’de Londra’da faaliyet gösteriyor. Vakıfta 
gönüllü doktor ve hemşirelerle hastalara destek 
olunuyor. Birçok konuda yardımlarda bulunan 
dernekte, hastaların psikolojisinden günlük 
yaşamına kadar ilgilenenler bulunuyor. 
http://www.mariecurie.org.uk/ sitesinden 
ulaşabileceğiniz adreste gönüllü olarak bağış 
yapma şansınız da var. Sağlıklı yaşamı kendine şiar 
edinen vakıf, koşu, yürüyüş, sportif faaliyetler gibi 
organizasyonlar da düzenliyor. 

Ünlü bisiklet yarışı Tour de France 2014’ün de 
destek olduğu Marie Curie vakfında hastaların 
A’dan Z’ye her ayrıntısı düşünülüyor. Kanser 
hastalığını yenen bazı eski hastalar, tedavisi devam 
eden kanser hastalarıyla bir araya gelerek, çay 
partileri düzenleyip, moral günleri yapılıyor. Öte 
yandan, sadece spor sahalarından yardım almayan 
Marie Curie, ünlü İsveçli müzik grubu Army of 
Lovers’tan da destek gördü. Marie Curie adına bir 
şarkı yapan grup, kanser hastalarına bir nevi selam 
ve moral gönderdi.

“Tahammül edemediğim bu iğrenç dünyaya artık 
veda etmek istiyorum. Neyse ki benim yokluğum 
kimse için büyük bir kayıp olmayacak!” Bu sözleri 
daha 17 yaşındayken bir aşk mektubunda yazan 
Marie Curie, ileride 2 nobel ödülü alacağından 
ve kanser hastalarının umudu olacağından da 
habersizdi. Futbolla alakası yokmuş gibi görünen 
bu konu, Premier Lig menajerleri sayesinde 
biz futbolseverlerin de ilgi alanına girdi. Ne de 
olsa “Futbol asla sadece Futbol değildir.” Yeşil 
sahalardan erken kopmak zorunda kalan Aston 
Villa’nın unutulmaz 19 numaralı yıldızı Stiliyan 
Petrov’u izleyememenin ve geçtiğimiz aylarda 
hayatını kaybeden Barcelona’nın eski teknik 
direktörü Tito Vilanova’yı kaybetmenin acısını 
kanser denen illet hastalık yüzünden yaşadığımızı 
unutmayalım. 

Tüm kanser hastalarına acil şifalar!

MARIE CURIE

Celal Umut EREN
twitter.com/celalumuteren
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Almış olduğu 54 şampiyonlukla 
dünyanın en çok şampiyonluğa sahip 
futbol takımı olan Glasgow Rangers, 
küllerinden doğuyor. 
49 milyon sterlinlik borcu sebebiyle 
2012 yılında birinci ligden kulüpler 
birliği kararıyla ihraç edilen 142 yıllık 
kulüp, adım adım İskoçya Premier 
Lig’ine doğru geliyor, artık ismi 
Rangers FC olan takım bu sezon 
İskoçya Championship’e yükselme 
hakkını elde etti. 

Tarihi başarılarla dolu Glasgow Rangers, 
vergi borcu sebebiyle 2012 Şubat’ında 
kayyuma devredildi. Ardından, İskoçya Futbol 

Federasyonu tarafından 1 yıl transfer yasağı ile 
160 bin sterlin para cezasına çarptırılan Rangers 
aldığı puan silme cezasının da etkisiyle o sezonu 
Celtic’in arkasında ikinci sırada tamamladı ve sezon 
sonunda küme düşürüldü. Federasyon, İskoçya 
Premier Ligi’ne onun yerine Dundee FC kulübünü 
aldı. Sezon sonunda kulübün ligde kalması için 
yapılan oylamada Rangers’ın ligde kalmak için 8’e 
5 çoğunluğa ihtiyacı vardı ancak 7 kulüp aleyhte 
oy kullandı. Borç batağına saplanan kulübün ligde 
kalması yönünde oy kullanan tek kulüp ise taraftar 
tarafından “düşman” olarak adlandırılan ezeli rakip 
Celtic olmuştu… 

Bu olayların sonunda kulüp el değiştirdi ve Glasgow 
Rangers olan ismi de Rangers FC. olarak değişti. 
İskoçya futbol federasyonu yeni takımı profesyonel 
liglere kabul etti ancak bu kez de en alt ligden 
başlayacaksın dedi ve Rangers’ın küllerinden 
doğuş hikayesi Scottish Third Division’dan başladı.  
İskoçya Premier Ligi, İskoçya Birinci Lig ve İskoçya 
2. Ligi’nin ardından, ülkenin 4. ligi konumunda olan 
Third Division’a inmek de efsaneyi yıldırmadı.
Futbolculuk döneminde 1983-98 yılları arası 
Rangers forması ile 418 lig maçına çıkmış ve 251 

EFSANE DÖNÜYOR

GLASGOW RANGERS
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GLASGOW RANGERS

gol kaydetmiş teknik direktör Ally McCoist takımı 
bırakmadı. Rangers, evinde oynadığı ilk maçta East 
Stirlingshire’ı 5-1 yenerken Ibrox tribünleri 49.118 
biletli seyirciyi ağırladı ve bu seyirci sayısı 4. ligler 
için yeni bir Dünya rekoru olarak tarihe geçti. İlk 
3 deplasman maçında alınan beraberlikler biraz 
moral bozsa da seyirci rekoru 2 kez daha kırıldı 
ve sezon bitmeden 30 Mart 2013 günü golsüz 
biten Motrose maçı ile Rangers 3. lige çıkmayı 
garantiledi… Emektar kaptan Lee McCulloch 
sezonu 28 lig maçında 17 gol ile bitirerek takıma 
büyük katkı sağladı. 
2013-14 sezonunda ise kulüp İskoçya League 
One*’da fırtına gibi esti ve 115 yıllık tarihinde ilk 
kez namağlup şampiyonluk yaşadı. Yine Mart 
ayında şampiyonluğunu ilan eden Rangers bu kez 
yerel kupalarda daha başarılı bir dönem geçirdi, 
İskoçya Challange kupasında final oynadı ancak 
Raith Rovers’a uzatmalarda 117. dakikada yediği gol 
ile 1-0 kaybetti. İskoçya Kupası’nda ise yarı finale 
kadar yükselmesine rağmen 2. sayımızda yakından 
tanıttığımız milli oyuncumuz Nadir Çiftçi’nin takımı 
Dundee United’a Ibrox’da 3-1 yenilerek elendi. Nadir 
bu maçta bir de gol attı. 
Sezon sonunda Rangers 36 maçta aldığı 33 
galibiyet ve 3 beraberlikle 102 puan topladı, 106 
gol attı ve sadece 18 gol yedi ve en yakın rakibinin 
tam 39 puan önünde ulaştı şampiyonluğa.
Bu takım önümüzdeki sezon İskoçya 
Championship’te de şampiyon olursa Premier 
Lig’de oynayabilecek ve taraftarının çok özlediği 
dünyaca ünlü ‘Old Firm’ derbilerine, 
Celtic – Rangers maçlarına yeniden 
kavuşacak.
‘Glasgow Derbisi’ olarak da adlandırılan 
Old Firm, aynı şehri paylaşan Rangers 
ve Celtic’in karşı karşıya gelmesine 
verilen isim. Old Firm aynı zamanda, 
dini ve siyasi temelleri nedeniyle dünya 
üzerindeki en 
zorlu ve karmaşık maçlardan biri. 
‘Katolik Celtic’ ile ‘Protestan Rangers’ın 
mücadelesi olarak nitelendirilen maçlar, 
toplumun dini 
ve siyasi açıdan karşı karşıya gelen iki 
kesiminin yeşil sahaya yansıyan 
mücadelesi… 

Biran önce yeniden izlemek istediğimiz Old Firm 
derbisinin 2 tarafına bakacak olursak daha önde 
olan ve müzesinde daha çok kupa olan takım açık 
ara Rangers. 
İki takım ilk kez 28 Mayıs 1888’de karşı karşıya 
geldi ve bugüne kadar aralarında tam 395 maç 
oynandı. Karşılaşmalarda Celtic 143 kez gülerken, 
Rangers 157 galibiyetle üstünlüğü elde eden 
taraf oldu. Rangers’ın yükselişi devam ederse bir 
sonraki Old Firm derbisi, daha önce kupalarda 
karşılaşmazlarsa en iyi ihtimalle 2015-2016 
sezonunda oynanabilecek. 

1989-1997 yılları arasında Graeme Souness ve 
Walter Smith’le birlikte 9 yıl üst üste şampiyon 
olan Rangers, uzun süre ligi domine etti. 142 yıllık 
kulübün müzesinde 33 İskoçya Kupası, 27 İskoçya 
Lig Kupası ve 1 adet de UEFA Kupa Galipleri Kupası 
bulunuyor. 

