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ÖNSÖZ
Premier Lig Türkiye ve Ada Futbolu ekibi 
olarak geçen hafta 4. yaşımızı kutladık…
 
Şimdi, 5. sezonumuza başlarken, her 
zamandan daha hevesli, coşkulu ve 
tutkuluyuz…
 
2016/17 sezonunun bu ilk günlerinde, 
İngiltere Premier Lig ve Alt Liglerde daha 
önceki sezonlarda görmediğimiz bir hareket 
ve heyecan görüyoruz. Yeni menajerler, 
futbolcular ve şampiyonluk iddiası ile 
sezona başlayan takımları ile futbolun bu 
en güzel sahnesi, kendini aşarak biraz daha 
yukarı taşımayı başardı.
 
Tek rakibi, kendisi…
 
Britanya futbolunun Türkiye’deki ilk ve tek 
oluşumu Premier Lig Türkiye ekibi olarak, 
Ada Futbolu dergisinin de yeni sayısını bu 
anlayışla hazırladık.
 
Birbirinden ilginç konularla süslediğimiz yeni 
sayımızı keyifle okuyacağınızı umuyorum.
 
Sayfalarımızda 1966 yılında İngiltere’nin 
kazandığı Dünya Kupası’nın farklı bir 
penceresini görecek, sezonların açılış 
maçları istatistiğine dalacak, armaların 
dilinde Newcastle United ile tanışacak, en 
hızlı kırmızı kartları okuyacak, genç golcüleri 
takdir edeceksiniz. Birçok farklı noktadan 
Ada’da olup bitenleri, tarihi ve bugünü 
ile sizlere aktarmaya, gittikçe artan bir 
heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.
 
Ligin başlamasına rağmen ülkemizde yayıncı 
kuruluşunun belli olmadığı dünyanın bu en 
güzel futbol adasında hayat devam ediyor.
 
Hikayeler hızla akıp giderken amacımız, bu 
futbol deryasından birkaç damla da olsa, 
futbolseven yüreklerimize serpmek.
 
#premieryayınlansın

 ÖNSÖZ
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İrlandalı eski futbolcu Kenny Cunningham’ı bu 
sayıda kapak yapmamızın nedeni çok basit, 
kalecileri saymazsak sahada oynayan oyuncular 
arasında Premier Lig’de hiç gol atamadan en 
çok maçta forma giyen isim Cunningham. 
Tabi ki bu kötü rekorun sahibi olmasından 
savunmacı olmasının etkisi büyük ancak 
başarılı bir kariyere sahip oyuncu Wimbledon 
ve Birmingham formaları ile çıktığı 335 (üçyüz 
otuzbeş) Premier Lig maçında gol atamamış. 
Bugün hadi şu rekoru kırmayı deneyelim 
deseniz 10 yıl uğraşmanız gerek en az. 

Cunningham toplanda Millwall, Wimbledon, 
Birmingham ve Sunderland kariyeri boyuncu 
531 maça çıkmış ve sadece 1 kez o da Millwall 
forması ile 1993-94 sezonunda gol atma 
başarısı göstermiş. Milli takım kariyerinde ise 
72 kez İrlanda Cumhuriyeti formasını giyen 
savunmacının attığı gol sayısı sıfır. 

Bu ilginç rekora yaklaşan isimlerden birisi 
de Evertonlı Hibbert. Onun rekoru da bir 
Cunningham kadar olmasa da efsanevi. 
Kariyerinin son 4 sezonunda sakatlıklar nedeni 

KAPAK KONUSU:
KENNY CUNNINGHAM

M. MERT ARTUN
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ile pek forma şansı 
bulamayan Tony 
Hibbert da bir sağ bek. 
2000-01 sezonunda 
ilk kez alt yapısından 
yetiştiği Everton 
forması giydi 3 maçta 
ve geride bıraktığımız 
sezon sözleşmesi 
bitip de serbest 
kalana kadar 16 
sezonda toplam 328 
kez resmi maçlarda 
mavi formayı giydi ve 
hiç gol atamadı. 

İngilizlerin bu 
konudaki efsanevi 
isimlerinden birisi 
de Frank Clark, 
Newcastle United ve 
Nottingham Forest 
formaları giyen eski 
oyuncu kariyerinin 
son döneminde 
Forest forması ile bir 
gol atmayı başarmış 
ancak ondan önce 
389 lig maçında golü 
yok. Kariyerinde bu 
iki takımla toplam 506 
maç var ve gol sayısı 
1 (bir) ve oynadığı 
pozisyon yine sağ 
bek. 

Bu işin piri ise 
1888 doğumlu 
Frank Womack, 
B i r m i n g h a m ’ d a 
kariyerinin 20 yılını 
geçiren bek oyuncusu 
1908-1929 arasında 
511 maça çıkıp hiç gol 
atamamış. 
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Günlerdir beklediğimiz 2016-17 sezonu 13 
Ağustos’ta tsi 14:30’da Hull City – Leicester City 
maçı ile başladı. 1 yıllık aranın ardından lige 
dönen Kaplanlar son şampiyonu konuk etti. 
Geçtiğimiz sezon tüm dünyayı şoke ederek 
şampiyonluğa ulaşan Leicester City sezonun ilk 
maçından puansız ayrıldı. 2-1 kaybetti. 

Konu şampiyonun ilk maçı demişken geçen 
sezon son şampiyon Chelsea’nin ilk maçında 
evinde Swansea City ile 2-2 berabere kaldığını 

ŞAMPİYONLARIN
İLK MAÇLARI

hatırlatalım ve şu önemli istatistiğimize geçelim. 
Bu güne kadar hiçbir Premier Lig şampiyonu 
yeni sezona mağlubiyetle başlamamıştı. 

Bugüne kadar 24 maçın 20 tanesinden 
galibiyetle ayrılan şampiyonlar, sadece 4 maçta 
berabere kalmış ve %83,3’lük bir galibiyet oranı 
tutturmuştu. Bu harika seriyi bozan ekip ise 
Leicester City oldu ve ilk kez bir Premier Lig 
şampiyonu yeni sezona mağlubiyetle başladı.

M. MERT ARTUN
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Premier Lig’de yeni sezon öncesi sponsorluk 
ve partnerlik anlaşmalarının, yeni forma 
reklamlarının ve tedarik sözleşmelerinin 
havada uçtuğu bir dönemdeyiz. Ada Futbolu 
olarak her gün farklı bir takımla ilgili gelen 
haberler arasından önemli gördüklerimizi 
sizlerle paylaşmak istedik. 

Temmuz ve Ağustos aylarında iki köklü 
kulübün Wolverhampton Wanderers ve West 
Bromwich Albion’un Çinli yatırımcılara satıldığı 
haberleri geldi. Sezonun hemen bitiminde de 
bu yıl Championship’te mücadele edecek Aston 
Villa’nın Çinli Dr. Tony Xia’nın şirketine satıldığı 
haberi gelmişti. Asyalı yatırımcılarım İngiltere 
futbolundaki ağırlıkları gün geçtikçe artıyor.
 
Premier Lig’de forma sponsorunu değiştiren 
kulüplerden birisi ise Southampton oldu. Veho 
gitti, Virgin geldi. Virgin Media başarılı kulüp 
ile 2016-17 sezonundan başlayacak 3 yıllık bir 
anlaşmaya imza attı. 

Uzun yıllar sonra küme düşen Aston Villa yeni 
bir forma tedarik anlaşması yaptı ve kısa süre 
önce ülkemizde de mağazalarını görmeye 
başladığımız Under Armour’a transfer oldu. 
Amerikalı şirketin 5 yıllık sözleşme ile kadrosuna 
kattığı Birmingham ekibi bu anlaşmadan yıllık 
$2.65m alacak. Under Armour sadece forma 
değil takımın idman kıyafetlerini de üretecek. 

SPONSORLUK
HABERLERİ

M. MERT ARTUN
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Southampton ile anlaşan Virgin grubu, finans 
kuruluşu Virgin Money ile Manchester United’a 
sponsor oldu ve iki kurum resmi perakende 
finansal servis partnerlik anlaşmasına imza attı. 
Bu anlaşma ile United taraftarları sektör lideri 
olan Virgin Money’nin finansal ürünlerinden 
faydalanacak ve Virgin’in 3 milyonluk müşteri 
tabanı da Kırmızı Şeytanlar için yeni bir pazar 
olacak. 

Bir haber de Londra’dan. Geçen sezon 
şampiyonluk yolunda Leicester City’yi en çok 
zorlayan takım olan Tottenham, Güney Koreli 
lastik üreticisi Kumho Tyres ile 2 yıllık bir 
sponsorluk anlaşması yaptı ve firma Spurs’ün 
resmi lastik partneri oldu. Kumho’yu geride 
bıraktığımız dönemde Manchester United ile 
yaptığı benzer sponsorluk anlaşmasından 
hatırlıyoruz. 

