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ÖNSÖZ
Bazıları için Eylül ayı sonbaharın, sararıp solan 
yaprakların, doğanın uykuya hazırlanışının ha-
bercisidir. Oysa, futbol aşıkları için Eylül, tap-
taze futbol sezonunda, transfer döneminin 
sonlanıp, taşlarının oturmaya başladığı, futbol 
ziyafetinin ilk aperatiflerinin dağıtılmaya başla-
dığı dönemdir.

Bu sezon da diğerlerinden farklı değil. Britan-
ya’da liglere hızlı bir giriş yaptık, transfer döne-
minin son gününde gelen son dakika imzaları 
ile heyecanlandık, arka arkaya gelen güzel maç-
larla Ada Futbolu’nun keyfini sürmeye başladık 
bile.

Dergimizin 27. sayısı şu anda tablet, akıllı tele-
fon ve bilgisayar ekranlarınızda ışıl ışıl parlıyor. 

Yaklaşık dört seneye yakın zamandır birlikteyiz. 
Tüm sayılarımıza ücretsiz olarak indirebileceği-
niz uygulamamızdan ulaşabileceğinizi biliyorsu-
nuz. İlk sayılarımızdan bu yana gelen süreçte, 
konularımızın da Ada Futbolu’nun daha derin-
lerine doğru gittiğini fark etmişsinizdir.

Bu sayımızda da, Wayne Rooney’nin 200. golü 
gibi güncel haberlerden, biri İngiliz, biri Türk, iki 
bordo mavili takımın tarih sayfalarına düştükle-
ri notlara kadar geniş bir yelpazemiz var.

İngiltere’nin en çok konuşulan konularının ba-
şında gelen yeni moda kulüp patronlarından 
Çinliler de bu sayımızın konukları arasında.

Liglerin altına inip, İngiltere’nin derin futbol ok-
yanusunda her zaman görmediğimiz takımların 
dünyasından, Pazar liginde oynanan geleneksel 
amatör maçlara kadar uzayan bir dünyaya ko-
nuk olacağız.

Ligin yeni takımı, dünyanın tek köpek lakaplı 
futbol takımı Huddersfield’in arması bu sayıda-
ki Armaların Dili köşesinde yer aldı.

Sizi bu güzel sayı ile başbaşa bırakırken, sonba-
harın iyilikler, güzellikler ve bol futbol getirme-
sini diliyoruz.



YENİLENEN SİTESİ
ZENGİN İÇERİĞİ İLE

premierligturkiye.com 
YAYINDA!
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HACKERS
M. MERT ARTUN

Günümüzün en büyük teknolojik sorunlarından 
birisi, bir hacker tarafından hacklenme. Bilgile-
rinizin, şifrelerinizin ve özel görüntülerinizin 
kötü niyetli 3. kişiler  tarafından ele geçirilmesi 
olarak özetleyebiliriz bu problemi.

Teknolojinin getirdiği bu büyük sorunu Ada Fut-
bolu sayfalarına taşıyan sebep ise İngiltere Fut-
bol Federasyonu. 

The FA, İngiltere milli takımı önümüzdeki yaz 
Rusya’da oynanacak Dünya Kupası’na katılmayı 
büyük ölçüde garantileyince şimdiden endişe-
lenmeye başladı. Endişenin en büyük nedenle-
rinden birisi de taktiklerin, kadro seçimlerinin 
ya da sakat oyuncuların son durumu gibi hayati 
bilgilerin çalınması.
 
Hacker aleminde Rusların ne kadar iyi olduğu-
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nu bilen federasyon sadece futbolcuları değil 
tüm teknik kadroyu bu konuda uyaracak bir ça-
lışma yapıyor. 

Fancy Bears isimli Rus hacker grubunun geçti-
ğimiz ay 2014 Dünya Kupası sırasındaki doping 
testlerinin sonuçlarını ele geçirmesi de federas-
yonun endişelerini arttırdı. 

Alınabilecek en basit önlem olarak halka açık 
yerlerdeki ve oteldeki internet bağlantılarının 
kullanılmamasını öngörüyor The FA. İngiltere 
Futbol Federasyonu konu ile ilgili FIFA’ya bir 
mektup yazarak endişelerini de belirtti. Oyun-
cuların sosyal medya hesaplarına gelen me-
sajlar konusunda da uyarılacağı öğrenildi. Bir 
diğer önemli önlem de ekibin kullandığı tablet 
ve bilgisayarların güvenlik yazılımlarını güçlen-
dirmek. 

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Ekim 
ayında Slovenya maçını kazanması halinde 
2018 yazındaki Dünya Kupası finallerine gitme-
ye hak kazanacak. 