Rangers aynı zamanda, İskoçya Premier Lig’de 
aldığı 54 şampiyonlukla, ezeli rakibi Celtic’in 11 kupa 
önünde bulunuyor.
*İskoçya Liglerinin isimleri ve yapısı 2013 yılında 
değişti. Yapı şu anda İngiltere’ye benziyor. İskoçya 
Premier Ligi, İskoçya Championship, League One ve 
League Two. 

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik
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İngiliz futbolunun en eski isimlerinden Burnley 
(kuruluş 1882) Championship’ten Premier 
Lig’in yolunu tutan ikinci takım olmayı başardı. 

Üstelik bunu son derece düşük bir bütçe ve 
dar bir rotasyon ile gerçekleştirdi. Takım 
2008-09 sezonunda da Championship’ten 
playoffu kazanarak Premier Lig’e çıkmış ancak 
tutunamayarak bir sonraki sezon küme düşmüştü. 
Bu sefer kalıcı olmayı hedefleyen takımın 2013-14 
sezonunda elde ettiği başarısında büyük pay sahibi 
bir isim var; Sean Dyche.

Burnley’den önce 2011-12 sezonunda Watford’u 
çalıştıran Dyche takımı Championship’i 11. sırada 
bitirince kovulmuştu. Oyunculuk kariyerinde 
Chesterfield, Bristol City, Millwall ve Northampton 
formalarıyla bir üst lige çıkma başarısı gösteren 
42 yaşındaki hoca Burnley’yi Premier Lig’e geri 
taşımayı başardı. Peki Watford’dan kovulan Sean 
Dyche 2012-13 sezonunda Burnley’nin başına 
geçmeyi nasıl başardı? Burnley’ye kendi tabiriyle 
tarihi bir başarı kazandıran Dyche ile yollar nasıl 
kesişti?

Eddie Howe’un takımı bırakıp Bournemouth’a 

geçmesinin ardından 14. sıradaki Burnley mecburen 
bir hoca arayışı içerisine girmişti. İki eş başkanı 
olan Burnley’de başkanlar John Banaszkiewicz 
ve Mike Garlick, Sean Dyche’ı görüşmek üzere 
çağırdılar. Dyche’ın detaycı yapısı başkanların 
ilgisini çekti ancak Sean Dyche’ı takımın başına 
aslında bambaşka bir şeyden etkilenerek getirdiler. 
Sean Dyche iş görüşmesine bir Powerpoint sunumu 
hazırlayarak gelmişti. Takıma ilişkin planlarını 
sunum ile anlatan Dyche işi de kapmış oldu. 
Sunumun etkisini başkanlardan Banaszkiewicz daha 
sonra “Kaç hoca Burnley yönetimi ile görüşmeye 
Powerpoint sunumu ile gelir?” diyerek ortaya 
koydu. Dyche’ın iş görüşmesini fazlasıyla ciddiye 
alması takıma Premier Lig’in de yolunu açmış oldu.

Sean Dyche Neler Yaptı?
- Burnley düşük bütçeli bir takım ve Sean Dyche 
öncelikle takımın bu düşük bütçesini harika kullandı. 
Takım bonservis bedeli ödemeden kaleci Tom 
Heaton ve ortasaha oyuncuları David Jones ile 
Scott Arfield’ı kadrosuna kattı. Bu üç oyuncu da 
2013-14 sezonunda kadronun devamlı oynayan 
isimlerinden oldular. 

Burnley Premier Lig’de
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SEAN DYCHE - BURNLEY

- Sezon başında QPR’a takımın yıldız oyuncusu 
Charlie Austin’i (önceki sezon takımın attığı 62 
golün 25’inde imzası vardı) satan Burnley’nin 
üretim konusunda yeni bir çözüme ihtiyacı vardı. 
Çözüm için Galler doğumlu Sam Vokes ile İngiliz 
Danny Ings’i forvet hattında bir araya geldi. 
Burnley taraftarları bile bu genç ikilinin işleyeceği 
konusunda şüpheler taşırken Sean Dyche çoktan 
düzenini kurmuştu. 2013-14 sezonunda bu ikili 
gol oldu yağdı. Sam Vokes, Mart ayında dizinden 
sakatlanıp sezonu kapatana kadar tam 20 kere 
rakip fileleri havalandırırken. 21 yaşındaki Danny 
Ings de sezon sonuna dek yaşı kadar gol atmayı 
başardı. Bununla da kalmayan genç oyuncu 
Championship’te yılın oyuncusu seçildi. 

- Burnley 1 yıldan fazla bir süre Championship’te iç 
saha maçı kaybetmedi. 29 Mart 2014’te Leicester’a 
2-0 kaybeden takım bir önceki mağlubiyetini Hull 
City karşısında 383 gün önce almıştı. Sean Dyche 
öncelikle sağlam bir iç saha takımı kurmayı başardı. 
Takımın başına geldiği ilk günlerde kendisine şüphe 
ile yaklaşan taraftarlar Turf Moor’da aylarca 
mağlubiyet yüzü görmedi. Şimdi o taraftarların bir 
kısmı kendisine “Kızıl Mourinho” diyor.

Burnley’yi Ne Bekliyor?
Burnley’nin son Premier Lig macerası yazının 
başında da belirtildiği üzere epey kısa sürmüştü. 
Owen Coyle yönetimindeki takım Premier Lig’de 
iç sahada yaptığı ilk 6 maçın 5’ini kazanmış 
olsa da daha sonra ritmini kaybetmişti. Owen 
Coyle, Ocak ayında Bolton’ın yolunu tutarken 
yerine gelen Brian Laws takımı küme düşmekten 

kurtaramamıştı. Sean Dyche kısa süre önce 
yaşanan bu tecrübenin son derece farkında. 
Premier Lig takımları ile Championship takımları 
arasındaki kalite farkını genelde yüksek maliyetli 
uluslar arası oyuncular oluşturuyor. Burnley’nin 
böyle oyuncuları kadrosuna katacak mali gücü yok. 
Aslında Sean Dyche da bunu pek istemiyor. Çünkü 
Dyche’a göre gerçek bir takım olabilmek futbolun 
her seviyesinde başarının gelmesi için yeterli. 
Zaten kendisi de Burnley’nin dar ve düşük bütçeli 
kadrosuna bunu aşılamış durumda. Sahip oldukları 
takım olgusu ile Premier Lig’de tutunabileceklerini 
söylüyor Dyche. Yine de küme düşme konusunda 
kendilerini favori göstereceklerini ifade edecek 
kadar da gerçekçi bir yaklaşım içerisinde. 

Burnley’nin Premier Lig’de işi hiç de kolay 
olmayacak ama Burnley’nin Championship’te 
de zaten işi hiç kolay değildi ve yine de ligi ikinci 
sırada bitirerek Premier Lig biletini almayı 
başardılar. Başarının sırrı Dyche’a sorulduğunda 
kendisi “Bir sırrı olduğunu düşünmüyorum. 
Yaptığım işe ve takım için önem arz eden ortak 
değerlere inanıyorum. Taktikten daha öte şeyler 
var. Sanırım ben işin o kısmında iyiyim” cevabını 
vermişti. Sean Dyche her neyi iyi yapıyorsa şimdi 
daha da iyi yapmak zorunda. Kendisi ile yakalanan 
ruh, Burnley’yi 2009-10 hüsranından öteye 
götürebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

Berk KALYONCU
twitter.com/berkkaly10cu
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2014 BREZİLYA MACERASIİNGİLTERE’NİN

3 Aslanlar Brezilya’da Britanya’nın tek 
temsilcisi olacak. Avrupa elemelerinde grup 
birincisi olarak Dünya Kupası vizesi alan 

İngilizler H grubunda Ukrayna, Polonya, Moldova, 
Karadağ ve San Marino’yu geride bıraktı ve hiç 
yenilmeden Dünya Kupası’na katılma hakkını 
kazandı. 

Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik 
alan İngilizler pek parlak bir görüntü çizmese de 
zorlanmadan aldı Brezilya vizesini. Eylül 2012’de 
deplasmanda 5-0’lık Moldova galibiyeti ile başlayan 
serüven ikinci maçta Wembley’de son dakikalardaki 
penaltı golü sayesinde alınan 1-1’lik Ukrayna 
beraberliği ile zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi. 
İngilizler Ekim 2013’e kadar oynadıkları maçlarda 
sadece Moldova ve San Marino’yu yenebildi ve 
son iki maçta Wembley’de aldığı 4-1’lik Karadağ 
galibiyeti üstüne 2-0’lık Polonya galibiyeti ile grubu 
birinci sırada bitirdi. 

İngilizlerin Elemelerde 
aldığı sonuçlar
Moldova        0 – 5  İngiltere
İngiltere         1 – 1  Ukrayna 
İngiltere         5 – 0  San Marino
Polonya         1 – 1  İngiltere
San Marino   0 – 8  İngiltere
Karadağ         1 – 1  İngiltere 
İngiltere         4 – 0  Moldova
Ukrayna         0 – 0  İngiltere
İngiltere         4 – 1  Karadağ
İngiltere 2 – 0  Polonya

İNGİLTERE’NİN DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI



Grup maçları 14 Haziran’da başlayacak ve 
İngiltere’nin ilk rakibi İtalya. 5 gün sonra 
Uruguay ile 2. maç ve 24 Haziran’da Kosta Rika 
ile son grup maçı oynanacak. 