Son şampiyon Leicester City de Fair FX firması 
ile 2 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Tilkiler artık 
yeni transferlerdeki para birimi işlemlerini 
Fair FX üzerinden yapacak ve firma bu alanda 
Leicester City’nin münhasır servis sağlayıcısı 
oldu. 

Yine Londra’dayız. West Ham United’ın yeni 
terzisi Hawes & Curtis oldu. Takım elbise, tshirt, 
ayakkabı ve aksesuarları kapsayan anlaşma ile 
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A takımın yanı sıra teknik ve idari kadroyu da 
İngiliz firması giydirecek. West Ham’ın bir diğer 
yeni sponsorluk anlaşması da bira üreticisi 
Heineken ile. 5 yıllık anlaşma ile Heineken, 
Hammers’ın resmi bira ve cider partneri oldu. 
Bu anlaşma ile artık yeni stadyumda kendi 
kategorisinde sadece Heineken ürünleri servis 
edilecek. Ağustos ayının ilk günlerinde bir 
ortaklık anlaşmasına daha imza atan West Ham, 
ABD/Florida kökenli Experience Kissimmee 
firması ile Destination Partner’lik yapacağını 
duyurdu ve West Ham taraftarları bu özel tatil 
planlama şirketinin hizmetlerinden ayrıcalıklı 
olarak faydalanabilecek.

Kenyalı bahis şirketi SportPesa Premier Lig 
kulüpleri ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları 
ile bir anda adını duyurdu. Şirket önce ligin 
yeni ekibi Hull City ile 3 yıllık forma anlaşması 
yaptığını açıkladı. Kaplanların tarihindeki en 
karlı sponsorluk anlaşması ile şirket ismi ve 
logosu formada yer alacak ve Hull City’nin 
kasasına yıllık £3m girecek. Hemen ertesi gün 
ise Southampton’ın resmi bahis partneri oldu 
Kenyalılar. Bakalım önümüzdeki günlerde 
başka sponsorluk anlaşmalarına imza atacaklar 
mı…

Son haberimiz ise Chelsea’den. Köklü Londra 
kulübü İngiliz bahis firması William Hill ile 3 yıllık 
anlaşmaya imza attı ve yeni bahis partnerine 
kavuştu. Stamford Bridge’de maç günü 
oynanacak bahisleri de William Hill yönetecek 
ve anlaşma kapsamında stadyumdaki dijital 
reklam panolarında da William Hill reklamlarını 
göreceğiz. 
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İngiltere Federasyon Kupası’nı geride 
bıraktığımız sezon Crystal Palace’ı uzatmalarda 
2-1 yenen Manchester United kazandı. United, 
dünyanın en eski futbol organizasyonu olan bu 
kupayı 12. kez müzesine götürürken, Arsenal ile 
kupa sayılarını da eşitlemiş oldu.

Ama siz bunu zaten biliyordunuz… Konu United 
olunca tekrar etmekte zarar yok.

Heyecanlı FA Cup finalinin hemen ertesi günü 
Wembley’de bir final maçı daha oynandı. 

Kupanın adı FA Vase veya Federasyon Vazo 
Kupası.

Vazoyu almak için yaklaşık 535 takım mücadele 
etti. İngiltere’nin ilk 4 liginin altındaki takımların 
katıldığı turnuvada, iki ön eleme turundan sonra 
6 tur, iki maç üzerinden oynanan yarı final ve 
Wembley’de oynanan finali geçmek gerekiyor.

1974’e kadar futbolcular arasında profesyoneller 
ve amatörler ayrımı oldukça keskindi. 
Profesyoneller para alıyordu, amatörler de 
futbolu ‘spor olsun’ diye oynuyordu. 
Her zaman derim, biz çocukken her şey daha 
kolaydı…

Gel zaman git zaman, FA Amatör Kupası adı 
altında oynanan kupa, kağıt üzerinde para 
almayan amatörlerin vitrini oldu. Ancak 1974 
yılına gelindiğinde Futbol Federasyonu, artık 
herkesin belli miktarda para kazandığı amatör 
futbolculuğun, bu alt liglerin altı kupasının adını 
FA Vase olarak değiştirme kararı aldı.

İNGİLTERE FEDERASYON
VAZOSU
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Kupanın ilk sezonunda finalde Wembley’de 
9,000 taraftarın önünde Spartan Ligi’nden  
Hoddesdon Town, Surrey Senior Lig’den Epsom 
& Ewell’ı birden fazla kez yenerek kupanın 
sahibi oldu.

Günümüze gelindiğinde, kupaya katılmak için 
İngiltere’nin 9. veya daha altı liglerinde oynuyor 
olmak gerekiyor. 8. seviyeden League Two’ya 
kadar olan seviyelerdeki takımlar için de farklı 
bir kupa var çünkü: FA Trophy. İngilizler top 
oynamayı ve seyretmeyi seviyor diyebilir miyiz?
O kadar seviyorlar ki, 13 Mayıs 2007’de 
oynanan Truro City v A.F.C Totton final maçını 
Wembley’de tam 36,232 (yazı ile otuzaltı bin 
ikiyüz otuziki) taraftar izlemiş. 

Kupanın kazananları arasında da tam bir adaletli 
dağılım söz konusu. FA Vase’ı sadece 5 takım 
birden fazla kazanmayı başardı. Bunlardan 
sadece biri, Whitley Bay, kupayı üç sezon arka 
arkaya kazanmıştı. FA Vase kupasının Sevilla’sı 
olmuşlardı bir bakıma.

Gelelim bu sezona…

2016 FA Vase finali Hereford ile Morpeth 
Town arasında oynandı. Televizyondan canlı 
yayınlanan maç için 20bine yakın Hereford 
taraftarı tribündeydi. 92 yıllık tarihlerinde ilk kez 
Wembley’e çıkan Hereford, yakın zaman önce 
finansal sorunlardan dolayı kapatılmak zorunda 
kalmış, bir bakıma ölümden dönmüşlerdi.

Tarihe geçen bir maç oldu. Chris Swailes, 
Wembley’de bir resmi maçta gol atan en 

İNGİLTERE FEDERASYON
VAZOSU

EDİP URAS
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yaşlı oyuncu ünvanını kazandı. Swailes, aynı 
zamanda bu kupayı üçüncü kez kazanmış bir 
futbolcu olarak Wembley’den gururla ayrıldı.

Morpeth Town, geriye düştüğü maçta 
Hereford’u 4-1 yenerek bu prestijli kupanın 
sahibi oldu.

45 yaşındaki Chris Swailes, ligde Ipswich, 
Bury ve Rotherham dahil birçok takımda top 
koşturmuştu. En son iki yıl önce Dunston UTS 
forması ile oynarken kalbinden rahatsızlanmış, 
kalbi üç kez durmasına rağmen hayata sıkı sıkı 
tutunmuştu. Bir nevi, o da rakibi Hereford gibi 
ölümden dönerek buraya gelmişti. Pazar günü 
takımının beraberlik golünü kaydeden isim 
oldu.

Swailes, bu iki yıl içinde tam dört kez kalbinden 
ameliyat oldu. Bu senenin başında, Hamilton 
Academical ekibinde yardımcı menajerlik 
yaptıktan sonra yeniden sahalara döndü. 
Futbol aşkını en iyi anlatan öykülerden birine 
sahip Chris Swailes.

Maçın başında Morpeth’in kupayı kazanması 
pek olası gözükmüyordu aslında. Henüz 2. 
dakikada Rob Purdie’nin ceza alanının dışından 
attığı müthiş şut ağlara gidince Hereford öne 
geçti. Sirdic Grant ile iki önemli fırsatı da kaçıran 
ve birinde direği geçemeyen Hereford, farka 
gitmeye hazırlanırken topu kendi ağlarında 
buldu.
Eskiden Torquay kalesini koruyan Martin 
Horsell gelen yüksek orta ile başa çıkamayınca 
oluşan karışıklıkta Swailes yakın mesafeden 
topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı.

Beraberlik golü dengeleri değiştirdi. Morpeth 
devre olmadan Michael Chilton ile öne geçme 
fırsatından yararlanamadı. 

Devre arası da Hereford’a yaramadı. İkinci 
yarının başlarında hızlı bir atakta Luke Carr, 
Morpeth’i öne geçiren golü attı.

Maçın 59. dakikası geldiğinde ise fiş çekildi. 
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Morpeth’in ikinci golünde rolü büyük olan Keith 
Graydon, bu kez müthiş bir ara pası ile Sean 
Taylor’u buldu, onun ayak içi vuruşu kaleci 
Horsell’in yanından üçüncü Morpeth golü 
olarak ağlara gitti.