Gruptaki son durum ve kalan maçlar;
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PAZAR LİGİ
EDİP URAS

Pazar Ligi, İngiltere’de futbol dünyasının vazge-
çilmez olgularından biri.

Lig maçlarının bir çalışma günü olan Cumartesi 
günü mesaiden sonra 15:00’de başlaması gibi, 
Pazar günü amatör futbolcuların Pazar Ligi’nde 
oynaması da eski ve hala süregelen bir gelenek.

Simon Di Principe, Pazar Ligi futbolunu dokuz 
ay boyunca her hafta, Londra’nın doğusunda 
Pazar Ligi’nin Manevi Yuvası olarak kabul edilen 
Hackney Marshes’da çektiği fotoğraflar ile İngil-
tere’nin bu futbol dolu köşesini dünyanın dört 
bir yanından gelerek oluşturan oyuncuları göz-
ler önüne serdi.

Farklı uluslardan insanların bir araya gelerek 

oluşturdukları Afrikalı, Doğu Avrupalı, Türk ve 
aklınıza gelebilecek her türlü karışımdan olu-
şan Pazar Ligi takımları, Ada Futbolu’nun çok 
sesliliğinin de muhteşem bir örneği. Bu, aynı za-
manda sadece spor ve belki de en çok futbolun 
oluşturabileceği bir topluluk bilincini gösterme-
si açısından da çok değerli.

Grass Roots adlı kitap Palm Studios yayınevin-
den çıktı.

Hackney Marshes, 1946 yılında, İkinci Dünya 
Savaşı’nda ağır bombardıman altında kalan 
Londra’nın enkazı üzerine kuruldu. Yanyana 81 
futbol sahasını barındıran Hackney Marshes’da 
Pazar Ligi maçları 1949 yılından beri oynanıyor.
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Hackney and Leyton Sunday Football League 
web sitesinde başkan Johnny Walker, Hackney 
Marshes sahalarının 1946’da Londra’nın ikin-
ci dünya savaşında bombalanmasından sonra 
enkazın biriktirildiği yerin üzerine kurulduğunu 
anlatıyor.

Pazar Futbol Ligi başkanı Johnny Walker ve ar-
kadaşları top oynadıkları günlerde Angel dura-
ğından Hackney Wick’e otobüsle gider sonra 

sahalara doğru yürürlermiş. ‘London Bridge ci-
varında çalışan iş adamları gibiydik. Bir futbol-
cular ordusu ellerinde bond çantalarla sahalara 
doğru yürürdük. Kimsede spor çanta olmazdı. 
Hepimizde bond çantalar, harika bir manzaray-
dı.

Aaron Scott. Takımı: Clapton Rangers. İngiliz

Errol Gustave. Takımı: St Lucia All Stars. 
St Lucia Karayipler
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En yoğun zamanlarında Marshes’da aynı anda 
120 maç birden yapılır. Sahalar birbirine o ka-
dar yakındır ki, oyuncular korner veya taç at-
mak istediklerinde yandaki sahaya girmek zo-
runda kalırlar.

Güney Kaya. Takımı: Dynamics. Türk

Takımların yapılarına bakıldığında İngiltere’ye 
gelen ilk jenerasyonlarda kültürel ve milli kim-
likler önemlidir. Fotografları çeken Simon Di 
Principe’nin babası Franco, 1963’de askerliğe 
gitmemek için İngiltere’ye gelmiş. ‘Hiç bu kadar 
futbol sahasını aynı anda görmemiştim. Futbol-
la birlikte bir sosyal hayat geldi. Buraya yerleş-
memi çok kolaylaştırdı.’

Simon, Pazar Ligi futbolcularının fotograflarını 
çekmeden onlarca yıl önde, farklılıkları kucak-
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lamak ve hoşgörü kavramlarına oldukça uzaktı 
dünya. Johnny Walker’a göre siyahi oyuncular-
dan oluşan ilk takım yetmişlerin sonlarına doğ-
ru lige katıldı. O dönemde aşırı sağcı gruplar 
bu farklılıklar üzerinden toplumsal yaralarla 
oynuyordu ve bu takımlar açıkça ırkçılık yapabi-
lecekleri bir alan oluşturuyordu. ‘Irkçılığın belki 
yüzeyin hemen altında devam ettiğini biliyorum 
ama genelde o konuda çok ilerledik.’

Bu kadar büyük ve değerli bir araziyi kapmak 
için akbabaların üzerimizde uçmadığını düşün-
mek saflık olur. Hackney Belediyesi sürekli mas-
rafları kısmak ve önemli hizmetleri devam et-
tirmek konusunda baskı altında. Böyle bir alanı 
metrekare bazında değerlendirmek çok kolay. 
Ancak Londra’nın doğusundaki insanlar için bu-
raya paha biçmek çok zor.

Chris Yates. Hakem. İngiliz.