İNGİLTERE’NİN DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI

Elemelerdeki golcüler; Wayne Rooney (7), Franck 
Lampard (4), Danny Welbeck (4), Jermain Defoe 
(3), Steven Gerrard (2), Alex Oxlade-Chamberlain 
(2), Daniel Sturridge (2), Leighton Baines (1), Rickie 
Lambert (1), James Milner (1), Andros Townsend 
(1), Ashley Young (1). Grupta 2 kendi kalesine gol 
izledik bunların ikisi de İngiltere lehine, San Marino 
ve Karadağ’dan geldi. 

İngiltere, Dünya Kupası kuraları çekilirken 
4. torbada Avrupa ülkeleri arasında yer aldı ve seri 
başı takımlardan Uruguay’ı çekti, Avrupa’nın en 
yüksek puanlı takımı olması nedeni ile 2. torbaya 
giden İtalya ve 3. torbadan da Amerika ülkesi Kosta 
Rika grubun diğer takımları oldu. Bakıldığı zaman 
D grubu turnuvanın en zor gruplarından birisi ve 
bizi harika maçlar bekliyor. 

Grup maçları 14 Haziran’da başlayacak ve 
İngiltere’nin ilk rakibi İtalya. 5 gün sonra Uruguay 
ile 2. maç ve 24 Haziran’da Kosta Rika ile son grup 
maçı oynanacak. 

İngiltere ilk maçını Amazon kıyısındaki Manaus 
şehrinde, Arena Amazonia stadyumunda 
oynayacak, stadyumun kapasitesi 44.351 kişi. 
Uruguay maçı Sao Paulo’da 67.349 kişilik 
Sao Paulo Arena’da, Kosta Rika maçı ise 
Belo Horizonte’deki 62.329 kişilik Mineirao 
Stadyumunda. Bir kaç ay önce Roy Hodgson, 
Brezilya’ya gitti ve maçların yapılacağı stadyumları 
ve Amazon nehrini dolaştı, kamp yapılacak yerleri 
tespit etti. Hodgson’a göre Güney Amerika’daki 
turnuvalarda ev sahibi ülkelerin başarılı olmasının 
sebebi coğrafyaya ve hava koşullarına alışkın 
olmaları. Avrupalı futbolcular için ortama 
alışmanın zorluğundan şikayetçi deneyimli teknik 
adam. Portekiz kampında takım sıcağa ragmen 
Brezilya’daki iklim koşullarına alışabilmek için 
terleten ve sıcak tutan kıyafetlerle yapıyor 
idmanlarını.

12 Mayıs günü teknik direktor Roy Hodgson 
23 kişilik Dünya Kupası kadrosunu ve 7 rezerv 
oyuncuyu açıkladı. 

Kaleciler: Joe Hart (Manchester City), Ben Foster 
(West Bromwich Albion), Fraser Forster (Celtic).

Defans: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill 
(Chelsea), Phil Jagielka (England), Glen Johnson 
(Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Luke 
Shaw (Southampton), Chris Smalling (Manchester 
United).

Orta Saha: Ross Barkley (Everton), Steven 
Gerrard (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), 
Adam Lallana (Southampton), Frank Lampard 
(Chelsea), James Milner (Manchester City), Alex 
Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling 
(Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal).

Forvetler: Rickie Lambert (Southampton), Wayne 
Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge 
(Liverpool), Daniel Welbeck (Manchester United).

Yedekler: John Ruddy (Norwich City), Jon 
Flanagan (Liverpool), John Stones (Everton), 
Michael Carrick (Manchester United), Tom 
Cleverley (Manchester United), Andy Carroll (West 
Ham United), Jermain Defoe (Toronto FC).

40 ADA FUTBOLU 
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Kadroda en büyük şok 107 kez milli formayı giymiş 
Ashley Cole’un olmaması. Emektar oyuncu da 
bu kararı saygıyla karşıladı ve milli takımdan 
emekli oldu. Sezonun en iyi futbolunu oynayan 
takımlarından Liverpool’dan 5, Southampton’dan 
da 3 oyuncu kadroya girdi. Gerrard, Rooney ve 
Lampard’ın üst üste 3. Dünya Kupaları olacak 
Brezilya 2014. Kyle Walker ve Andros Townsend’in 
sakatlığı sonrası 1954’den beri ilk kez kadroda bir 
Tottenhamlı yok. Özellikle Townsend’i çok arayacak 
Roy Hodgson…

Kadroda genç yıldızlar heyecan yaratıyor, 
Liverpollu Raheem Sterling ve Evertonlı Ross 
Barkley ve tabi ki Luke Shaw parlamaya hazır 
yıldızlar. Elemelerde forma giyen ve 3 gol ile katkı 
yapan Defoe yedek kadroda kaldığı için oldukça 
üzgün olan isimlerden. Amerika’da Toronto forması 
giyen deneyimli forvet kadronun Britanya dışından 
seçilen tek ismi. 

Uruguay ile tam 60 yıl önce 1954 Dünya Kupasında 
karşılaşmıştı İngilizler, 4-2 kaybetmişlerdi. Şimdi de 
sezonun en iyi oyuncusu ve gol kralı Luis Suarez’in 
forma giydiği Uruguay ile İngiltere maçını merak 
ve heyecanla bekliyoruz. Suarez, dizindeki sakatlığı 
atlatıp İngiltere maçında sahada olmak istiyor. 
Kadrolar açıklanmadan İtalya teknik direktörü 
Prandelli’ye İngiltere kadrosu sorulduğunda 
deneyimli teknik adam çok iyi oyuncular var ancak 
ben kadromdan memnunum ve İngiltere’den hiç bir 
oyuncu İtalya kadrosuna giremez diyerek İngilizlere 
meydan okumuştu. Bu anlamda İngiltere – İtalya 

maçı da oldukça önemli ve çok çekişmeli geçmeye 
aday. 

İngiltere son 3 Dünya Kupasına yabancı hocalarla 
gitti ve Sven Goran Erikson ile gelen 2 Çeyrek 
final ve Capello ile gelen bir ikinci turdan öteye 
gidemediler. Bu kez yeniden bir İngiliz hoca, Roy 
Hodgson ile başarı kovalıyorlar. Hodgson 1994 
Dünya Kupası’nda İsviçre’nin başındaydı ve İsviçre’yi 
1966’dan sonra ilk kez bir büyük turnuvaya 
götürmeyi başarmış ve o takımla gruptan da 
çıkarak son 16’da İspanya’ta kaybetmişti. 

İngiltere ilk kez fazla beklenti olmadan kupaya 
gidiyor, yarısı Premier Lig yıldızlarından oluşan 
Belçika’dan bile beklenti çok daha fazla. Grupları 
da kağıt üzerinde çok zor, gruptan çıkma ihtimalleri 
az, ancak çıkarlarsa C grubundan gelecek rakip 
nispeten kolay olacak ve önleri açık. C grubunda 
Japonya, Fildişi, Kolombiya ve Yunanistan var. 
İngiltere kadrosu Portekiz kampının ardından 
30 Mayıs’ta  Wembley’de Peru ile hazırlık 
maçı yapacak. 2 Haziran’da 23 kişilik kadro 
resmileşecek. 4 Haziran’da Ekvator ve 7 Haziran’da 
da son hazırlık maçı Honduras ile, bu maçlar 
Miami’de oynanacak. 

İngiltere, Uruguay ve İtalya. D grubundan 3 eski 
şampiyonun mücadelesi nefes kesecek, bakalım 
3 Aslanlar 1950’de ilk kez katıldıkları turnuva ile 
aynı topraklardan, Brezilya’dan nasıl bir derece ile 
dönecekler. 

Mert ARTUN
twitter.com/maturebuffon

İNGİLTERE’NİN DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI
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GAZZAGAZZA

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMININ
YARAMAZ ÇOCUĞU
YETENEKLİ VE İFLAH OLMAZ

GASCOIGNE
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1990 Dünya Kupası, İngilizler’in yine Almanya’ya 
penaltı atışlarından sonra elenerek veda ettiği 
bir turnuva oldu. İngiltere’de İtalya 90 dediğiniz 
zaman, yaşı yetenler size o maçın sonunda 
Gazza’nın ağladığı sahneyi anlatacaktır. 

Paul Gascoigne, İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en 
renkli şahsiyetlerinden biri. Öyle yetenekli ki, kimse 
O’nu görmezden 
gelemiyor. Öyle 
‘yaramaz’ ki, 
kimse O’nu zapt 
edemiyor.