Farkı ikiye çıkaran Morpeth, maçın geri kalanında 
oldukça rahattı. Yedekten oyuna katılan Shaun 
Bell’in uzatma dakikalarındaki golü ise sadece 
skoru belirledi: 4-1.

Chris Swailes, ilk kez 1992 yılında, 22 yaşında 
Bridlington Town ile bu kupayı kazanmış, 
2012’de Dunston UTS ile bu gururu bir kez daha 
yaşamıştı. Onun için bu kariyerini taçlandıran 
üçüncü kupa oldu.

HEREFORD BOĞALARI

Hereford FC maskotu ‘Hawkesbury’nin 
Ronaldo’su’ adlı boğa, Wembley’de maç 
öncesi seyircileri selamlıyordu. Ronaldo tam 
1200 kilo ağırlığında. Federasyondan özel 
izinle, Wembley’de tur atan ilk boğa olma 
özelliğini de kazanmış oldu. Hereford FC, geçen 
sezon kapatılan Hereford United’ın yerine 
oluşturulmuş yeni bir takım. Bir diğer adları da 
Hereford Bulls (Boğaları).
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Yaşı yetip de çocukluğunda bahçede, sokakta top 
oynayabilenlerinizin hatırlayacağı bir kavram “hem kaleci hem 
oyuncu”. Pek çok çocuk kaleci olmak istemez, olsa bile hem hem 
kaleci hem oyuncuyum diyerek takım savunmadayken kaleye geçer, 
hücumdayken ileri çıkardı. 
Ben bunlardan biraz farklı büyüdüm, kendimi bildim bileli kaleci 
olarak futbol oynuyorum, 35 yılı devirmek üzereyim ama artık yavaş 
yavaş jübile zamanım da geliyor. Şimdiki hikayemiz İngiltere’de 
iki amatör takımın yaptığı hazırlık maçından ve girizgahtan da 
anlayacağınız üzere kalecilikten geliyor. 

Türk futbolu kaleci Rüştü’yü, 30 Nisan 1995’teki Kayserispor – 
Fenerbahçe maçı ile tanıdı. David Seamon misali bıyıkları ile ünlü 
kaleci Engin İpekoğlu’nun talihsiz bir şekilde ayağı kırılınca bir 
anda Fenerbahçe kalesinde buldu kendisini Rüştü ve çok önemli 
bir kariyer inşa edebildi o günün üzerine. Konumuz Ada Futbolu 
olup Rüştü’den söz etmişken, eski kalecinin Old Trafford’da iki farklı 
takımla Avrupa Kupası galibiyeti gören belki de tek futbolcu olma 
özelliğini de ekleyelim satır arasında. Hem Fenerbahçe, hem de 
Beşiktaş forması ile Sir Alex Ferguson’un takımını kalesinde mağlup 
etmeyi başarmıştı Rüştü. 

30 Temmuz 2016 günü öğleden sonra 14:00 sularında oynanan 
Hartlepool FC vs Jarrow Roofing maçını dünya çapında üne 
kazandıran olay da kalecisinin sakatlanması ile başlıyor. Malum 
amatör liglerde kulüpte görevliyseniz ülkemizde de İngiltere’de 
de olsa fark etmiyor pek çok şeyden sorumlu olabiliyorsunuz. Bu 
maçın ilk yarısında her şey normal giderken kulübün ikinci başkanı, 
sosyal medya ve kurumsal iletişim sorumlusu aynı zamanda kaleci 
antrenörü Andy Hudson kulübünün twitter hesabından maçın 
ilk yarısının skorunu 1-0 olarak takımı lehine twitledikten sonra 

HEM KALECİ,
HEM SOSYAL MEDYACI

M. MERT ARTUN
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sakatlanan kalecileri Andy Jennison’ın yerine oyuna girmek zorunda 
kaldı ikinci yarının başında. Takım tüm yedeklerini oyuna almış ve 
kalecinin yerine geçecek kimse kalmamıştı. Gençliğinde de Sunday 
League’de de kalecilik yapan ancak son maçının üzerinden 8 yıl geçen 
Hudson görevden kaçmadı ve kaleci kıyafetlerini giyip sorumluluğu 
aldı. Maçın sonlarına doğru bir gol yese de son saniyelerde kurtardığı 
mutlak pozisyonla yenilgiyi önleyen isim olmayı da başardı. 

Maçın bitiminde ikinci yarı sırasında twitter hesabından güncelleme 
yapamadığı için özür dileyen ve hesabı yöneten kişinin kaleye 
geçmek zorunda kaldığını belirten Roofers tweeti 5binin üzerinde 
RT alarak bir anda viral oldu. Eve döndüğünde attığı son tweetin her 
zamanki gibi 2-3 RT ile sonuçlanacağını düşünene Hudson gelen 
cevapları ve RT sayısını görünce çok şaşırdığını belirtti BBC Radyo’ya 
verdiği demeçte ve bu olayın bir nebze de olsa amatör futbolun ve 
takımının adını duyurduğu için mutlu olduğunu söyledi. 
 
Belki onun kaderi Rüştü gibi olmayacak ama bu anı hayatının sonuna 
kadar tebessümle paylaşacağı hoş bir sahne olarak hayatında yer 
alacak. Kim bilir belki ben de bir gün tribünde twitter hesabımızla 
ya da dergimizle ilgilenirken bir anda takımlardan birinin kalesinde 
bulurum kendimi…

 HEM KALECİ HEM SOSYAL MEDYACI
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 3 KORNER 1 PENALTI

Madem çocukluğumuzdaki sokak futbolu 
terimlerinden başladık, yine aynı yerden devam 
edelim, sırada 3 korner 1 penaltı var. Çocukken 
penaltı atmayı severdik demek ki, ya da tam 
tersi korner atmayı da savunmayı da sevmezdik 
ve 3 korner = 1 penaltı olan bir futbol kuralı icat 
etmiştik mahalle maçlarında. Bazen tek kalede 
maç yapmamızın da bunda etkisi vardı. 

Çocukluğumda bir Galatasaray 6 – 1 Samsunspor 
maçı hatırlıyorum, karlı bir İstanbul gününde 
4 penaltı kararı gelmişti hakem Hasan Ceylan, 
tarih 13 Şubat 1994. Bir de gençliğimizde 
1999 yazında, meşhur Arjantinli forvet Martin 
Palermo’nun bir Copa America maçında 3 
penaltı birden kaçırmasının hikayesi vardı… 

Bir maçta oldukça çok sayıda penaltı olmasına 
pek alışkın değiliz, hem de Ada futbolu gibi 
sertliğe ve ikili mücadeleye prim tanınan 
maçlardan ve hakem yönetimlerinden bol 
bir şeyin olmadığı bir ortamda hiç değiliz 

derken sezonun henüz başında oynanan 
İskoçya Lig Kupası, bu sezonki sponsoru 
nedeni ile BetFred kupası grup maçlarından 23 
Temmuz’da oynanan St. Johnstone vs Falkirk 
karşılaşmasında bu tabularımız yıkıldı. 

Maçın henüz 38. dakikasında ev sahibi Saints 3. 
penaltısını kullanmış ve bunlardan 2 gol bulmuş 
sevinç çığlıkları atıyordu. Hakem Bobby Madden 
ilk penaltısında Tom Taiwo’nun Swanson’a ceza 
sahasının hemen içinde yaptığı faulü iyi süzdü 
ve beyaz noktayı gösterdi ancak Liam Craig’in 
sol ayağı ile kullandığı penaltıyı kaleci Danny 
Rodgers kurtarmayı başardı. 

25. dakikada bu kez Craig kullandığı köşe 
atışında ceza sahası içinde Paul Watson’ın 
Shaugnessy’nin formasını çektiğine hükmetti 
ve yeniden penaltı düdüğü çaldı, Watson sarı 
kart gördü. Bu kez topun başına Swanson geçti 
ve topu yine aynı köşeye ancak bu kez daha 
isabetli gönderdi, kaleci Rodgers bu şuta da 

3 KORNER 1 PENALTI
M. MERT ARTUN
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dokunmayı başardı ancak ellerinden seken top 
direğe çarparak ağlara gitti. 