Kaynak: The Guardian
Simon Di Principe ve Stuart Wright
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THE TUNNEL CLUB
MUSTAFA KÖSEM

Stadyumun içini daha kullanışlı ve şık hale getir-
mek için çalışmalara devam eden Manchester 
City yönetimi, taraftarlarını mutlu edecek bir 
projeye imza attı. Etihad Stadyumu’nun gözbe-
beği Colin Bell Standı’nın yenileme çalışmalarını 
tamamlayan Maviler, standın altında taraftarla-
rına ayrı bir dünya sunuyor. 

21 Ağustos’ta oynanan Everton karşılaşmasıyla 
açılışı yapılan ve  The Tunnel Club adı verilen 
alan, taraftarların oyuncuları yakından görme-
sine olanak sağlıyor. Sezonluk premium bilet 
sahibi ve maç başına ekstra ücret ödeyen taraf-
tarların (299 Pound’dan başlayan fiyatlarla) yer 
alabildiği bu camekan alanda insanlar, restau-
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rantta yemeklerini yedikten sonra futbolcula-
rın maç öncesi tüneldeki tepkilerini görebiliyor, 
teknik direktörlerinin direktiflerini takip edebi-
liyorlar. Bir düşünün; City taraftarısınız ve Tun-
nel Club’da Agüero’nun takım arkadaşlarıyla 
şakalaştığına tanıklık ediyor veya Guardiola’nın 
karşılaşmanın hakemine sinirli bir şekilde itiraz 
ettiğini görüp bu anları yaşayan sayılı insanlar-
dan biri haline geliyorsunuz. Bu ayrıcalığa sahip 
taraftarlar The Tunnel Club’ta kendilerine özel 
yemek seçebiliyor, kaliteli şarapları tadabili-
yor ve maç öncesinde saha kenarından takım-
larının hazırlanışını takip edebiliyor. ‘Arka oda 
erişimi’ adı da verilen bu hizmet karşılaşmanın 
sonunda da geçerli oluyor. Şunu da belirtelim: 
Tunnel Club’da oyuncuların dikkatinin dağılma-
ması amacıyla koridorda bulunanlar diğer tara-
fı göremiyor.
 
Taraftarların ilgisini artırabilmek adına değişen 
futbol dünyasında bu girişimde bulunan ilk Av-
rupalı kulüp olan Manchester City’i yine bir Pre-
mier Lig kulübü olan Tottenham Hotspur, yeni 

stadıyla takip edecek. Dünyada buna benzer 
fikri uygulamaya geçiren ilk kulüp ise bir NFL 
takımı olan ve maçlarını AT&T Stadyumu’nda 
oynayan Dallas Cowboys.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BRİTANYA
HANDAN KALOĞULLARI

Dönemin en büyük futbol organizasyonu olan 
Avrupa Şampiyonlar Ligi, ilk olarak 1955 yılın-
da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı ile ha-
yatımıza girdi.  İlk maç Sporting CP ile Partizan 
arasında oynanmıştı. İlk şampiyon olan kulüp 
ise sportif başarısı ile  günümüzde hala gıpta 
ile takip edilen son iki yılın da şampiyonu Real 
Madrid olmuştu. 

Şu anda ise bütçesi €9 milyar’a mal olan ve bu 
paranın €1.268,9 milyarını  takımlara dağıtıla-
cak olan bu prestijli organizasyon, kısa bir süre 
önce start aldı. Hepimizin bildiği üzere Türki-
ye’den katılacak  takım  ise marka imajına ciddi 
bir katkı sağlayacak olan ve geçtiğimiz iki sezo-
nun şampiyon tamamlayan Beşikaş Futbol takı-
mı oldu. 

Peki, İngiltere’de yani Premier League’de katı-
lım nasıl, hangi takımlar katıldı?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan 
Chelsea FC, birinci torbadan direkt katılan ekip-
lerin başında geldi. Diğer takımlar ise Liverpool, 

Manchester City, Tottenham Hotspur’dur. Peki 
Manchester United? Geçtiğimiz sezon Premier 
League’de sıralamayı 5. sırada bitirmiş olan ta-
kım, Avrupa Ligi’ni kazandığından dolayı bu lig-
de kendisine yer buldu.  

Bu durum gelecek sezon değişebilir mi, birlik-
te göreceğiz. İngiltere’nin yine 5 takımla temsil 
edilebilmesi için Everton ve uzun yıllar sonra 
Avrupa Ligi’ne dönen Arsenal’den birinin kupa-
ya uzanması ve ilk dört dışında kalmaları şart. 
Ancak bu iki ekipte de hedef Premier Lig’de üst 
sıralar olduğu için ki Avrupa Ligi’nde daha çok 
forma giymeyen oyunculara şans veriyorlar. Av-
rupa’dan gelecek ödül parasının Premier Lig’de 
1-2 basamak yukarda bitirmek ile kıyaslanama-
yacağını düşünürsek haksız da sayılmazlar. 

