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Galatasaray, 6 yıl sonra katıldığı 
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında 
Manchester United'a1-0 yenilmesine 
rağmen futboluyla alkışlandı. Üç kez 
direğe takılan Sarı-Kırmızılılar, 
Alman hakem Stark'ı da geçemedi. 
Fernando Muslera kurtardığı 
penaltıyla farkı önledi. 

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, H Grubu'ndaki ilk maçında 
deplasmanda Manchester United'a 1-0 mağlup oldu. Tek golü Michael Carrick 
kaydetti. Đngiliz devine karşı başarılı bir futbol sergileyen Fatih Terim'in öğrencileri, 
Old Trafford'da 3 kez direğe takıldı.  

Đlk dakikalarda rakip sahada baskı kuran Sarı-Kırmızılılar, Đngilizleri hataya zorladı. 
Evra'nın ceza alanında Vidic'e pası sonrasında araya Umut Bulut girdi. Forvetimiz, 
Vidic'in arkadan bileğine basmasının akabinde yerde kaldı; ancak Alman hakem Stark 
'devam' diyerek hata yaptı. Sağ ayağına ciddi bir darbe alan Umut, 16'da yerini 
Elmander'e bıraktı. Đstekli görünen Galatasaray, orta sahada etkili pres uyguladı; ancak 
topa sahip olduğu bölümlerde atağa çıkarken ciddi kayıplar yaptı. ManU, Cim Bom'un 
zaaflarıyla tehlikeli olurken 7. dakikada Michael Carrick, ev sahibini öne geçirdi. 
Oyundan düşmeyen Aslan, 10'da beraberliğe çok yaklaştı. Faslı yıldız Amrabat'ın 
harika vuruşunda top üst direkten döndü. Đlk yarının sonlarına doğru Alex Ferguson'u 
da endişelendiren Galatasaray, dakikalar 39'u gösterdiğinde Hamit Altıntop'la bir kez 
daha direğe takıldı.  

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci devrenin ilk anlarında, gurbetçi futbolcumuz yine 
kaleyi yokladı; ama meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. Stark'ın 52. dakikada 
çaldığı düdük herkesi şaşırttı. Ceza sahasına giren Rafael'i takip eden Burak Yılmaz'ın 
hamlesi sonucu Stark penaltı noktasına gitti. Nani'ye Muslera 'dur' dedi. Cim Bom, bu 
bölümün ardından umut tazeledi. 56'da Hamit'in ortasında iyi yükselen Selçuk'un 
kafasında top direğe çarparak dışarı çıktı. Fatih Terim ve Ferguson'un oyuncu 
değişiklikleri skoru değiştirmeye yetmedi.  

M.Unıted-Galatasaray: 1-0  

Manchester Unıted: David de Gea 7, Rafael da Silva 7, Patrik Evra 7, Jonathan 
Evans 6, Nemanja Vidic 7, Luis Valencia 8, Michael Carrick 7, Nani 5, Paul Scholes 6 
(Dk. 79 Fletcher ?), Kagawa 7 (Dk. 84 Welbeck ?), Van Persie 5 (Dk. 81 
Hernandez ?).  
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Galatasaray: Fernando Muslera 7, Dany Nounkeu 7, Hakan Balta 4, Semih Kaya 7, 
Emmanuel Eboue 6, Hamit Altıntop 6, Selçuk Đnan 6, Felipe Melo 5 (Dk. 79 Aydın 
Yılmaz ?), Amrabat 7 (Dk. 63 Emre Çolak), Burak Yılmaz 3, Umut Bulut ? (Dk. 16 
Johan Elmander 6)  

GOL: Dk. 7 Michael Carrick  

SARI KARTLAR: Patrik Evra, Vidic, Van Persie / Felipe Melo  

HAKEMLER: Wolfgang Stark 4, Jan-Hendrik Salver 3, Mike Pickel 3 (Almanya)  

STAT: Old Trafford  

Terim, mücadeleden memnun  

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Manchester United karşısında 
sergiledikleri futbolu değerlendirdi, penaltı tartışmalı pozisyonlara değindi. 
Şampiyonlar Ligi'nin en önemli takımıyla oynadıklarını belirten başarılı taktisyen, 
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray karakterini sahaya yansıttığımız için 
sevinçliyiz. Oyuncular başlarken tedirgindi. Daha farklı da yenilebilirdik, beraberliği 
yakalayıp 2'ye 3'e de gidebilirdik. Direkten dönen toplar, ilk dakikalarda Umut'un 
penaltısı var. Bu seviyedeki hakemler bunu verecek. Oyuncularım Türkiye liginin 
üstüne çıktı, Manchester'a kafa tuttu." diye konuştu.  

Ferguson'dan Galatasaray'a övgü  

Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson, Galatasaray karşısında 
zorlanmalarına rağmen galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, 
"Đkinci yarı farkı artırabilirdik. Kaçan penaltı ve pozisyonları değerlendirsek daha iyi 
bir skor alabilirdik. Galatasaray kaliteli oyuncuları olan bir takım, iyi oynadılar. Braga 
maçı onlar için daha önemli hale geldi." dedi. ManU'nun yıldızı Nani ise Sarı-
Kırmızılı rakiplerinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Đstanbul'daki maça daha çok 
var. Bu akşam iyi oynadık ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için 
mutluyuz." dedi.  

Umut Bulut çok korkuttu  

Zorlu Manchester United maçında Galatasaray'da büyük şanssızlık yaşandı. Takımın 
en önemli golcülerinden Umut Bulut, ilk dakikalarda ceza alanı içinde maruz kaldığı 
darbe ile yere düştü ve sakatlandı. 16. dakikada da yerini Elmander'e bıraktı. Yıldız 
kramponun önemli bir rahatsızlığı bulunmadığı, spazm geçirdiği bildirildi. Ayrıca 
maçta bir penaltı kurtaran Cim Bom'un kalecisi Muslera, dev randevudan adil 
olmayan bir neticeyle ayrıldıklarını söyledi. Başarılı eldiven, "Verilmeyen bir penaltı 
vardı, net bir pozisyondu. Maçın adil sonucu beraberlik olabilirdi ama futbolda her 
zaman adalet yok." ifadesini kullandı.  

Maçın adamı - Valencia durdurulamadı  
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Manchester United'ın Ekvadorlu futbolcusu Luis Valencia, özellikle ilk yarıda ve 
maçın tamamında Galatasaray'ın sol kanadını çok iyi kullandı. Tecrübeli futbolcu, üst 
üste birçok tehlikeli pozisyona girdi. Verdiği pasları takım arkadaşlarının olumlu 
kullanamaması takımı adına şanssızlıktı.  

Hayal kırıklığı - Burak kendi notunu kırdı  

Şampiyonlar Ligi maçında ilk onbir şansı bulan Cim Bom'un golcüsü Burak Yılmaz, 
Umut Bulut'un sakatlanmasına rağmen taktik gereği oyunda kaldı. Topla buluştuğu 
anlarda kendisinden beklenen vuruşları yapamadı. Yıldız krampon, üstüne üstlük bir 
de penaltıya sebebiyet vererek kendi notunu kırdı.  

Kırılma noktası - Penaltı verilseydi...  

Dakika 1... Galatasaray'ın üç tane direkten dönen topu dışında, oyunun başında bir 
penaltısı verilmedi. Umut Bulut rakip ceza alanı içinde Vidic tarafından topuğuna net 
şekilde basılarak düşürüldü. Bu penaltı verilse ve gol olsa dün geceki Manchester 
United'ı, Sarı-Kırmızılılar rahat şekilde geçebilirdi.  
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