Maçın 38. dakikasında yine bir yan topta hakem 
Madden bu kez de Cummins’in formasını tutan 
Leahy’nin faul yaptığını düşünerek üçüncü 
kez penaltıya hükmetti. Falkirk takımının 
oyuncularının itiraz seviyelerini görmeliydiniz. 
Aynı yönetim ve penaltı düdükleri ülkemizde 
herhangi bir maçta dahi olsa hala konuşuyorduk. 
Ana fikir ise “bu tip faullere penaltı çalınsa, 
penaltı atmaktan maçlar bitmez” olurdu… 
Topun başına yine Swanson geçti, yine aynı 
köşeye gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Maçın 
skorunu ise 69. dakikadaki karambolde fileleri 
havalandıran MacLean belirledi. St Johnstone 3 
– 0 Falkirk. 

Maçın özetini SPFL’nin Youtube kanalından ya da 
https://www.youtube.com/watch?v=E_6KHgdHp3g 

linkinden izleyebilirsiniz. 

 3 KORNER 1 PENALTI
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 23 YAŞ ALTI GOLCÜLER

28 Temmuz 2016’da İngiltere milli takımının 
ve Tottenham’ın golcüsü, geçen sezonun gol 
kralı Harry Kane 23. doğum gününü kutladı. 
23 yaşında Premier Lig’de attığı gol sayısı 
henüz 49 ve geçen sezonun 25 gollü kralı 23 
yaşındaki golcüler sıralamasında pek tepelerde 
değil. Rekor 93 golle Liverpool efsanesi Robbie 
Fowler’da. 

PREMIER LİG’İN
23 YAŞ ALTI
GOLCÜLERİ

M. MERT ARTUN
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Listenin zirvesinde Robbie Fowler var. Bir 
döneme damga vuran golcü bu gollerini 
Liverpool forması ile atmıştı ve kariyerinde 378 
Premier Lig maçında 166 gole imza attı. 

Liverpool’dan devam ediyoruz, ikinci sırada 
Michael Owen, 91 gol. Kısa bir dönem Real 
Madrid forması da giyen Owen, Premier Lig’de 
326 maç ve 150 gollük bir istatistiğin sahibi. 

 23 YAŞ ALTI GOLCÜLER
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3. basamakta bir Manchester United efsanesi 
Rooney var. Hala aktif futbolculuk hayatını 
devam ettiren Rooney 23 yaşında iken 71 gole 
sahipti. Şu anda İngiltere milli takımı ve United’ın 
en golcü oyuncusu rekorlarını da elinde 
bulunduran Rooney, Premier Lig kariyerinde 
Everton ve United forması ile 435 maça çıktı ve 
193 gole imza attı. 

Dördüncü sırada yine bir aktif futbolcu var, 
Everton’ın golcüsü Romelu Lukaku. WBA, 
Chelsea ve Everton formaları ile ligde toplam 
149 maça çıkan Belçikalı 60 gole imza attı ve 23. 
yaş gününü bu 60 golün ardından 2016’nın 13 
Mayıs’ında kutladı. 

Yaz dönemini kariyerine Portekiz ile Avrupa 
Şampiyonluğu ekleyen Cristiano Ronaldo da 23 
yaşına kadar United forması ile ligde 54 gole 
imza atmıştı. 

 23 YAŞ ALTI GOLCÜLER
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6. basamakta Norwich Cityli Chris Sutton 49 
golle yer alıyor. Sutton bu gollere Blackburn 
ve Norwich formaları ile imza attı, Chelsea 
serüveninin ardından İskoçya’ya Celtic’e gitti 
ve Aston Villa’da futbolu bıraktı. Premier Lig’de 
276 maç ve 85 golü var. 

Leicester City efsanesi Emile Heskey’e geldi 
sıra, ya da Liverpool mu demeliydik… 23 yaşına 
kadar 46 gole ulaşan Heskey, Leicester City 
sonrası Liverpool ile devam eden kariyerinde 
Birmingham, Wigan ve Aston Villa da dahil 
olmak üzere 546 Premier Lig maçına çıktı ve 
117 gole imza attı. 

Blackburn öncesi Manchester United ile 
yıldızlaşan golcü Andy Cole da 23 yaşına 
geldiğinde 42 gol atmıştı, Jermain Defoe’den 1 
fazla. Oyuna sonradan girip bulduğu 23 golle 
Premier Lig’in tarihte bu alandaki en verimli 
oyuncusu olan Defoe, şu günlerde Sunderland 
forması ile gollerine devam ediyor. 

 23 YAŞ ALTI GOLCÜLER
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 AFRİKA BOYKOTU

Dünya Kupası tarihini sular seller gibi bilenler için 1966’nın 
tek anlamı olabilir. İngiltere’nin zaferi ile sonuçlanan, 
Wembley’de maçın son anlarında seyircilerin maç bitti 
sanarak sahaya girdiği, İngiltere’nin golünün çizgiyi geçip 
geçmediği tartışmalarının yaşandığı o meşhur kupa. Daha 
detay bilenler, Portekizli Eusebio’nun ve Kuzey Kore Milli 
Takımı’nın performanslarını hayranlıkla anarlar.

1966 Dünya Kupası’nın bir başka önemli özelliği var oysa; 
kocaman bir kıta tarafından boykot edilen ilk ve tek Dünya 
Kupası olması. Zamanında getirdiği ses açısından küçük, 
Dünya Kupası tarihi için büyük bir boykotun hikâyesini 
anlatmaya çalışacağız.

1966 
AFRİKA BOYKOTU

EDİP URAS
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Afrika futbolunun Dünya Kupası’nı boykot ettiği 
o yıllarda siyah kıtada Gana rüzgârları esiyordu. 
Bayraklarındaki siyah yıldızdan dolayı onlara 
‘Kara Yıldızlar’ diyorlardı. 1963 ve 1965 yıllarında 
Afrika Şampiyonu olan Gana takımında ‘tek 
kişilik orkestra’ lakaplı Ose Kofi oynuyordu.

1966’nın efsane İngiltere takımının kalecisi 
Gordon Banks, hazırlık maçında ondan dört gol 
birden yedikten sonra Kofi’nin en az George 
Best kadar iyi bir golcü olduğunu söylemişti.

Kofi’nin top sürüşünün bir büyücüyü andırdığı 
söylenirdi. Kanatta rüzgâr gibiydi ancak dünya 
onun büyülü oyununu Dünya Kupası’nda izleme 
şansını elde edemedi.

Kim bilir başka kimleri izleyemedik o yıl…

Peki neden?

1964 yılının Ocak ayında, FİFA, 16 takımın 
katılacağı Dünya Kupası finallerindeki dağılımı 
açıkladı. Ev sahibi dâhil 10 Avrupalı, 4 Latin 
Amerikalı, 1 Orta Amerika ve Karayip Bölgesi 
takımı. Son takım için mücadele edecek 3 kıta 
kalıyordu: Afrika, Asya ve Avustralya.

FIFA’nın da yönetim kurulunda bulunan Gana’nın 
Sport Direktörü Ohene Djan’ın itirazları kararın 
açıklanmasından hemen sonra başladı. Djan, 
FIFA’ya gönderdiği telgrafta sert kelimelerle 
eleştirilerini seslendirmekle kalmadı, kararın 
yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

1957’de Sahara Çölü’nün güneyindeki 
ülkelerden bağımsızlığını ilk kazanan ülke 
Gana olmuştu. Gana Devlet Başkanı Kwame 
Nkrumah, özgürlüğüne yeni kavuşan ulusunun 
birlikteliği için futbolu kullanmayı, Afrika 
insanlarının birleşmesinin harcının bu oyun 
olduğunu düşünüyordu.

Etiyopyalı Tessema Yidnekatchew da Djan’ın 
yanında, Afrika’nın futbol haklarını arayanların 

 AFRİKA BOYKOTU
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başrol oyuncularından biri oldu.

İkilinin başını çektiği grup, Afrika’nın ekonomik, 
politik ve coğrafya olarak görmezden 
gelinmesinin kabul edilmez olduğunu şiddetle 
savundular.

Afrikalı uluslar da en az diğerleri kadar futbol 
oynayabiliyordu. Afrika, Asya ve Avustralya 
takımlarının birbirleri ile eleme maçının 
oynamasının getireceği lojistik zorluklar ve 
maddi zorluklar da cabasıydı.

Her zaman olduğu gibi, politika yine işin 
içindeydi…

Merkezi Mısır’ın başkenti Kahire’de olan 
Afrika Futbol Federasyonu (CAF), 1957 yılında 
kurulmuştu. 1960 yılında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ni o zamanki ırkçı politikaları 
‘Apartheid’ yüzünden birlikten çıkarmışlardı.

FIFA da 1961’de Güney Afrika’nın üyeliğini 
askıya aldı. İki yıl sonra, 1966 Dünya Kupası’na 
sadece beyazlardan, 1970 Dünya Kupası’na ise 
sadece siyahlardan oluşan bir takımla katılacağı 
garantisini verdikten sonra yeniden üyeliğe 
kabul etti.