Önümüzdeki sezon değişecek olan katılımcı sis-
teminde, UEFA sıralamasında ilk dörde giren 
ligler, dörder takımını, Şampiyonlar Ligi’ne gön-
derebiliyor olacak. Bunlar; İspanya, Almanya, 
İngiltere ve İtalya. Elbette ki turnuvaya şampi-
yon olan ekip ve Avrupa Ligi’ni kazanan ekip de 
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direkt olarak katılabilecek. 

Kulüplere büyük prestij  sağlayan ve marka de-
ğerlerini en yüksek seviyelere çıkartarak, dünya 
ülkeleri arasında bilinirliliğini daha çok arttıra-
bilecek bu organizasyonun kadro değeri olarak 
lideri hangi lig?

İngiliz takımları, 1984-85 sezonunda, 39 kişi-
nin ölümüyle gerçekleşen Heysel olayında, 5 yıl 
uzaklaştırılmış olsada, bu organizasyonun ilk 
10’da 4 takımı bulundurarak, Şampiyonlar Li-
gi’nde birinciliği kimseye kaptırmadı. Kulüplerin 
Transfermarkt’taki değerlerine ve sıralamasını 
aşağıda bulabilirsiniz. Liverpool’u da sayarsak 
ilk 11 takımın 5 tanesi İngiltere Premier Lig’den. 
Rekabetin ve futbol kalitesinin çok düştüğü İs-
koçya Ligi şampiyonu Celtic’in değeri sıralama-
nın oldukça altlarında yer alıyor. 

Spor Pazarlama açısından değerlendirecek 
olursak, diğer liglerde olduğu gibi oyun alanı ge-
niş ve organizasyon nedeniyle daha uzun değil. 
Fakat izlenme sayısı en fazla olduğu organizas-
yon olduğu düşünülmektedir ( geçtiğimiz sezon 
stadyumdaki en çok taraftar sayısı 71.942 idi. 
Ekran karşısındakileri de dahil edince, bu sayı 
milyonlara ulaşmaktadır.) Mesela diğer ligler-
deki tek bir ana sponsor ile çalışılmıyor, 8 spon-
sor alınabiliyor. Pazarlama iletişiminin yapıldığı 
alanlar ise, stadyum içi görsel alanlar, digital 
kanallar, Şampiyonlar Ligi web sitesi ve buna 
benzer diğer alanlar. Bir de not; sponsorlar ara-
sında alkollü içecek veya bahis sitesiyseniz ve 
yasaklı ülkelerde karşılaşma bulunuyorsa, bu 
ülkelerde pazarlama iletişimi yapılamıyor. Tıpkı 
Türkiye’de olduğu gibi.

Bakalım katılımcı takım sayısı anlamında İspan-
ya, Almanya ile yarışan İngiltere bu yıl şampi-
yonluk kupasına uzanabilecek mi?

TAKIM   DEĞER (MİLYON AVRO)
REAL MADRID 744
BARCELONA  706,5
CHELSEA  614,4
M.CITY  588,5
BAYERN M.  581,4
M.UNITED  565,7
JUVENTUS  538,6
PSG   521,3
A.MADRID  511
TOTTENHAM 492,2
LIVERPOOL  451,5
B.DORTMUND 392
NAPOLİ  347,4
ROMA   322,9
MONACO  252,9
SEVILLA  229,7
LEIPZIG  189
PORTO  176,4
BENFİCA  168,7
S.LİZBON  158,8
BEŞİKTAŞ  126,1
S.MOSKOVA  105,5
SHAKHTAR  103,1
ANDERLECHT 99
FEYENOORD  96,8
CSKA   77,7
OLYMPIAKOS 75,2
CELTIC  57,8
BASEL   48,3
APOEL  18,5
KARABAĞ  17,2
MARİBOR  13,9
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NEDEN LİGLER-DIŞI 
FUTBOLU SEVİYORUM?
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Bu yazı Between The Lines blog sayfasının iz-
niyle alınmıştır.

İngiltere’de non-league yani ligler dışı futbol 
tam profesyonel olmayan takımları anlatır. 
Ülkede Premier League (20 takım) ve Cham-
pionship, League One ve League Two’dan olu-
şan English Futbol League (72 takım) altında 
kalan futbolu içerir.

Amatör futbolun bir nevi İngiltere’deki karşılı-
ğıdır. Ligler-dışı futbol deyimi İngiltere’deki bu 
dört ligi oluşturan kulüplerin dışında kalmala-
rından gelir. Bu takımlar Ulusal veya Mahalli 

Liglerde ve FA Cup’ta mücadele eder ve doğal 
olarak Lig Kupası’nda yer almazlar.
Ulusal Lig Sistemi (National League System)  7 
seviyeden ve 50’den fazla ligden oluşur. Ligle-
rin bir çoğunda birden fazla grup bulunur.