İtalya 90’da 
F Grubu’nda 
yer alan 
İngiltere, ilk 2 
maçında İrlanda 
Cumhuriyeti 
ve Hollanda 
ile berabere 
kaldıktan 
sonra kalan 
Mısır maçı ile 
gruptan çıkmayı 
büyük ölçüde garantilemişti. Hollanda maçından 
iyi oynayarak 0-0 ile 1 puan alan İngiliz oyuncular 
duşta şarkılar söyleyip kutlamalar yaparken, başını 
elbette  Gascoigne’in çektiği, Waddle, Woods, Bull, 
Barnes, Butcher, McMahon ve Bryan Robson’ın 
bulunduğu grup, elbette  yasak olmasına rağmen, 
kamptan kaçıp, bir bara gitmeye karar verdiler. 
Alkolün su gibi aktığı saatler boyunca, İtalyan 
taraftarlarla bilek güreşleri yaptılar, çok içtiler, 
çok eğlendiler. Polis sirenlerini duyunca da teknik 
direktör Bobby Robson’ın yokluklarını fark edip, 
onları aramaya çıktığını anladılar ve koşarak kampa 
geri döndüler.

Odaya önce dönen Gascoigne, Waddle ve İngiltere 
Milli Takım kaptanı Bryan Robson, odada da 

şakalaşmaya devam ettiler. Robson, Gazza’nın 
yatağını kaldırıp onu yere düşürmeye çalışırken, 
ayağı kaydı ve ağır karyola ayak parmağının 
üzerine düştü. Etraf kan içinde kalmıştı. Banyoda 
ayağını yıkmaya çalıştıklarında kesiğin halini görüp, 
bir anda ayıldılar. Çaktırmadan sağlık ekibinden 
güvendikleri çocuklardan birini çağırdılar. Gelen 
görevli Robson’ın ayağını görür görmez, Bobby 

Robson’a 
haber vermesi 
gerektiğini 
söyleyince 
beyinlerinden 
vurulmuşa 
döndüler.

Bobby Robson 
küplere bindi. 
Ne olduğunu 
öğrenmek 
istedi. Elbette 
içtiklerinin 
farkındaydı 
ama Bryan’ın 
ayağını yıkarken 
kaydığını 

söylediler. Kurt hoca Gazza’ya inanmadı:
‘Seninle sonra konuşacağız.’ dedi. 

İngiltere’nin kaptanı aptalca bir şaka yüzünden 
İtalya 90 Dünya Kupası’na erken veda etmek 
zorunda kaldı ve eve döndü. Basına aşil 
tendonundaki sakatlığın nüksettiği söylendi. Yerine 
David Platt çağırıldı. İkinci turda karşılaştıkları 
Belçika’yı Platt’ın uzatmada attığı golle yenerek 
çeyrek finale çıktı İngilizler.

Euro 96, bizim için önemli bir Avrupa 
Şampiyonası’ydı. Türk Milli Takımı tarihinde ilk kez 
İngiltere’deki turnuvaya katılma şansı yakalamıştı. 
Alpay’ın, belki de futbol tarihinin en anlamsız 
centilmenlik ödülünü aldığı Hırvatistan maçı 

GASCOIGNE

‘Seninle sonra konuşacağız.’ 



44 ADA FUTBOLU 

hepimizin zihinlerine kazındı. Milli Takım, turnuvayı, 
0-1, 0-2 ve 0-3’lük sonuçlarla puansız kapattı.
İngiltere ev sahibi olduğu ve  ‘Futbol Evine 
Dönüyor’ sloganı ve şarkısı ile başlayan turnuvada 
kupayı kaldırmak istiyordu. Ve elbette kadroda 
artık olgunlaşmış bir Gascoigne de vardı.
Olgunlaşmış derken, elbette yaş itibarı ile diyoruz. 
Yoksa Gazza, her zamanki yaramaz çocuk, takımın 
maskotu, yıldızı ve ümidiydi.
Euro 96, İngiltere’nin bir kez daha yarı finalde, 
bir kez daha penaltılarla ve tabii ki bir kez daha 
Almanlar’a yenilerek elendiği bir turnuva oldu.  Eski 
Beşiktaşlı Kuntz’un 5. penaltısından sonra durum 
5-5 olmuştu. Tuncay Şanlı’nın Middlesborough’daki 
hocası Gareth Southgate’in penaltıyı kaçırmasından 
sonra Möller penaltısı ile normal süresi 1-1 biten 
maçın skorunu belirlemişti: 7-6.

O zamanlar Glasgow Rangers’da oynayan 
Gascoigne, çok formdaydı. Ev sahibi olduğu için 
eleme gruplarında yer almayan İngiltere, son 
hazırlıklarının bir kısmını Çin ve o zaman Çin’e ait 
olmayan Hong Kong’da yaptı.

Zamanın teknik direktörü Terry Venables, takıma 
bir gece dışarı çıkma izni verdi ve elbette ki bara 
gittiler. Herkesin üstüne bira döken ve gömleklerini 
yırtarak gecenin eğlencesi olan Gascoigne’e ‘dişçi 
koltuğu’ önerildi. ‘Dişçi Koltuğu’ barda büyük bir 
koltuğa oturup ağzını açmaktan ibaret bir oyundu. 
Barmen aklına gelen şişeden koltukta oturan 
kurbana bol bol içki döküyordu. 

Takım halinde çok eğlendikleri gecenin sabahında 
gazeteleri görünce eğlence bitti. Dişçi koltuğuna 
sekiz kişi oturmasına rağmen fotoğrafların 
çoğu yaramaz çocuk Gascoigne’e aitti. 
Dönüş uçağında çıkan olaylar ve Cathay 
Pacific havayollarının uçakta meydana gelen 
hasarla ilgili çıkardığı fatura da eklenince, 
daha turnuva başlamadan İngiliz basını 
özellikle Gazza’yı abluka altına aldı.

İlk maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalan 
İngiltere, ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı. 
1-0 önde götürdükleri maçta, kaleci David 
Seaman’in İskoçya’nın McAllister’ın ayağından 

kullandığı penaltı vuruşunu sol dirseği ile kurtardığı 
dakikadan hemen ardından, 79. dakikanın içinde 
Seaman kale sahasından bir faul atışı kullandı, uzun 
top Anderton’a geldi.

Gazza golü şöyle anlatıyor:
‘Darren Anderton kanatta topu aldı ve bana doğru 
attı. O sırada İskoç ceza alanının köşesine yakın bir 
yerde, iki savunma oyuncusunun arasındaydım. 
Top bana gelirken, Colin Hendry kapatmak için 
bana doğru koşmaya başladı. Nerede olduğunu da, 
ne yapacağımı da çok iyi biliyordum. Dışa sürüp, 
sağından geçecekmiş gibi yaparken, bir anda yön 
değiştirdim, sol ayağımla topu üzerinden aşırttım. 
Hendry yön değiştirmeye çalışırken kendini yerde 
buldu. Top yere inerken sağ ayağımla voleyi 
çaktım. Top Rangers’dan arkadaşım kaleci Goram’ın 
yanından ağlara giderken Colin hala yerdeydi.’
Maç öncesinde galibiyet golünü atanın ‘dişçi 
koltuğu’ na gönderme olarak yere yatarak ağzını 
açmasını konuşmuşlardı. Kaderin cilvesi olsa gerek, 
o golü de Gazza atmıştı. Alan Shearer ve diğerleri 
yerde ellerini ve ağzını açan Gascoigne’e bu kez 
alkol yerine enerji içeceği sıktılar.

İtalya 90 ve Euro 96 çok gerilerde kaldı. Önümüzde 
Brezilya 2014 var. Kupaların hikayeleri sadece 
sahada yazılmıyor. Perdenin arkasında yıllar sonra 
ortaya çıkacak nice cevherler var.

Kaynak: Gazza – My Story

GASCOIGNE

Edip URAS
twitter.com/edipuras
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2013-14 sezonu bir önceki sezonun aksine 
oldukça renkli ve çekişmeli geçti. Sezon 
sonunda sadece 15 gün liderlik koltuğunda 

oturan Manchester City şampiyon olurken yıllar 
sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan 
Liverpool cephesinde hüzün vardı…

Sezonun ardından geriye kalan rakamları sizinle 
paylaşmadan kısa bir özet geçmek ve önemli satır 
başlarına değinmek isteriz. 

Son şampiyon Manchester United ilk kez Sir Alex 
Ferguson’suz bir sezon geçirdi ve beklentilerin çok 
altında kalarak ligi 7. bitirdi. Bu sonuç 1994-95 
şampiyonu Blackburn Rovers’dan sonra ilk kez son 
şampiyonu yeni sezonda ilk altının dışına iten bir 
dereceydi ve sonucunda1989-90’dan sonra ilk kez 
Kırmızı Şeytanlar, Avrupa dışında kaldı. 