Bu saçmalıkları bugün aşmış olmayı diliyoruz 
ancak ne kadar mesafe geldik bilmek zor. 
Yine de, o zamanlarda kendi kıtasında 
dışlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrikalı 

 AFRİKA BOYKOTU
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rakiplerle eleme maçları yapmasın diye Asya 
gruplarından birine yerleştirilmişti. Play-Off 
maçlarına kalırlarsa, yine de Afrika’dan bir ülke 
ile karşılaşma ihtimali vardı.
Kabul edilemez bir durumdu. 1964’e kadar 
süren mücadelenin sonunda CAF, Afrika’ya 
finallerde doğrudan bir yer açılmazsa, 1966 
Dünya Kupası’nı boykot edeceğini açıkladı.

O zamana kadar, Afrika’dan sadece Mısır, 1934 
finallerinde yer almıştı.

FIFA yerinden bile kıpırdamadı. Ekim 1964’de 
Güney Afrika’nın FIFA’dan atılması için lobi 
faaliyeti gösteren CAF, o zamanki 15 üyesi ile 
birlikte FIFA’dan çıkma kararını uygulamaya 
geçirdi.

Afrika kıtasındaki ülkelerinin çoğunun 
bağımsızlık mücadelesi verdiği o yıllarda, futbol 
federasyonlarının farklı bir tarafa bakması 
düşünülemezdi. Kararı vermek zor olmadı CAF 
için. Artık kolonilerinden sıyrılan Afrika ülkeleri, 
futbolda da büyük bir bağımsızlık savaşının ilk 
hamlesini yapmış oldular.

Osei Kofi, bugün geri dönüp baktığında, 
dünyanın gözü önünde yeteneklerini 
sergileyememiş olmasından dolayı buruk belki 
ancak Afrika için bunun doğru karar olduğuna 
emin.

“Haksızlığa karşı ayakta durabilmek, tüm kıta ve 
insanları için önemliydi.”

Elbette herkes Kofi gibi düşünmüyor. 1960’larda 
Gana milli takımının formasını giyen bir başka 
‘Kara Yıldız’ Kofi Pare, Dünya Kupası’ndaki 
maçları ve takımları izledikten sonra oradaki en 
iyi takımlardan biri olacaklarından emin.

“Dünya Kupası’nda oynasaydık, finale çıkardık. 
Hatta kupayı alabilirdik bile…” diyor.

Son Dünya Kupası elemelerinde Afrika, Asya ve 
Avustralya’dan 100’ün üzerinde takım mücadele 
etti. 1966 Dünya Kupası için ise bu üç kıtadan 
sadece 2 takım eleme için karşı karşıya geldi. 
Bazı Asya ülkeleri ekonomik zorluklar nedeniyle 
çekilmek zorunda kalmışlardı. 

 AFRİKA BOYKOTU
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Bu iki takımdan, çok iyi hazırlanmış olan Kuzey 
Kore ekibi, Avustralya’yı 9-2 gibi farklı bir skorla 
mağlup edip Dünya Kupası’na geldi.

Kuzey Kore’nin propagandası için önemli 
silahlardan biriydi futbol takımı. Finallerde 
önce İtalya’yı geçtiler, Portekiz maçında da 
3-0 öne geçmişlerdi. Portekizli Eusebio’nun 
efsaneleştiği maçta 4 gol atmasının ardından 
maçı 5-3 kazanan Portekiz’e elendiler.

Elbette, işin daha ilginç tarafı, o Portekiz 
takımında, kaptan Mario Coluna ve Eusebio 
dâhil 4 oyuncu Mozambik doğumluydu. Dördü 
de Afrikalıydılar. Mozambik o zaman bir Portekiz 
kolonisiydi. Portekiz kupayı üçüncü tamamladı 
ve Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 
o zaman elde etmiş oldu.

‘Afrikalı’ birisinin 1966 Dünya Kupası’nın gol kralı 
olması ve devam eden görüşmeler ve mücadele 
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sonucunda, kupadan iki yıl sonra, FIFA üyeleri 
oy birliğiyle Afrika’nın Dünya Kupası’nda bir 
kontenjanı olması kararını verdiler. Asya da 
1968’deki bu oylamada bir kontenjan kazandı.
Boykot işe yaramıştı.

Bugün, 32 takımlı Dünya Kupası finallerinde, 
Afrika 5 kontenjana sahip. Afrika kıtasında ilk 
yapılan 2010 Güney Afrika finallerinde 6 takım 
kıtayı temsil etmişti. 

Afrika daha da fazlasını istiyor ve hak ediyor.

1966’daki boykottan sonra, tüm Dünya Kupası 
finallerinde Afrika ekipleri yer aldı. O zamanki 
mücadeleye imza atanlar sayesinde bizler 
Roger Milla ve Asamoah Gyan gibi birçok yıldızı 
izleyebildik. 

Bir kıtanın yeniden doğuşuna tanıklık ettik.

 AFRİKA BOYKOTU



SAYI 22|30

 ARMALARIN DİLİ

ARMALARIN DİLİ:
NEWCASTLE UNITED

EDİP URAS

Newcastle United, İngiltere’nin kuzey batısında 
yer alan Newcastle kentinin takımı. Şehir, Tyne 
nehrinin yanında olduğundan bazen Newcastle 
upon Tyne olarak da anılır.

Geçtiğimiz sezon Premier 
Lig’de tutunamayan ve küme 
düşen Newcastle United’ı 
bu sezon Championship’te 
izleyeceğiz. Birkaç oyuncusu 
dışında kadrosundan 
fazla kayıp vermeyen 
Saksağanlar, bu sezon 
Premier Lig’e dönmek 
için mücadele edecek 
takımlar arasında en iddialı 
olanlarından biri.

Newcastle United, tarihinde 
4 Lig Şampiyonluğu, 6 
Federasyon Kupası ve 1 
Community Shield kazandı. 
1892 yılında kurulan kulüp, 
aynı zamanda 1969 yılında 
Şehirlerarası Fuar Kupası ve 
2006’da UEFA Inter Toto Kupası’nın da sahibi 
oldu.

Şehirde yer alan ezeli rakipler, Newcastle East 
End ve Newcastle West End sonunda ‘United’ 
veya birlik olarak kurdular takımı. Birbirine 

bazen ölesiye düşman bu iki ekipten East End 
zaman içinde çok güçlendi. Maçlarını St. James’s 
Park’ta oynayan West End, finansal zorluklar 
içine girdi. West End, rakibine birleşmeyi 

önerdi. Böylece doğu ile batı 
kelimenin tam anlamı ile 
buluşmuş oldu. Newcastle 
United, maçlarını hala St 
James’s Park Stadı’nda 
oynuyor.

Newcastle armasının 
yolculuğuna başladığımız 
yer, diğer bazı şehir 
takımlarında olduğu gibi 
kentin arması olacak. 1969 
yılında Newcastle arması 
haline gelmeden önce, 
1911’den itibaren sadece FA 
Cup finallerinde kullanılan 
bu eski sembolün altında 
Latince şöyle yazıyor: fortiter 
defendit triumphans. 
Yani ‘cesur savunma ile 
gelen zafer’. Şehri sık sık 

işgalcilere, özellikle de İskoçlara karşı savunmak 
zorunda kalan büyük büyük ataları, geçen 
sezon Newcastle United savunmasını görseler, 
ne derlerdi bilinmez.

Şehir armasındaki kalkanın üzerinde yer alan üç 



SAYI 22|31

 ARMALARIN DİLİ

şato, Kral William I’in oğlu Robert’in halen şehrin 
simgesi halindeki Henry II’nin şatosunun yerinde 
kurduğu hisarları anlatıyor. Saksonlar şehre 
sahip olduğunda, burasının adı Monkchester 
idi. İsmin sonundaki ekten de anlaşılacağı gibi 
burası Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırını 
belirleyen, MS 120 yılında yapılan Hadrian 
Duvarı’nın da parçası.

1969 yılından 1976’ya kadar futbol takımının 
kullandığı bu armanın her iki tarafında yer alan 
denizatları, kentin deniz ile olan güçlü bağlarını 
anlatıyor. Elbette, şehre adını veren ortaçağdan 
kalma şato, bugün kullanılan logoda  olduğu 
gibi, bu armada da değişmez yerini almış 
durumda. 

1976 yılında ise kulübün farklı bir yöne doğru 
gittiğini görüyoruz. Yeni armada şato ve deniz 
duruyor ama yeni bir misafir var: siyah beyaz bir 
saksağan. Dam üstünde olmayan bu saksağanın 
orada olması, siyah beyaz formalı Newcastle 
United’ın renklerinden dolayı bu güzel kuş ile 
anılmasından ileri geliyor kuşkusuz. Kurulduğu 
1892 yılından sonra ilk iki yıl, East End’in renkleri 
olan kırmızı beyaz forma ile oynamış yeni takım. 
Daha sonra siyah beyaz formalar, zaman zaman 
lacivert şortlarla kullanılmış.