İngiltere’de toplam 22 seviye futbol ligi bulu-
nuyor. 

Between The Lines blogunu takip etmenizi 
öneriyor, bu sezon birlikte farklı projeler ge-
liştirmek için kolları sıvıyoruz.

Edip Uras
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Gıcır gıcır, çok kullanımlı, cam kaplamalı, sanal 
gerçeklik odalı ve neon ışıklı futbol stadlarından 
uzaklarda bir yerde, arada devre boyunca kale-
ci ile yaptığınız karşılıklı atışmayı sürdürmek için 
yerinizi değiştirebileceğiniz, rakip taraftarların 
yanında durup konuşabileceğiniz, takımı çalıştı-
ran antrenörünüzle kulüp binasında taktik tar-
tışabileceğiniz bir dünya daha var.

Aynı takımı destekleyen taraftarlarla başbaşa 
bir içki paylaşıp, ülkenin çeşitli bölgelerinde gör-
dükleri perişan futbol sahalarının listesini karşı-
laştırmayı kim istemez ki. Bu futbol dünyasında 
oyuncularına taktik ve değişiklikleri açıklayan 
hocalara kulak misafiri olup, yerel takımlarını 
destekleyen taraftarların komik ve zeki şakala-
rını dinleyip, hakemlerle oyuncular arasındaki 
iletişimi sanki yedek kulübesinde oturuyor gibi 
izleyip, bir futbol menajerinin gerçekten neler 
hissettiğine yakından tanık olabilirsiniz. Bu de-
neyim sadece ligler-dışı futbolun içinde var.

Dört yaşındaki oğlum geçenlerde kalbimi çok 

kıran bir kararını benimle paylaştı. Artık Man-
chester City’i tutmak istediğini söyledi. Ben de 
artık radikal bir değişiklik yaparak bu sezon onu 
ligler-dışı futbol dünyası ile tanıştırmam gerek-
tiğine karar verdim.

Birçok dostum gibi, Premier Lig ve Champi-
onship takip etmenin maliyeti yüzünden hayal 
kırıklığı yaşıyorum. Yorucu araba seyahatleri, 
yoğun trafikte geçen saatler, şişirilmiş transfer 
ücretleri yüzünden pazarlamaya ağırlık veren 
Premier Lig kulüplerinden sıkıldım artık.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi seyretmekten 
veya saatlerce Gegenpressing, sahte 9 numa-
ra ve Julian Nagelsman’ın dehasını okumaktan 
daha iyi bir şey yok belki ama ben bu sene Cu-
martesi öğleden sonralarımı farklı değerlendir-
mek istediğime karar verdim. 

Oturduğum yere çok yakın mesafede futbol ta-
kımları var. Kingstonian, Merstham, Leatherhe-
ad ve Dorking Wanderers kulüpleri çok kısa bir 
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araba yolculuğu uzaklığında. Bu takımlar benim 
lig dışı futbol dünyasına yolculuğumun kilomet-
re taşları olacak. Ben Dorking Wanderers’ın 
Westhumble’da veya Merstham FC’nin Moatsi-
de’daki maçlarını izlerken, oğlum da yakınlarda-
ki parkta zaman geçirebilir.

Ligler dışı futbol izlemek aynı zamanda eskiden 
Premier Lig’de oynayan oyuncuların kariyerle-
rindeki inişlere de tanık olmak demek. (Bu an-
lamda bizim Süper Lig’e çok benziyor – Ç.N) Jer-
maine Pennant ve Paul Konchesky gibi isimler 
ligler dışı futbolun gelecekteki yıldızları.

Kariyerlerine ligler dışı futbolda başlayan Jamie 
Vardy, Michail Antonio, Chris Smalling, Char-
lie Austin ve Troy Deeney gibi isimleri Premier 
Lig’de keyifle izliyoruz. Daha önce Ian Wright ve 
Les Ferdinand da bu yollardan geçmişti.

Charlie Austin, Poole Town formasını terletir-
ken işçilik yapıyordu. Jamie Vardy ise birkaç se-
zonda Şampiyonlar Ligi ve milli takım seviyesi-
ne ulaştı.

Kulüp menajerleri ve hocalar benim ligler dışı 
futbolu sevmemin bir başka nedeni. Futbolun 
en üst seviyesinde oynamış birçok futbolcu, ho-
calık kariyerlerine alt liglerde başlıyor. Matt Jan-
sen ve Lee Bradbury’nin Chorley ve Havant & 
Waterlooville’de yakaladığı başarılar gibi parla-
yan nicelerini ilk elden izleme şansını elde ede-
biliyorsunuz.