Liverpool lige Suarez’siz başladı ve Daniel 
Sturridge’in inanılmaz formu ile hep şampiyonluk 
yarışının içinde oldu. Suarez, cezası bitip sahalara 
döndüğünde harika bir performans sergiledi, 
rakiplerini bu kez sadece mecazi anlamda ısırdı ve 
31 gol 13 asist üreterek şampiyonluk rüyasında 
tuttu takımını Uruguaylı yıldız, ancak herşey 
Anfield’da kaybedilen Chelsea maçıyla değişti, 
ligin bitmesine 4 hafta kala avantajı eline geçiren 
Manchester City kalan maçlarını kazanarak 

şampiyon oldu. Gerrard hala önümüzdeki 1-2 sezon 
içinde şampiyon olabileceklerine inanıyor ama 
önümüzdeki sezonlar geride bıraktığımızdan çok 
daha zor olacak…

Chelsea ise Jose Mourinho ile yeniden buluştuğu 
ilk sezonda ligin en az gol yiyen ekibi olmasına ve 
rakipleri Liverpool ve City’yi ikişer kez yenmesine 
ragmen zayıf takımlara kaptırdığı puanlar yüzünden 
sezonu üçüncü sırada bitirdi ve Portekizli hoca ilk 
kez kariyerinde bir ligde ilk ikinin dışında kaldı… 
Önümüzdeki sezon Diego Costa’nın da gelmesi 
ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi 
olacaklar. 

Arsenal ise dar kadrosunun ve kritik sakatlıkların 
sonucu tam 128 gün liderlik koltuğunda oturduğu 
sezonda yine hüsran yaşadı ve bir ara beşinci 
basamağa kadar gerilese de ligi ilk dörtte bitirerek 
devler ligi biletini kaptı. 
Everton bu sezon harika maçlar çıkardı, Roberto 
Martinez ile ilk sezonda beklentinin üzerine çıktılar 
ancak tam Arsenal’i yenip dördüncülüğe çıkmışlardı 
ki bu baskıya dayanamadılar ve sezon onlar için 
UEFA bileti ile bitti. Önümüzdeki sezon kupa ikinin 
zirve adaylarından birisi olarak Toffees. 
Tottenham için ise yine hüsran dolu bir sezon 
geride kaldı, Gareth Bale’i rekor fiyatla Real 
Madrid’e gönderdiler, en fazla transfer parası 

PREMIER LİG’DE
2013-2014 sezonunun ardından
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harcayan takım oldular, yine de elde var “0” sıfır. 
Dev maçlarda aldıkları farklı yenilgiler Andre 
Villas Boas’ın sonu oldu. Adebayor’u keşfeden Tim 
Sherwood, Tottenham tarihinin galibiyet yüzdesi 
en yüksek hocası olsa da sezon biter bitmez 
gönderildi. Kuzey Londra ekibi için önümüzdeki 
sezon soru işaretleri ile dolu. 

Southampton, Pochettino yönetiminde çok iyi 
futbol oynadı ama onlar da amaçsızlığın kurbanı 
oldular, zirveyi zorlayabilecek futbol, dar kadro 
nedeni ile ancak 8. olabildi. Önümüzdeki sezon 
Luke Shaw, Lallana ve menajer Pochettino’yu 
tutamayacak gibiler. Zor bir yaz dönemi bekliyor 
onları da…

Bir parantez de Crystal Palace için açmak istiyoruz. 
Stoke City gerçeğinin mimarı oynattığı futbol ile 
eleştirilen Tony Pulis göreve geldiğinde Palace 11 
maçta aldığı 4 puanla ligin dibindeydi. Kalan 27 
maçta deneyimli hoca 12 galibiyet ve 5 beraberlik 
çıkardı. Chelsea’yi yendi, 3-0 gerideyken Liverpool 
ile son 10 dakikada 3-3’e getirdi maçı ve ligi 
değil düşme korkusu 11. basamakta bitirdiler. 
Bir kaç hafta daha olsa Manchester United’I bile 
yakalayabilirlerdi. Kısıtlı kadro ile gelen bu başarı 
Pulis’e Premier Lig’de yılın menajeri ödülünü de 
getirdi. 

Stoke City’yi de anmadan geçemeyeceğiz, Pulis’in 
11 yılın ardından görevi bırakması ile Mark Hughes 
gelmişti göreve. Hughes beklentilerin çok ötesinde 
bir futbol oynattı ve dar kadroya ragmen ligi son 
hafta Newcastle’ı da geçerek 9. sırada bitirmeyi 
başardı çömlekçiler. 
Newcastle demişken onlar da Pardew ile 8 
yıllık kontrat imzaladıkları günden beri bir türlü 
bellerini doğrultamadılar. Sezonun ilk yarısını 
başarılı geçiren takım 2014’te çok az maç kazandı. 
Cabaye’nin devre arasında takımdan ayrılması ile 
duraklama devrine giren Newcastle’da Pardew yeni 
sezonda son şansını kullanacak. 
Sezonun ilk menajer değiştiren ekibi Sunderland, 
Gustavo Poyet yönetiminde son haftalarda büyük 
bir mucize gerçekleştirdi ve City beraberliği, 
Stamford Bridge’de Chelsea galibiyeti derken 
Wickham’ın golleri ile ligde kalmayı başardılar. 
Küme düşen takımlardan Fulham, eski sahibi 
Mohamed Al Fayed’in de belirttiği üzere 
stadyumları Craven Cottage’daki Michael Jackson 
heykelini söktükten sonra heykelin laneti nedeniyle 
küme düşerken Cardiff City tecrübesizliğinin 

ve sahibi Vincent Tan’ın acemilikleri sonucu 
ilk sezonunda lige veda etti. Norwich City ise 
fena başlamadığı sezonda son 5 haftadaki kötü 
fikstürünün ve formsuz oyuncularının kurbanı 
olarak lige veda etti. Chrish Hughton ile yollarını 
ayırdıklarında İngiltere’deki profesyonel liglerdeki 
son siyahi hoca da gitmiş oldu…

Sezon sonunda ilk 3 sıradaki Manchester City, 
Liverpool ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi gruplarına 
kaldı. Arsenal ise devler ligine girmek için bir tur 
ön eleme oynayacak. Ligi 5. ve 6. Sırada bitiren 
Everton ve Tottenham ile FA Cup finalisti Hull 
City ise önümüzdeki sezon İngiltere’yi UEFA 
Avrupa Ligi’nde temsil edecekler. Lig Kupası 
finalisti Sunderland ise kupayı Manchester City’ye 
kaptırınca Avrupa Kupaları’na gitme şansını da 
yitirdi ve Tottenham’ın Avrupa yolunu açtı. 

Rakamlarla 2013-14 sezonu;
0 Crystal Palace sezon boyunca maçların ilk 15 
dakikalarında gol atamadı ve bunu başarabilen tek 
takım oldu.

0 2013-14 sezonu Galli efsane Ryan Giggs’in gol 
atamadığı ilk Premier Lig sezonu olarak tarihe 
geçti…

1 İlk kez iki Premier Lig takımı sezonu yüzün 
üzerinde gol atarak bitirdi. Manchester City 102, 
Liverpool 101. Rekor 103 gol ile Fenerbahçe’de değil 
2009-10 sezonunda Chelsea’de.

1 1990-91 sezonundan sonra ilk kez yılbaşında 
ligin dibinde olan takım düşmedi ve zirvesinde 
olan takım şampiyon olamadı. 1990-91 sezonunda 
şampiyonluğu bu kez Arsenal’e kaptıran yine 
Liverpool olurken, Sheffield United da ligde 
kalmayı başarmıştı.

1 Ricky van Wolfswinkel, Norwich’in €10 
milyonluk transferi ilk maçında, ilk kaleyi bulan 
şutunda golünü attı. Sonrasını ne siz sorun ne 
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biz söyleyelim… Hollandalı forvet sezonun geri 
kalanında 24 maça daha çıktı, 8 şutu daha kaleyi 
buldu ancak başka gol atamadı…

1 David Moyes’in tek yaz transferi Fellaini, sezonu 
bir asist ile ve gol atamadan bitirdi. 16 lig maçında 
forma giyebilen Belçikalı yıldız geçen sezon biri 
United’a olmak üzere 11 gol ve 5 asist üretmişti 
Everton forması ile. 

1 Adam Johnson, Sunderlandli oyuncu bu sezon 
Premier Lig’de hattrick yapan tek İngiliz oldu. 
Fulham’I 4-1 yendikleri maçta 3 gol Johson’dan. 

2 Liverpool ve Fulham sezonu 0-0’lık beraberlik 
yaşamadan bitiren 2 takım oldular.

3 Küme düşen Fulham bu sezonu 3 farklı menajer 
ile tamamladı. Martin Jol, Rene Meulensteen ve 
Premier Lig’in ilk Alman teknik direktörü Felix 
Magath. 

4 Liverpoollu savunmacı Martin Skrtel bu sezonu 
11 golle kapattı ve bir savunmacı için ulaşılması zor 
bir gol sayısına erişti ama bu gollerin 4 tanesini 
kendi kalesine atarak yeni bir rekorun da sahibi 
oldu… 

6 Liverpool ve Sunderland sezonu kendi kalelerine 
6 gol atarak bitirdi. 

7 Sunderland sezonu 7 kırmızı kart ile bitirirken bu 
kartların 3 tanesini saolsun Wes Brown gördü.

7 Nerede o eski Stoke City. 7 takım bu sezon 
Stoke City’den fazla uzun taç kullandı. Rekor 
346 ile Tottenham’da. Stoke City’de meşhur olan 
uzun taçların kralı Rory Delap’ı okumak için birinci 
sayımıza mutlaka göz atın…

7 22. Premier Lig sezonunda şampiyon 7. kez son 
haftada belli oldu. Manchester City’nin 2 yıl önceki 
ilk şampiyonluğu son dakikaya kalmıştı. Bu kez o 
kadar heyecan yaşamadık…

7 Manchester United, Old Trafford’da 7 maç 
kaybetti. Bu takımların çoğu United’I yıllar sonra 
deplasmanda yenebildi. 1973-74 sezonundan sonra 
Kırmızı Şeytanlar’ın en kötü iç saha performansı.