Saksağanlar kadar çok kullanılan bir başka 
lakap ‘Toon’ ise oldukça farklı bir aksana sahip 
olan kuzey doğu İngiltere ahalisi Geordie’lerin 
‘town’ veya kasaba kelimesini telaffuz etme 
şekillerinden kaynaklanıyor. Taraftarlar 
kendilerine ‘Toon Army’ veya ‘Kasaba Ordusu’ 
adını veriyorlar.

Saksağanlı bu armanın ömrü fazla uzun olmadı 
Tyneside kulübünde. 1983 yılında, dönemin 
modasına uyularak daha ‘modern’ görünümlü 
bir armaya yer verildi. NUFC harflerine yer 
verilen ve saksağanın da unutulmadığı bu 
armanın da ömrü sadece 5 yıl sürdü.

Newcastle United arması 1988’den beri aynı. 
Şehrin armasında yer alan kalkan üzerindeki 
üç şato yerini Newcastle United’ın klasik siyah 
beyaz çubuklarına bırakmış durumda.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, kulübün pek 
sevilmeyen sahibi Mike Ashley, armanın 
değişeceğini açıklamıştı. Ancak ‘Toon Army’ nin 
aklında sadece tek şey var, ait oldukları Premier 
Lig’e dönmek.

     1969-1976    1976-1983     1983-1988 1988-



SAYI 22|32

 BIRMINGHAM’DAN BARI’YE

BIRMINGHAM’DAN BARI’YE
ERDEM ÖZDAMAR

İngiliz oyuncuların kolay kolay Ada dışına 
çıkmadıkları artık hepimizin malumu. Bu tercih 
edilmeme sebeplerini pek ala sıralayabiliriz. 
Ancak bu durum eskilerde çok farklıydı. Futbol 
yaşantısını Britanya ligleri dışında sürdüren pek 
çok isim mevcut.

Bu sayfalara da bundan 30 yıl önce radikal bir 
kararla Serie A’nın yolunu tutan iki Aston Villa 
oyuncusunu konu edineceğiz. Gordon Cowans 
ve Paul Rideout.

1982’de Avrupa’da zirveye çıkan Aston Villa 
kadrosunda yer alan iki isim, futbol hayatlarını 
İtalya’da sürdürme kararı aldıklarında, dönemin 
de şartlarıyla, pek şaşıran olmadı. Karara 
şaşırılmasa da, İtalya için verdikleri karar bir 
hayli şaşırtıcı oldu.
Gordon ve Paul, İtalya’da, Bari’ye imza 

attıklarında yıl 1985’ti.

Gordon’ın hikayesi 1983’e uzanıyor. Villa ile 
yaşadıkları zaferin hemen ertesinde oyuncuya 
İtalya’da, Napoli’de oynama fırsatı doğuyor. 
Cowans bu teklifi düşünmeye alırken Napoli’de 
bir dizi değişim, onun aklını çelmeye yetiyor. 
İtalya’da oynamaya, Napoli’ye “evet” demeye 
yaklaşırken kulüp yönetiminin değişmesi, 
takımdan ayrılan hocalar ve oyuncular, Cowans’ı 
Ada’da bırakıyor.

Sky Sports’a verdikleri röportajda Cowans, 
“Souness ve Trevor Francis gibi ben de şansımı 
yurtdışında denemek istedim, ilk tercihim de 
İtalya’ydı” diyor.

1982’nin Avrupa şampiyonu Aston Villa 
kadrosunun dağılması da bu isteği tetikleyen 
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bir başka etken. Ancak İtalya yolculuğu için 
1985’e kadar beklemesi gerekiyor.

Daha sonraları QPR’da yöneticilik de yapan 
Gianni Paladini ile tanışmasıyla Gordon Cowans, 
İtalya için hazırlık yapmaya başlıyor. Sadece o 
değil, Paul Rideout da.

Gianni Paladini o sıralar Birmingham’da bir 
gece kulübünde çalışıyor. Daha doğrusu, 
işletmenin ortaklarından biri. Bir iş adamı. 
İtalya ile bağlantıları olan Paladini, Cowans’la 
karşılaşmasında “eğer isterse kendisine 
yardımcı olabileceğini” söylüyor.
Cowans’ı Napoli’ye isteyen fakat bu transferi 
gerçekleştiremeyen sportif direktörler, San 
Paolo’dan Bari’ye gidiyor. Paladini’nin aracı 
olmasıyla Cowans ve İtalyanlar yeniden temas 
haline geçiyorlar.
Barili yöneticiler, Cowans’ı halen takımda 
görmek istediklerini ve genç oyuncu Paul 

Rideout’u da transfer etmek istediklerni 
Paladini’ye iletiyorlar. Oyuncular bu çağrıya “Si” 
diyorlar.

Serie B’den o sezon yükselen Bari için çok çok 
büyük bir transfer. Cowans ve Rideout.

İkili o zaman verdikleri kararın kesinlikle para 
ile alakası olmadığı görüşünde. Sadece farklı bir 
heyecan ve farklı bir deneyim için bu transferi 
kabul ettiklerini söylüyorlar. Dahası, o sezon 
yeniden Serie A’ya çıkan Bari’de kahraman 
olmak da var.

Rideout, Bari için dönemin diğer İtalyan 
kulüplerine nazaran çok büyük olmadığını 
söylüyor. Ancak onları Çizme’de çeken şeyin 
de bu küçük kulübe bağlı taraftarlar olduğunu 
eklemeden edemiyorlar.

Paul ve Gordon, dönemin Bari kadrosundaki 
tek yabancı oyuncular. Zaten ikili yalnız 
olmamalarının İtalya’ya adaptasyon sürecini 
hızlandırdığı konusunda hemfikir.

Kendi açılarından hızlı giden süreç aileleri için 
hiç de benzer şekilde gitmiyor tabii ki. Bari’ye 
Cowans eşi, kızı ve köpeğiyle gelirken, Rideout 
da kız arkadaşı ile taşınıyor. Kendileri takım ile 
kamptayken ailelerinin oldukça zorlanmaları, 
kaldıkları otelde rahat edememeleri, dil sorunu, 
kültür farkı henüz 3 hafta bile olmamışken 
ikiliye verdikleri kararı bir kez daha sorgulatmış.
Yeni sezon hazırlıkları da Ada’dakinden bir 

 BIRMINGHAM’DAN BARI’YE
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hayli farklı. Rideout, “bütün bir gün boyunca 
sadece koştuk, hiç futbol topuna dokunmadık, 
çok farklı bir sistemdi” diyerek Bari’deki sezon 
öncesi kampından bir anısını aktarıyor. 

Sert futbolun kalbi İtalya’da oyuncular fiziksel 
dayanıklıklarını üst düzeye çıkarmak adına 
çalışırken, Cowans, yeni takım arkadaşlarına 
uyum sağlamakta zorlanıyor. 

1985-86 sezonunda ilk maçını 8 Eylül’de 
evinde AC Milan’a karşı oynayan Bari sahadan 
1-0 yenilgiyle ayrılıyor. Bir sonraki hafta ise 
Sampdoria deplasmanında 2-0 yenilgiye karşı 
koyamıyorlar.

Evlerine döndükleri ikinci maçta, Roma 
karşısında ilk galibiyetlerini alırken goller 
Paul Rideout’tan geliyor. 21 yaşındaki 
oyuncu takımıyla çıktığı üçüncü maçta 2 gol 
kaydederken, Gordon Cowans henüz kendisine 
forma şansı bulamıyor.

Cowans için sahaya çıkma zamanı 27 Ekim’de 
geliyor. İçerde oynadıkları Lecce derbisinde 
Cowans sahaya ilk 11’de çıkıyor. Rakibini 2-0 
yenen Bari’nin gollerinin birinde yine Rideout 
imzası var.

35 haftalık Serie A’da Rideout ilk sezonunda 28 
maçta sahaya çıkarken, Cowans sadece 20 defa 
oynayabildi. İlk senesinde küme düşen Bari’de 
Cowans gol atamazken, Rideout o sezon attığı 
6 golle takımın ligdeki en golcü oyuncusu oldu. 
1985-86 sezonunda Bari 5 galibiyet, 12 
beraberlik, 13 yenilgi aldı ve küme düştü. 