Tam tersini de görmek mümkün. Üst liglerde 
işlerini kaybetmiş hocalar Martin Allen, Ronnie 
Moore ve Gary Mills gibi, vahşi futbol dünyasın-
da kendilerine yer açamayan çalıştırıcıların da 
geldikleri yer burası. Bu hocalar için, liglerde 
oynanan futbolun maddi olanaklarından uzak, 
tam zamanlı işlerde çalışan oyuncularla birlikte, 
soyunma odasındaki musluğu tamir etmek için 
usta aramak zorunda olduğun bir yeni dünya.

Liglerde oynamayan futbol takımları için FA Cup 
müthiş anılar yarattı. Sutton, Hereford, Woking 
ve yakın zamanda Lincoln City. Geçen sezon 
Merstham FA Cup ilk turunda Oxford United 
ile oynadı ve bu maç televizyondan canlı yayın-
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landı. Bu maçlar, kulüplerin varlıklarını devam 
ettirebilmek için çok ihtiyaçları olan maddi kay-
naklara ulaşmaları için çok büyük önem taşıyor.
Geçmiş sezonlarda FA Cup yolculuğunu ilk ele-
me turundan çeyrek finale kadar izlediğim yol-
culuklar yaptım. Mile Oak, Guildford City, East-
bourne Borough ve Havant & Waterlooville’de 
dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir kupa mücade-
lesine benzemeyen FA Cup maceraları biriktir-
dim.

Romantik futbol hikayelerinin yeri de aslında 
ligler dışı futbol. AFC Wimbledon örneğinde 
olduğu gibi. Birleşik Eyaletler Liginden League 
One’a yükseldikleri 9 sezon boyunca 5 kez kü-
meden çıkma başarısı gösterdiler. 21. yüzyılda 
kurulan ve liglerde yer alan ilk takım oldular.

Manchester United’ın Amerikalı sahibi Malcolm 
Glazer’a muhalif United taraftarlarının kurduğu 
FC United halen Kuzey Ulusal Ligi’nde oynuyor 

ve Kuzey Batı Eyalet Ligi’nden oralara kadar gel-
di.

Madalyonun diğer yüzünde ise futbol liglerin-
den Kuzey Ulusal Ligi’ne kadar düşen Darling-
ton ve Stockport County gibi takımlar da var.

Between The Lines blog sayfası, 
@ukbetweenlines Twitter hesabı üzerinden 
maçların taktik analizlerini yaparak başlıyorum. 

Amacım futbol taraftarlarına ulaşarak, mahalli 
takımlarını desteklemeleri ve ligler dışı futbolun 
keyfini keşfetmeleri.

Between The Lines Blog

https://counterpressing1.wordpress.com/
Twitter: @ukbetweenlines
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PUSHBALL
KUBİLAY GÜÇKIRAN

Ada’da tutmayan bir Amerikan icadı…

4 Ekim 1902 Cumartesi günü, Londra'nın güney 
doğusunda, Crystal Palace'da, Anerley'i temsil 
eden bir ekip ile Crystal Palace'ı temsil eden bir 
takım (Crystal Palace FC'nin kurulmasından iki 
yıl önce) arasında, çok enteresan bir maç oy-
nandı. Oyun federasyon futbolunun bir versiyo-
nuydu ve FA Cup Finalleri için kullanılan sahada 
oynanıyordu. Futboldan farklı olan bu oyun, 
izleyenleri oldukça şaşırtıyor ve büyük bir keyif 
veriyordu. Sahadaki bir çok oyuncudan daha 
uzun olan, 1.85 boyunda bir topla oynanan bu 
oyunun adı Pushball idi.

Daha önce yaşadığı maçların tamamından fark-
lı ve daha eğlenceli olan bu sporun, Amerikan 
futbolunu andırdığından bahseden, Penny Il-
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lustrated köşe yazarı Banshee, oyunu şu şekil-
de tanımlıyor; “Çılgınca bir spor olan bu oyunun 
adı, biraz daha yumuşatılarak “itme topu” ola-
rak adlandırılmış. Aslında kurallar basit, çapı 6 
feet olan bu topu, sadece sayı çizgisinden ge-
çirebilen takım iki puan kazanıyor. Ancak topu 
iki direğin arasından geçirmeyi başaran takım, 
3 puan alıyor.”

Crystal Palace’ta oynanan bu maç, Birleşik Kral-

lık'taki ilk pushball oyunu değildi. Har-
vard Üniversitesi'nde 1890'lı yıllarda 
geliştirilen film, ilk önce İngiltere'de 
animasyonlu resimler ile gösterildi ve 
“muhteşem Amerikan oyunu Pushball, 
futbolun yeni rakibi" olarak tanıtıldı. 
Ardından Londra’da Cheapside Cadde-
si’nde bir spor mağazasının pencere-
sinde, gerçek bir pushball topu göste-
rildi ve £22 olan yüksek fiyatıyla dikkat 
çekti.