7 Crystal Palace üst üste 7 maç kaybederek 
mağlubiyet serisini kategorisini birinci sırada 
tamamladı.

8 Daniel Sturridge, Premier Lig tarihinde üst üste 8 
maç gol atan ilk Liverpoollu oldu. 

8 Andre Marriner sezonu 8 kırmızı kartla bu 
alanda zirvede tamamlayan hakem oldu. Chelsea – 
Arsenal maçında topu çizgiden elle çıkaran Oxlade-
Chamberlain yerine Kieron Gibbs’I oyundan atan 
Marriner sezonun en ilginç olaylarından birine de 
imza atmış oldu. 

9 Norwich City sezon boyunca deplasmandaki 19 
maçta sadece 9 puan toplayabildi. 

10 Liverpool kaptanı Steven Gerrard sezonu 13 
gol ve 14 gol pası ile bitirdi, bu gollerin 10 tanesi 
penaltıdan…

10 2013-14 sezonu, bitmeden tam 10 menajerin 
işine son verilen ilk Premier Lig sezonu olarak 
tarihe geçti. 

10 Luis Suarez, Aralık ayı içinde tam 10 gol attı. Bu 
sayı Premier Lig’de bir takvim ayı içinde atılan en 
fazla gol rekoru olarak kayıtlara geçti.

11 Liverpool üst üste 11 maç kazanarak sezon 
içindeki en iyi galibiyet serisinin sahibi oldu. 
Kırmızılar 16 maç ile en uzun yenilmezlik serisinin 
de sahibi.

11 Manchester City’nin Arjantinli sağ beki Pablo 
Zabaleta sezonu 11 sarı kartla zirvede tamamladı. 

12 Liverpool sezonu tam 12 penaltı ile bitirdi ve bu 
alanda en yakın rakibine 5 penaltı fark attı.

13 Manchester City kornerlerden 13 gol atarak bu 
alanda sezonu zirvede bitiren takım oldu.

14 Arsenal’in rekor transferi Mesut Özil, sakatlık 
ve formsuzlukları çıkardığımızda sezonu 26 lig 
maçında 5 gol ve 9 asist ile 14 gole direkt katkı 
yaparak tamamladı. 
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16 Chelseali Peter Cech ve Arsenalli Szczesny 16 
maç gol yemeyerek en başarılı kaleciler oldular. 
Cech daha az maç oynadığı için altın eldiveni kaptı. 

18 Ligin dibindeki Cardiff City açık oyunda sadece 
18 gol atarak bu alanda ligin en başarısız takımı 
olurken sezonu 28 gol atabilen Norwich City’nin 
ardından sadece 32 gol ile bitirebildi. 

18 Arsenalli Serge Gnabry sezonun en 
genç golcüsü oldu. Eylül ayında Swansea 
deplasmanındaki galibiyette gol attığında genç 
oyuncu 18 yaş ve 76 günlüktü.

18 Chelsea sezon içinde oynadığı 38 lig maçının 
18 tanesinde gol yemedi ve bu alanda zirvede. 

25 Premier Lig’de zirve sezon boyunca tam 25 kez 
el değiştirdi. Geçen sezon bu sayı sadece 4 (dört).

25 Manchester United bu sezon geçen sezonki 
puanından 25 puan daha az toplayabildi.

27 Liverpool’un sezon boyunca 27 şutu direkten 
döndü, Kırmızılar bu alanda açık ara lider.

31 Luis Suarez, Premier Lig tarihinde penaltı golü 
atmadan 30 gol barajını geçen 2. isim oldu. 1993-
94 sezonunda 34 gol atan Andy Cole bu istatistiğe 
imza atan ilk futbolcu olmuştu.

32 Belçikalı golcü Romelu Lukaku bu sezon 
Everton’da kiralık olarak oynadı ve 15 gol attı. 
Geçen sezon WBA forması ile de 17 gol atan yıldız 
Premier Lig tarihinde kiralık olarak başka takım 
formasıyla en çok gol atan oyuncu konumunda. 
Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon bu sayıyı 
arttırabilecek…

35 Frank Lampard bu sezon gol atan en yaşlı 
oyuncu oldu. Chelsea’nin emektarı son golünü 
Nisan ayındaki Stoke City maçında attığında 35 yaş 
ve 289 günlüktü. 

44 Luis Suarez 33 maçta 31 gol ve 13 asist üretti 
ve 44 gole direkt katkı vererek en yakın rakipleri 
Yaya Toure ve Sturridge’e 15 gol fark attı. 

49 Galler temsilcisi Cardiff City sezonu 50 sarı 
kart barajının altında bitirebilen tek takım oldu. 

59 Andre Villas Boas’ın yerine göreve gelen Tim 
Sherwood, Tottenham ile sezon bitene kadar 
59%’luk bir galibiyet yüzdesi yakalayarak Londra 
ekibinin tarihindeki en başarılı hoca oldu ve sezon 
biter bitmez kovuldu.

78 Jose Mourinho’nun serisi nihayet bozuldu. 
Hatalı bir penaltı kararı ile olsa da, Chelsea evinde 
Sunderland’e yenilince Portekizli hoca takımı ile 
Premier Lig’deki 78. iç saha maçında ilk yenilgisini 
almış oldu.

85 Fulham sezonu 85 gol yiyerek kapattı ve 2007-
08 sezonunda Derby’nin yediği 89 golün ardından 
bir sezonda en çok gol yiyen ikinci takım oldu.

89 Liverpool sezonu sadece 89 oyuncu değişikliği 
ile tamamlayarak bu alanda en az değişiklik yapan 
takım oldu. Zirvede 113 oyuncu değişikliği ile 
Chelsea var. 

121 Newcastle kaptanı Cheick Tiote, Crystal Palace 
maçında tam 121 başarılı pas ile sezonun bir maçta 
en fazla pas yapan oyuncusu oldu. 

999 Manchester United, amaçsızca ve umutsuzca 
tam 999 orta yaptı bu sezon, bu alanda açık ara 
zirvedeler…

1052 Sezon boyunca 380 maçta toplam 1052 gol 
izledik. Maç başına ortalama 2,77 gol. 

13.929.810.380 maçta stadyumlara giren biletli 
seyirci sayısı. Maç başına ortalama ise 36.657 
oldu. Ligde en az seyirci çeken maç Swansea 3 – 3 
Stoke City (19.242) en fazla seyirci çeken maç ise 
Manchester United 4 – 1 Aston Villa (75.368).

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

1 Manchester City 38 27 5 6 102 37 86 65

2 Liverpool 38 26 6 6 101 50 84 51

3 Chelsea 38 25 7 6 71 27 82 44

4 Arsenal 38 24 7 7 68 41 79 27

5 Everton 38 21 9 8 61 39 72 22

6 Tottenham 38 21 6 11 55 51 69  4

7 ManchesterUnited 38 19 7 12 64 43 64 21

8 Southampton 38 15 11 12 54 46 56  8

9 Stoke City 38 13 11 14 45 52 50 -7

10 Newcastle United 38 15 4 19 43 59 49 -16

11 Crystal Palace 38 13 6 19 33 48 45 -15

12 Swansea City 38 11 9 18 54 54 42   0

13 West Ham United 38 11 7 20 40 51 40 -11

14 Sunderland 38 10 8 20 41 60 38 -19

15 Aston Villa 38 10 8 20 39 61 38 -22

16 Hull City 38 10 7 21 38 53 37 -15

17 WBA 38 7 15 16 43 59 36 -16

18 Norwich City 38 8 9 21 28 62 33 -34

19 Fulham 38 9 5 24 40 85 32 -45

20 Cardiff City 38 7 9 22 32 74 30 -42

CHAMPIONSHIP’TE
SON DURUM

Championship’te sezon yalnızca iki takım için 
devam ediyor. 24 Mayıs 2014 tarihinde Brighton’ı 
eleyen Derby County ile Wigan’ı uzatmalarda 
geçen QPR Premier Lig’e yükselen 3. takım 
olabilmek için playoff finalinde mücadele 
edecek. Championship’te heyecan son bir kez 
daha, bu sefer Wembley’de zirve yapacak . 
Diğer heyecanlar ise yaşandı, bitti ve geriye 
kalan 22 takım için 46 haftalık zorlu sezon 
acısıyla tatlısıyla sona erdi.