Cowans, tüm bunlara rağmen ilk sezonunu 
değerlendirirken Bari’nin çok büyük bir deneyim 
olduğunu söylüyor. Baresi, Laudrup, Platini, 
Schilaci gibi isimlere karşı mücadele eden İngiliz 
oyuncu, San Siro ve Della Alpi gibi stadyumlara 
çıkmanın ayrı bir heyecan olduğu görüşünde.
Sky’daki röportajında, Cowans, takımı ligde 
tutmayan şeyin kadro yetersizliğinden çok Serie 
A’ya direnememe olduğunu düşünüyor.

Bari, ayağının tozuyla geldiği lige iyi başlasa da, 
ligin ilerleyen haftalarında alt sıralara demir 
attı. Takımın tek yabancıları olan İngilizler’den 
Cowans bir de sakatlık geçirirken, Rideout 

gol atamayınca takım saha içinde dağılmaya 
başladı. 

Bari’deki bir başka problem ise kadronun 
dağılması. Rideout, ve Cowans ilk sezonlarında 
takımın başındaki Bruno Bolchi’nin kendilerine 
çok yardımcı olduğunu söylüyor. Eski İtalyan milli 
oyuncu takımı olması gerektiği gibi oynatırken, 
ertesi yıl yerine gelen Enrico Catuzzi, Bari’yi 
şimdiki Barcelona gibi daha çok pas oyunuyla 
donatmaya çalışınca, son kaçınılmaz oluyor.

1985-86 sezonunda Cowans ve Rideout Çizme’de 

kendilerinden bekleneni veremeseler de, ikilinn 
gözü 1986 Dünya Kupası’ndaydı. Meksika 86 
vizesi alan İngiltere’nin hazırlık maçlarında 
oynamaları Cowans’ı umutlandırmış hatta.

“Mısır ve Rusya ile oynanan hazırlık maçlarında 
sahadaydım. Öncesinde sakatlık geçirmiştim 
ve iyileşir iyileşmez kadrodaydım. Rusya ile 
oynayacağımız maçta Bobby Robson 1 devre 
benim, 1 devre de Steve Hodge’un oynayacağını 
söylemişti. Bunun bir seçim olduğunu 
biliyordum. Sahada bir saatten fazla kaldım 
ama Meksika’ya giden Hodge oldu.”

 BIRMINGHAM’DAN BARI’YE
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Geri döndüklerinde İtalya için verdikleri kararı 
yeniden sorguluyorlar. Rideout, “zaten artık 
ikinci ligdeydik” diyor ve bunun gitmek için bir 
sebep olabileceğini söylüyor.

İki İngiliz, İtalya’daki yaşam tarzına ciddi 
anlamda alışmakta zorlandıklarını kabul 
ediyor.”Karmaşık duygular “ dediklerinin içinde 
İtalya’daki suç oranı, yol kenarlarında park eden 
ve hayat kadınlarını bekleyen arabalar, karmaşa 
ve iklim onları epey yormuş.

Cowans ve Rideout, tüm bunlara rağmen 

Bari’deki 3 yıllık sözleşmelerinin sonuna 
kadar kaldılar. İtalya’da, Serie A’da, Napoli’de 
oynamanın hayalini kurarken Serie B’de, 
Bari forması terlettiler. Cowans, bu kararı 
vermelerindeki en büyük etkenin kulübe ve 
kendilerine güvenenlere duydukları saygı 
olduğunu söylüyor. 

Bu konuda da haksız sayılmazlar. Bari taraftar, 
bu 2 İngiliz’i o dönem oldukça sevdi. 1989-90 
sezonunda yeniden Serie A’da mücadele edene 
kadar takımın tek yabancılarıydılar.

Cowans, Bari’nin Serie A’ya yükselmesinden 
sonra kadrosunu hiç güçlendiremediğini 
düşünüyor. Kadro yapısının kendilerini de 
etkilediğini de eklemeden geçemiyor.

Serie A’da Bari ile sadece 20 maça çıkabilen 
Cowans, 1986-87’de 20 takımlı Serie B’de 
38 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. 
Cowans, ilk gollerini de bu sezon attı. 

Rideout ise yine takımın en golcüsüydü. İlk 
sezon 6 golde kalan oyuncu gol sayısını 10’a 
yükseltti. 

Veda zamanı. 1987-88 sezonu oyuncuların 
kontratlarının son senesiydi. Büyük beklentilerle 
gelinen İtalya’da bekleneni bulamamak. 
Günümüzün modern kullanımıyla “hayaller 
Napoli, gerçekler Bari” desek daha doğru olur 
herhalde. Çünkü Bari’nin gerçekleri ne bir Roma 
ne de bir Milano’ydu. Takımın küme düşmesi 
ve bir türlü üst sıralara çıkamaması, bizim 
Adalılar’ın keyfini kaçırıyordu. 

1987-88 sezonunda Bari, 20 takımlı Serie B’de 
7’nci oldu. Sezon sonu Cowans ve Rideout 
yeniden İngiltere’ye döndüler.

Gordon Cowans, Bari ile ligde ve kupada olmak 
üzere toplam 94 maça çıktı ve 3 gol attı. 

Paul Rideout ise dalya demeye ramak kala 
ayrıldı. 99 maçta giydiği formayla 24 gol sevinci 
yaşadı.

Cowans, yeniden Aston Villa’ya döndü. 
Blackburn, Sheffield United, Derby, Bradford 
ve Burnley’de oynadıktan sonra 1997’de emekli 
oldu. 1 yıl Burnley akademisinde çalıştıktan 
sonra 1998’de yardımcı antrenör olarak Aston 
Villa’ya geri döndü.

Paul Rideout da Ada’ya döndü. Southampton’a 
transfer olan oyuncu daha sonra Rangers ve 
Everton’da da oynadı. 1997’de çılgın bir kararla 
Çin ligine, sonrasında da Birleşik Devletler’e, 
Kansas’a gitti. Rideout, 2002’de futbol oynamayı 
bıraktıktan sonra Kansas’ta alt yaş gruplarına 
antrenörlük yapmaya başladı.

 BIRMINGHAM’DAN BARI’YE
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 HIZLI VE ÖFKELİ

HIZLI VE ÖFKELİ
BRİTANYA LİGLERİNDEKİ 
EN HIZLI KIRMIZI 
KARTLAR GÜNGÖR ORÇUN ACAR
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8) STEVEN GERRARD

Bu listede olmasını beklemesek de Liverpool 
efsanesi Gerrard ayrılıksezonunda 42 saniye 
içinde kırmızı kart görerek son sıradan listeye 
girmeyi başardı. Liverpool’un Manchester 
United’a 2-1 yenildiği maçta, ikinci yarının 
başında Lallana’nın yerine giren Gerrard, 
muhtemelen maça damgasını vurmak 
istiyordu. Ancak Gerrard, henüz ikinci yarının 
42. saniyesinde damgasını Ander Herrera’ya 
vurdu. Rakibine oldukça sert bir müdahalede 
bulunan Gerrard hakemin tereddütsüz kırmızı 
kartının ardından soyunma odasının yolunu 
tuttu. 

7) JASON CROWE

Listede 7.sırada olsa da ilk profesyonel 
maçında en erken kırmızı kart görme rekoru 
Jason Crowe’a ait. Lig Kupası’nda Birmingham 
karşısında ilk maçına çıkan Arsenalli Crowe, 
biraz heyecanlı olacak ki henüz 33.saniyede 
Martin O’Connor’a yaptığı müdahale sonrası 
kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçın hakemi 
Uriah Rennie’den ufak bir hoş geldin hediyesi 
diyebiliriz. 

6) MARK SMITH

Crewe Alexandra kalecisi Mark Smith, 
Crowe’dan biraz daha sabırsız olacak ki henüz 
19.saniyede oyun dışında kaldı. Muhtemelen 
kötü bir gün geçiren oyuncu, maçtan kaçmanın 
bir yolunu bulamayınca erken bir kırmızı kart 
görmüş olabilir. Santranın ardından gelişen 
Darlington atağında hücum oyuncusunu 
düşüren Smith, bariz gol şansını engellemekten 
ötürü oyundan atılır.  
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5) KEVIN PRESSMAN

Sheffield Wednesday kalecisi Kevin Pressman 
maça oldukça konsantre bir şekilde başladıktan 
sonra, gelişen ilk Wolverhampton atağında 
topu ceza sahasının dışında tutar. Artık 13’ün 
uğursuzluğu mudur bilinmez 13.saniyede 
oyun dışı kalan Pressman tecrübesinde bir 
oyuncunun(olayın gerçekleştiği 2000 yılında 33. 
yaşındadır) neden böyle acemice bir hareket 
yaptığı gizemini korumaktadır. 
 