İngiltere'de oynanan ilk maç, 23 Ağus-
tos 1902'de ABD ve İngiltere'yi temsil eden ekip-
ler arasında Headingley, Yorkshire'da oynandı. 
Illustrated London News, bir Pushball maçının 
ilk fotoğrafını yayınlamış oldu. Bu maçta ABD, 
İngiltere'yi 11 - 4 yendi.

Ağustos 1902'de Middlesbrough'da yapılan bir 
başka maçtan önce, özel bir pompa kullanarak 
Pushball topunun şişirilmesi yaklaşık iki buçuk 
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saat sürdü. Pushball’un tehlikeli bir spor oldu-
ğu, bu maç ile birlikte konuşulmaya başladı. Bir 
oyuncunun köprücük kemiğinin kırılması, iki ki-
şinin gözlerinin kararması sonucu bayılması ve 
bir başka oyuncunun boynunu neredeyse dağı-
tacak bir şekilde sakatlanması, insanların Push-
ball’un sertliğini kavramasını sağladı.

Yanlışlıkla “ilk Pushball maçı” olarak lanse edi-
len bir başka oyun, 11 Nisan 1903'te Bristol Ro-
vers'ın Eastville sahasında 2.000 izleyici önün-
de oynandı. Bristol ve Londra'yı temsil eden, 
sekizer oyuncudan oluşan iki takım, her biri on 
dakikalık dört periyot boyunca 40 librelik (18 ki-
logram) top ile birlikte savaşa başladı. Bristol, 
maçı 10 - 4 kazandı. Western Daily Press, maç 
hakkında; “Bu maç, bize oyunun imkanlarını 
gösterdi ve insanların da bu maça olan ilgisini 
gördük.” dedi.

The Royal dergisinin Ocak 1903 tarihli baskı-
sında, “oyunu İngiltere’ye getiren adam” olarak 
tanıtılan E. V. Hanegan ile bir röportaj yayınlan-
dı. Hanegan’ın pushball topu ile bir fotoğrafı, 
Penny Illustrated'da yer aldı. Pushball, Trehere-
ne'nin 1903 Sporting Annual listesinde en yeni 
oyunlar arasında kendisine yer buldu.

Banshee, Penny Illustrated'da "Şovun İngiliz 
kamuoyuna hitap edeceğini söylemeye hazır 
değilim, ancak bu arada yenilikler getirdiği için 
Saray halkına teşekkür edelim." dedi.

Oyunu İngiltere’ye kazandıran Hanegan ise, 
“Pushball devler için bir oyun. Olympus'taki 
tanrılar, bu oyunu onurları için oynamış olabi-
lirler. Oyunun ilk popülaritesini bulduğu Con-
necticut'ta, insanlar salon sporlarından nefret 
ediyorlar. Bu devasa pushball topu sayesinde 
sporcular, uzun zamandır duydukları gerçek 
egzersiz açlığını, bu yorucu sporda tüm güçle-
rini harcayarak gidermiş oluyorlar” şeklindeki 
açıklamasıyla, pushball’a olan hayranlığını dile 
getirmişti.

Pushball senelerce oynanmaya devam etti ve 
bugün hala bir yenilik sporu olarak varlığını sür-
dürüyor. Gün geçtikçe farklı şekillerde denenen 
pushball, at üzerindeki sporcularla, ardından 
arabalarla oynandı. Buna rağmen pushball, hal-
kın oyunu olarak futbola asla gerçek anlamda 
rakip olamadı.
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ALBÜM KAPAKLARI
M. MERT ARTUN

Britanya’da futbol ve müzik iç içe. Yıllardır en iyi 
ve en keyifli futbolun oynandığı topraklar en iyi 
müzisyenleri de yetiştiriyor. Bu müzisyenlerin 
çoğu de erkek olunca futbolla iç içe olmaları çok 
doğal. 

Bu sayımızda Radyo Eksen programcılarından 
Gülşah Güray’ın bir sabah programında duyup 
esinlendiğimiz içerisinde futbol unsurları bu-
lunduran album kapaklarının Britanya ile ilgili 
olanları ile sizlerleyiz.
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Başlangıcı West Ham 
United ve Iron Maiden 
ile yapalım. Kapak tasarı-
mı başlı başına bir sanat 
eseri olan bir album. 
 