Leicester City uzun süre zirvede götürdüğü ligi 
şampiyon ünvanı ile sonlandırdı. Üstelik tam 102 
puan toplayarak kulüp rekoru kırdılar. Leicester City 
böylece 10 yıl süren hasretini gidermiş oldu. Tilkiler’i 
yine uzun süre ligi ikinci sırada götüren Burnley takip 
etti. Burnley 46 haftalık maratonda Leicester’dan bile 
az (5) mağlubiyet aldı. Danny Ings ve Sam Vokes’ın 
sırtladığı takımı Sean Dyche Premier Lig’e taşımayı 
başardı. Burnley de son olarak 2009-10 sezonunda 
Premier Lig’de mücadele etmişti. 
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Leicester City 46 31 9 6 83 43 102 40

2 Burnley 46 26 15 5 72 37 93 35

3 Derby County 46 25 10 11 84 52 85 32

4 QPR 46 23 11 12 60 44 80 16

5 Wigan Athletic 46 21 10 15 61 48 73 13

6 Brighton 46 19 15 12 55 40 72 15

7 Reading 46 19 14 13 70 56 71 14

8 Blackburn Rovers 46 18 16 12 70 62 70  8

9 Ipswich Town 46 18 14 14 60 54 68  6

10 Bournemouth 46 18 12 16 67 66 66  1

11 NottinghamForest 46 16 17 13 67 64 65  3

12 Middlesbrough 46 16 16 14 62 50 64 12

13 Watford 46 15 15 16 74 64 60 10

14 Bolton Wanderers 46 14 17 15 59 60 59 -1

15 Leeds United 46 16 9 21 59 67 57 -8

16 SheffieldWednesday 46 13 14 19 63 65 53 -2

17 Huddersfield  46 14 11 21 58 65 53 -7

18 Charlton Athetic 46 13 12 21 41 61 51 -20

19 Millwall 46 11 15 20 46 74 48 -28

20 Blackpool 46 11 13 22 38 66 46 -28

21 Birmingham 46 11 11 24 58 74 44 -16

22 Doncaster Rovers 46 11 11 24 39 70 44 -31

23 Barnsley 46 9 12 25 44 77 39 -33

24 Yeovil 46 8 13 25 44 75 37 -31

Playoff için ise sezon boyunca inanılmaz bir 
mücadele söz konusu oldu. Son olarak harika bir 
çıkış yapan Brighton geçtiğimiz sezon Premier Lig’e 
veda eden Reading’i geçmeyi başararak playoffun 
son sırasını kaptı. Ancak Steve McClaren’ın güçlü 
Derby’si onlara yarı finalde şans tanımadı. QPR ise 
Uwe Rösler’in takımın başına gelmesiyle 14. sıradan 
5. sıraya kadar yükselen Wigan’ın Premier Lig’e 
dönüş hayalini elinden almayı başardı.

Öte yandan ligi dibi fazlasıyla kaotik günler geçirdi.  
Son 2 haftaya kadar her takım kümede kalma 
umudunu taşıyordu. Umutlar ilk olarak tarihinde 
ilk defa Championship’e yükselmiş olan Yeovil 
için sona erdi. Düşük bütçesi ve yıldız oyuncudan 
noksan kadrosu takımı ligde tutmaya yetmedi. 
Yeovil takım ruhu ile renk kattığı lige erken veda 
etmek zorunda kaldı. Hemen ardından Barnsley 
için çanlar çaldı. Ligde kalma mücadelesinde rakibi 
Charlton’ı devirdikten sonra peşpeşe mağlubiyetler 
alan Barnsley son 4 haftada puan çıkartamayınca 
lige veda eden 2. takım oldu. League One’ın 
yolunu tutacak son takım ise 46. haftanın son 
dakikasında belli oldu. Haftalarca sahasında 
galibiyet alamayarak ligin dibinden kurtulamayan 
köklü takımlardan Birmingham, Bolton karşısında 
2-0 gerideydi. Takımın ligde kalabilmek için mutlaka 
puana ihtiyacı vardı ve önce 78. dakikada Zigic 

ardından da 90+3’te Paul Caddis’in golleri takımı 
ligde tutmaya yetti. Keza diğer tarafta Doncaster 
şampiyon Leicester’a 1-0 yenildi. Doncaster Rovers 
son 7 haftada toplayabildiği yalnızca 1 puan ile 
kümede kalamadı ve averaj ile Birmingham’a 
geçilerek ligden düşen 3. takım oldu.

Sezonun en iyi oyuncusu ödülünü ise Danny 
Drinkwater ve Ross McCormack’ı geride bırakan 
Burnley’nin 22 yaşındaki golcüsü Danny Ings 
kazanmayı başardı. Derby County’de de anlamlı bir 
ödül kazanan isim vardı. Yılın en iyi genç oyuncusu 
ödülünü Leicester City’li Liam Moore’u geçerek 
1995 doğumlu Will Hughes kazandı. Yılın en iyi 
hocası ise beklendiği gibi şampiyon Leicester 
City’nin hocası Nigel Pearson’ın oldu.

Ödüller, düşenler, çıkanlar, hedeflerinden uzak 
seyredenler, orta sıralara razı olanlar derken 
neredeyse bir Championship sezonunun daha bitti 
sayılır. Ancak lige son noktayı 24 Mayıs’ta QPR 
veya Derby koyacak. Heyecan dorukta, bakalım 
Premier Lig’e son bileti kim kapacak. Siz bu satırları 
okurken belkide takımlardan biri Premier Lig’e 
çıkmayı kutluyor olacak…

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

1 Wolverhampton 46 31 10 5 89 31 103 58

2 Brentford 46 28 10 8 72 43 94 29

3 Leyton Orient 46 25 11 10 85 45 86 40

4 Rotherham United 46 24 14 8 86 58 86 28

5 Preston 46 23 16 7 72 46 85 26

6 PeterboroughUnited 46 23 5 18 72 58 74 14

7 Sheffield United 46 18 13 15 48 46 67  2

8 Swindon Town 46 19 9 18 63 59 66  4

9 Port Vale 46 18 7 21 59 73 61 -14

10 MK Dons 46 17 9 20 63 65 60 -2

11 Bradford 46 14 17 15 57 54 59  3

12 Bristol City 46 13 19 14 70 67 58  3

13 Walsall 46 14 16 16 49 49 58  0

14 Crawley 46 14 15 17 48 54 57 -6

15 Oldham Athletic 46 14 14 18 50 59 56 -9

16 Colchester 46 13 14 19 53 61 53 -8

17 Gillingham 46 15 8 23 60 79 53 -19

18 Coventry * 46 16 13 17 74 77 51 -3

19 Crewe  46 13 12 21 54 80 51 -26

20 Notts County 46 15 5 26 64 77 50 -13

21 Tranmere 46 12 11 23 52 79 47 -27

22 Carlisle United 46 11 12 23 43 76 45 -33

23 Shrewsbury 46 9 15 22 44 65 42 -21

24 Stevenage 46 11 9 26 46 72 42 -26  

  

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 Premier Lig’de sezon sona erdi. Heyecan 
dozu yüksek,çekişmeli ve bol sürprize sahne 
olan İskoçya Lig’inde beklendiği gibi Celtic 

şampiyonluğa ulaştı. Yoncalar, şampiyonluk 
yolunda çok fazla hata yapmadı. Zaten play-offlar 
başlamadan zaferini ilan etmişti. Yeşil-beyazlı 
ekip arkaya arkaya üçüncü, toplamda ise 45.’inci 
şampiyonluğunu kazanmış oldu. Celtic taraftarı 
için sezon sonunda kutlamalarda buruk bir 
sevinç vardı. Yunan asıllı golcü oyuncu Georgios 
Samaras (249 maç-74 gol) 7 yıl formasını terlettiği 
kulübünden istemeyerek de olsa ayrıldığını 
açıkladı. Şampiyonluk kutlamalarında Samaras’a 
sevgi gösterilerinde bulunuldu. 22 Mayıs günü 
teknik direktör Neil Lennon 4 yıldır çalıştırdığı 
yeşil-beyazlı takımdaki görevinden ayrılarak 
taraftarların şampiyonluk sevincini kursaklarından 
bıraktı.

Ligi 2. sırada bitiren Motherwell ve 3. sırada bitiren 
Aberdeen Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. 
Sezon boyunca çok fazla iniş çıkışlar yaşayan bu iki 
takım sonunda hedeflerine ulaştılar.
Şampiyonluk Play-Off Grubu’nda yer alan diğer 
3 takım sırasıyla; Dundee United, İnverness ve 
St.Johnstone oldu. Dundee United’a bu sezon 
katılan gurbetçi oyuncumuz Nadir Çiftçi iyi bir 
sezon geçirdi. 32 maçta 11 gol atma başarısı 
gösterdi ki bu Nadir’in kariyerindeki en çok gol attığı 
sezon oldu.

Düşme play-off’u ise Hearts’in -15 puan ceza 
olması yüzünden çok önceden şekillenmişti. Bu 
cezaya rağmen Hearts bu sezon sahaya müthiş 
bir karakter koydu. Birçok oyuncusunu kaybetmiş 
olmasına karşın çoğu zaman rakiplerine korku 
saldı. Biraz şansları yanında olsaydı ligi daha 
yüksek puanla bitirebilirlerdi. 