4) KEITH GILLESPIE

Listede Sheffield’dan ayrılmadan devam 
edersek, agresifliğiyle tanınan Keith Gillespie, 
2007 yılında Sheffield United’ın Reading’le karşı 
karşıya geldiği maça çok hızlı bir şekilde başlar. 
Maç başlamadan ne yaşadığı bilinmemekle 
birlikte, oyuna girmesinin ardından takımı 
taç atışı hazırlığındayken bir pozisyon alma 
mücadelesinde Stephan Hunt’a sebepsiz yere 
dirsek atarak oyun dışında kalır. Aralarında ne 
tür bir ilişki olduğu anlaşılmamakla birlikte bir 
alacak verecek ya da kız meselesi olduğunu 
düşündüren şey Gillespie’nin Hunt’a dirsek 
atması oyuna girdikten sonra henüz 12 
saniyenin geçmiş olmasıdır. Sheffield tacı 
kullanamadan bir kişi eksik kalır. Listemizde 
dördüncü sırada bulunan Gillespie’nin kırmızı 
kartın ardından soyunma odasına giderken 
Hunt’a bir de yumruk attığını hatırlatalım! (kesin 
kız meselesi)

3) PRESTON EDWARDS

Saliseler farkıyla da olsa Ebbsfleet United 
kalecisi Preston Edwards listemizde üçüncü 
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sırada. Maç başlar başlamaz geri pas yapan 
Ebbsfleet oyuncuları topu defansa iletir. Ancak 
defans oyuncusu muhtemelen maça konsantre 
olamamıştır ve felaket bir geri pasla topu 
kalecisine iletmeye çalışır. Farnborough forveti 
hızlıca araya girer ve kaleciyle karşı karşıya 
kalır. Preston Edwars’ın yapabileceği tek şey 
oyuncuyu düşürmektir ve henüz 12.saniyede 
oyun dışında kalır. 

https://www.youtube.com/
watch?v=QOHeDnO8WIo

2) DAVID PRATT

2009 yılında Chippenham Town Bashley 
maçında İngiliz futbolunda rekora çok yaklaşılır. 
Ev sahibi takımın santraforu David Pratt rakibin 
santrasının ardından kırmızı görmüş bir boğa 
edasıyla rakip forvete çift dalar. Hakemin bu 
olaya cevabı oldukça nettir. İngiliz futbolunun 
en erken 2.kırmızı kartı, 3 saniye…

1) LEE TODD

Britanya futbolunun en erken kırmızı kartı Lee 
Todd’un 2000 yılında gördüğü karttır. Todd ne 
topa elle müdahale etmiştir ne de sert bir faul 
yapmıştır. Cross Farm Celtic – Taunton East 
maçında santra esnasında hakemin yanında 
duran Lee Todd, başlama düdüğünün kulağına 
çok yakın bir mesafede çalmasıyla kendini 
tutamaz ve şu kelimeler ağzından dökülür. F#*k, 
that was loud!” İnsan beyninin ne kadar hızlı 
hareket ettiğinin bir göstergesi olarak hakemin 
düdük çalıp, küfrü duyup, algılayıp, buna kırmızı 
kart vermeliyim deyip düdüğünü tekrar çalıp 
oyunu durdurması sadece iki saniye sürer.Bu 
lafa oldukça içerlemiş olduğunu düşündüğüm 
hakem bir rekor kırarak ikinci saniyede Todd’u 
oyundan atar. 
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ÇOK KONUŞULAN FORMALAR

Yeni sezonun merakla beklenen olaylarının 
başında yeni formalar gelir. Ada’da da hem 
üretici firmalar hem de tasarımcılar ciddi bir 
rekabet içinde. Bazen ilginç fikirler sonucu 
çok ilginç formalar ortaya çıkabiliyor. Biz de 
yeni sayımızda sizin için sezon öncesinin en 
çok konuşulan formalarını seçtik.

İlk durağımız İskoçya,

Kaptanlığını Türk oyuncu Alim Öztürk’ün 
yaptığı Hearts’ın meyveli sakızları andıran 
yeni sezon deplasman forması

Bu forma zamanın İskoçya Futbol 
Federasyonu ve Hearts’ın onursal başkanı 
5th Earl Rosebery’ye bağlılık ifadesi olarak 
tasarlanmış. Rosebery’nin yarıştığı renkler 
çuhaçiçeği sarısı ve pempe. Bu renkler 
İskoçya milli takımında da 1881-1951 yılları 
arasında 9 maçta forma rengi olarak giyilmiş. 

M. MERT ARTUN
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İskoçya’dan ayrılmıyoruz ve 1967 Avrupa 
Şampiyonası final bileti anısına Celtic için 
tasarlanan 3. forma ile sizleri başbaşa 
bırakıyoruz. Celtic bu finalde Inter’i devirmiş 
ve Avrupa Şampiyonu olmuştu ama bu 
forma…
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Norwich City’nin 1992-94 yılları arasında giydiği efsane formaya ithafen hazırladığı yeni 
sezon 3. forması
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Ve son olarak West Ham United’ın kuruluş dönemine ithaf ettiği Iron Men forması, £90’luk 
fiyatı ile oldukça konuşuldu…
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SÜRREAL
FORMA NUMARALARI

M. MERT ARTUN

Yeni sezon öncesi transferler yavaş yavaş 
tamamlanıp, kadrolar otururken takımlar 2016-
17 sezonunda oyuncularının giyecekleri forma 
numaralarını da belirleyip açıklamaya başladı ve 
klasik tartışma Sheffield Wednesday sayesinde 
yeniden alevlendi, sürreal forma numaraları.

Teknik direktörlüğünü yakından tanıdığımız 
Portekizli Carvalhal’ın yaptığı Baykuşların yeni 
sezon numaraları;
 
Tartışmayı alevlendiren en büyük unsur yedek 
kaleci Joe Wildsmith’in genelde sağ beklerin 
giydiği 2 numaralı forma ile sezona başlayacak 
olması. Kimbilir belki de kaleye geçemem diye 
düşünmüş ve 2 numarayı alırsam ilk 11’de olma 
şansım olur demiştir Wildsmith. Takımın yeni 

transferlerinden İskoç forvet Steven Fletcher’ın 
da defansif orta sahalarla özdeşleşmiş 6 
numaralı forma ile yeni sezona girmesi 
Wednesday’in bir başka ilginç kararı. 

Şimdi biraz nostalji yapalım ve geçmişten ilginç 
forma numalarını yeniden hatırlayalım. 

En sevdiğim ile başlıyorum, Manchester 
United’dan Real Madrid’e transfer olan İngiliz 
süperstar David Beckham, 7 numaranın efsane 
Raul’da olması nedeni ile kendisine yeni bir 
numara ararken aklına en sevdiği sporcunun 
Chicago Bulls’da giydiği forma numarası gelir, 
Michael Jordan – 23 ve 23 numara o günden 
sonra oldukça popüler hale gelir. 
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Yine bir İskoç, Derek Riordan, orta sahada 
oynayan oyuncu 2008 yılında Hibs’e transfer 
olur ancak 10 numaralı forma dolu olduğu için 
rakamları yer değiştirip 01 numaralı bu ilginç 
forma ile girer sezona. 

Milli takımlarında ilginç numaralar ile gündeme 
gelen eski Premier Lig yıldızlarına bakalım, 
Ganalı Asamoah Gyan, Dünya Kupası’nda 
yıldızlaştığında forma numarası 3’tü forvet 
oyuncusunun ve o başarılı kupa performansı 
onu Sunderland’e taşıdı. 

Arsenal’in Nijeryalı forveti Kanu, milli takımda 4 
numarayı giydi. 

Yine tanıdık bir isim, Milan Baros. Çek golcü 
Liverpool’da 5 numaralı forma ile mücadele 
ediyordu. 

2 numara için sağ bek mi demiştik, Liverpool’un 
sağ bek’i Glen Johson, Stoke City’ye transfer 
olduğunda 2 yerine 8 numara ile çıktı karşımızı 
ancak mevkisi değişmedi…

 FORMA NUMARALARI
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6 numara giyen bir forvet daha, Norwich 
City’den Huckerby. 

Kısa bir süre popüler olan, Hollanda milli takımı 
ve Chelsea’de forma giyen stoper Boulahrouz 
ve ilginç forma numarası. 

Bir Kuzey Londra efsanesi Fransız savunmacı 
William Gallas ve forma numarası

Tottenham’ın Rap seven ve Rap’teki lakabı 
Deuce olan Amerikalı forveti Dempsey

2000 yılında İskoçya Ligi, Aberdeen’in Faslı 
oyuncusu Hicham ZEROuali ve forması

Kısa dönemlik Everton macerasındayken Eto’o 
ve ilginç forma numarası

 FORMA NUMARALARI
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