İSKOÇYA
PREMIER LİGİ
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Hibernian ise düşmemek için Falkirk/Hamilton 
maçının galibiyle 21 ve 25 Martta oynayacak. 
Hibernian sezona kötü başlamamıştı ama ilerleyen 
zamanlarda takım inanılmaz bir düşüş içine girdi.  
Son 5 maçında 3 puanı alamayınca bu zorlu 
duruma düşmek zorunda kaldı.

Son haftalarda çıkışa geçen P.Thistle Thistle ise 
kendini kurtardı ve ligi rahat bir durumda bitirdi. 
7.’inci olan Ross County, 8.’inci bitiren St.Mirren 
ve 9.’uncu olarak kendini kurtaran Kilmarnock 
ise gelecek seneye de İskoçya Premier Lig’inde 
mücadele etmeye devam edecekler.

İskoçya Premier Lig’inde bunlar olurken kupalarda 
da büyük bir çekişme ve heyecan hakimdi. 
İskoçya Lig kupasını finalde penaltılarla Inverness’i 
deviren Aberdeen kazandı. Bu kupayla ilgili ve 
Aberdeen ile ilgili bütün değerlendirmeyi dergimizin 
3.’uncu sayısında bulabilirsiniz.

Challenge Kupası’nda ise Raith Rovers, Rangers’i 
uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi. 

Bu kupanın enteresan yani ise Premier Lig’de 
mücadele eden takımlar katılamıyor. Alt 
kümelerde bulunan diğer takımlar için yapılmış 
bir kupa ve Rangers’ın bu kupanın favorisi olarak 
gösterilmesine karşın Raith Rovers’ın kazanması bu 
turnuvayı ilgi çekici ve heyecanlı hale getirdi.
İskoçya Kupası’nda ise St.Johstone ve Dundee 
United finale kadar yükselmeyi başarı. Gurbetçi 
golcümüz Nadir Çiftçi bu turnuvada çok kritik 
gollere imza attı. İskoçya Kupası’nı kazanan ekip 
ise 130 yıllık tarihinde ilk kez bire kupa kazanan 
St.Johnstone oldu. 17 Mayıs’taki Final maçının 
sonucu St.Johnstone 2 – 0 Dundee United. 

Kupalarda bu sonuçlar alınırken Premier Lig’de 
de gol krallığı yarışı büyük çekişmeye sahne oldu. 
Normal sezonu 23 golle tamamlayan Celticli 
Commons, playofflarda 4 gol daha atarak 27 
golle krallık tacını taktı. İkinci sırada 22 golle 
Kilmarnock’tan Kris Boyd ve Motherwell’den 
Sutton var. 

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Celtic 38 31 6 1 102 25 99 77

2 Motherwell 38 22 4 12 64 60 70 4

3 Aberdeen 38 20 8 10 53 38 68 15

4 Dundee United 38 16 10 12 65 50 58 15

5 Inverness C.T. 38 16 9 13 44 44 57 0

6 St. Johnstone 38 15 8 15 48 42 53 6

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Ross County 38 11 7 20 44 62 40 -18

2 St. Mirren 38 10 9 19 39 58 39 -19

3 Kilmarnock 38 11 6 21 45 66 39 -21

4 Partick Thistle 38 8 14 16 46 65 38 -19

5 Hibernian 38 8 11 19 31 51 35 -20

6 Hearts * 38 10 8 20 45 65 23 -20

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Dundee FC 36 21 6 9 54 26 69 28

2 Hamilton 36 19 10 7 68 41 67 27

3 Falkirk 36 19 9 8 59 33 66 26

4 Queen of South 36 16 7 13 53 39 55 14

5 Dumbarton 36 15 6 15 65 64 51  1

6 Livingston 36 13 7 16 51 56 46 -5

7 Raith Rovers 36 11 9 16 48 61 42 -13

8 Alloa Athletic 36 11 7 18 34 51 40 -17

9 Cowdenbeath 36 11 7 18 50 72 40 -22

10 Morton 36 6 8 22 32 71 26 -39

Omay SALTIK
twitter.com/omaysaltik

* = Hearts sezona -15 puanla başladı.

ŞAMPİYONLUK GRUBU

DÜŞME GRUBU

LİGLERİN ARDINDAN
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TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 The New Saints 32 22 7 3 86 20 73 66

2 Airbus UK * 32 17 9 6 56 34 59 22

3 Carmarthen  32 14 6 12 54 51 48  3

4 Bangor City 32 14 6 12 47 50 48 -3

5 Newtown 32 12 6 14 46 58 42 -12

6 Rhyl 32 11 5 16 43 49 38 -6

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Aberystwyth * 32 15 9 8 72 48 51 24

2 Bala Town 32 13 6 13 61 45 45 16

3 Port Talbot  32 10 8 14 45 53 38 -8

4 Connahs Quay 32 10 8 14 47 65 38 -18

5 Prestatyn Town 32 9 8 15 42 47 35 -5

6 Afan Lido 32 3 6 23 21 100 15 -79

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU

GALLER 
ŞAMPİYONLUK GRUBU

GALLER 
DÜŞME GRUBU

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Shamrock 13 8 3 2 21 13 27  8

2 Dundalk 12 8 2 2 25 12 26 13

3 St Patrick`s  13 7 5 1 27 15 26 12

4 Cork City 12 7 3 2 21 12 24  9

5 SligoRovers 12 5 3 4 19 9 18 10

6 Bray 13 4 4 5 12 17 16 -5

7 Drogheda  12 4 3 5 17 21 15 -4

8 Derry City 13 2 7 4 8 13 13 -5

9 UCDublin 13 3 4 6 15 26 13 -11

10 Bohemians 13 2 6 5 14 17 12 -3

11 Limerick 12 2 5 5 8 13 11 -5

12 Athlone 12 0 1 11 9 28 1 -19

İRLANDAİRLANDA

TAKIM  Puan  O G B M A Y AV

1 Linfield FC 33 22 6 5 71 36 72 35

2 Cliftonville 33 21 7 5 73 36 70 37

3 Crusaders FC 33 16 12 5 57 31 60 26

4 Portadown FC 33 17 7 9 71 45 58 26

5 Glentoran FC 33 13 11 9 47 35 50 12

6 Glenavon FC 33 14 6 13 68 63 48 5

7 Ballymena United 33 13 5 15 45 54 44 -9

8 Dungannon Swifts 33 10 6 17 43 59 36 -16

9 Coleraine FC 33 8 10 15 47 58 34 -11

10 Ballinamallard  33 8 6 19 28 67 30 -39

11 Warrenpoint Town 33 8 5 20 36 66 29 -30

12 Ards FC 33 6 3 24 41 77 21 -36

KUZEY İRLANDAKUZEY İRLANDA 
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FA Cup, 2013 / 2014 sezonunda da muhteşem 
maçlara sahne oldu. 

Kupanın en güçlü adaylarından olarak görülen 
Manchester City, geçen seneki gibi Wigan’a elendi 
ancak bu sefer çeyrek finalde kupaya veda etti. 
Kendi evinde oynadığı maçta Wigan’a 2 - 1 yenilen 
Pellegrini’nin takımı, Wigan’a karşı şanssızlığını 
kıramadı. Geçen sene finalde kupayı kaptırdığı 
Wigan’dan rövanşı alamadı. 

Bu sene kupada sürpriz şekilde en iddialı gözüken 
ekiplerden olan Sheffield United, 8 maç oynayarak 
yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Yarı finalde 
Hull City ile karşılaşan Sheffield, muhteşem maçta 
rakibine 5 - 3 kaybederek kupadan elendi. Finale 
gelene kadar en fazla zorlandığı maç bu maç olan 
Hull City ise, toplamda 6 maç oynayarak finale 
çıkmayı başardı. Sheffield United uzun yıllar sonra 
League One’dan Wembley’e gelen ilk takım olarak 
kupaya damga vurdu. 

Diğer finalist olan Arsenal ise, bu sezon Premier 
Lig’e fırtına gibi başlamıştı. FA Cup’a da aynı şekilde 

giriş yapan Gunners, toplamda 5 maç oynadı ancak 
bu 5 maçta ezeli rakibi Tottenham, bu senenin en 
güçlü takımlarından biri olan Liverpool ve geçen 
senenin şampiyonu Wigan’ı (penaltılarla) yenerek 
finale çıktı. Arsenal’in bir diğer dikkat çeken 
özelliği ise hiç tekrar maçı yapmadan, 5 maçını da 
kazanarak finale çıkması oldu.

Final maçı ise 17 Mayıs Cumartesi günü 
Wembley’de oynandı ve maçın 8. dakikasında Hull 
City 2-0 öne geçip herkesi şoke etse de 2-2 biten 
90 dakikanın sonunda, uzatmalarda Galli yıldız 
Aaron Ramsey’in golü ile harika bir geri dönüşe 
imza atan Arsenal maçı 3-2 kazandı ve 9 yıl sonra 
ilk kupasına, yine bir FA Cup zaferi ile sahip oldu. 

FA CUP
sezon değerlendirmesi

Kubilay GÜÇKIRAN
twitter.com/kubilayguckiran
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