Albüm: Somewhere in 
Time (1986)

Grubun kurucu üyelerin-
den Steve Harris koyu 
bir West Ham United ta-
raftarı olunca albümün 
kapağında saatin hemen 
üstünde şu ibare yer alır;

“Latest Results West 
Ham 7 – 3 Arsenal” Eze-
li rakiplerine gönderme 
yapan sanal bir skor…

Bu efsanevi kapağın or-
talarında bir yerinde de 
Kefir yazısının hemen üs-
tünde eski stadyumun, 
Upton Park’ın tabelası 
vardır. 
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Gelelim Manchester’da doğmuş ef-
sanevi başka bir gruba, Oasis’e.

Gallagher kardeşlerin Manchester 
City taraftarı olduğunu bilmeyeni-
niz çok azdır. Ancak ekipte Manc-
hester United taraftarı da yok de-
ğil. (Paul “Bonehead” Arthurs). 

Albüm: Definitely Maybe (1994) 

Grubun United taraftarı üyesi Bo-
nehead için şöminenin içinde Ge-
orge Best posteri gözünüze çarptı 
mı?

Televizyonun 
hemen solun-
daki çerçeve-
de bir Man-
chester City 
efsanesi, dö-
nemin rekor 
transferi Rod-
ney Mars da 
var.  
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Şimdi 1985’te kurulan İngiliz Indie Rock grubu 
The Wedding Present’a gidiyoruz. Onlar işi Oa-
sis ve Iron Maiden kadar gizli yapmamış. Gru-
bun ilk albümleri Ekim 1987’de piyasaya çıktı. 

İsmi ve cismi bu başlık altında anılmalarına yetti 
de arttı bile.

Albüm: George Best (1987)
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Britanya ve müzik demişken The Beatles’ı konu 
etmemek olmaz. Liverpool kökenli efsanevi 
grubun en meşhur kapağa sahip albümünden 
bahsedelim.

Albüm: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band

Adolf Hitler’in son anda çıktığı album kapağın-

daki ünlüler listesinde Bir Liverpool futbolcusu 
olmasına pek şaşırmadık. Bu isim 1947’de Li-
verpool ile şampiyonluk yaşamış forvet oyun-
cusu Albert Stubbins. 1946-53 yılları arasında 
kırmızı formayı giyen Stubbins bu album kapağı 
ile futbolculuğundan daha fazla ünlenmiştir. Li-
verpool forması ile 178 maçta 83 gol atan forvet 
oyuncusu 2002 yılında 93 yaşında aramızdan 
ayrıldı. 
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 George Best’den devam edelim, Paul Weller’de 
sıra. 

Albüm: Stanley Road 
(10. yıl özel baskısı), 1995. 

Busby Babes’in gerçek hikayesini anlatan Uni-
ted filmi için Devotion isimli özel bir de şarkı 

besteleyen ünlü müzisyen Paul Werner 1995 yı-
lında çıkardığı Stanley Road albümünün 10. yılı 
için hazırlanan baskısında, özel kapakta George 
Best’e de yer vermişti. 

Albümün kapak tasarımcısı ise biraz önce bah-
settiğimiz Beatles’ın muhteşem kapağının tasa-
rımcısı ile aynı, Sir Peter Blake.  
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Efsanevi Kuzey İrlandalı grup The Undertones’a 
gidelim. 

Single: My Perfect Cousin, 1979. 

Grup üyelerinden birisinin kuzenine ithaf edi-
len single’ın kapağı grubun doğduğu şehrin 
Derry’nin futbol takımı Derry City’yi yansıtan 
dönemin popüler oyun figürü subbutoe. 
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Kuzey İrlanda’ya girmişken Ash ile devam ede-
lim, 

Single: Kung Fu, 1995. 

Kapak zaten kendisini anlatıyor, bizim çok fazla 
bir şey eklememize gerek yok. 

Tim Wheeler, Arsenal taraftarı olsa da kapağımız;
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Son olarak ülkemizde de zaman zaman şahit 
olduğumuz single çıkaran futbolcuların İngil-
tere’deki en meşhurlarından birisinden bah-
sederek bu keyifli yazıyı bitirelim. Daha önce 
Newcastle United ile kaçırdığı unutulmaz şam-
piyonluk ile Ada Futbolu’na konuk olan bir fut-
bol devi. Kevin Keegan ve İngiltere listelerine 

31. sıradan, Almanya listelerine ise 10. sıradan 
giriş yapan (Hamburg forması giydiği için olsa 
gerek) single’ı “Head Over Heels in Love”.
 
Yazımıza ilham veren Gülşah Güray’a teşek-
kürlerimizle…



ARMALARIN DİLİ:
HUDDERSFIELD TOWN

EDİP URAS
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8 Haziran 2017, Huddersfield tarihinde önemli 
bir yere sahip. Colne ve Holme nehirlerinin geç-
tiği bu 4000 yıllık tarihi West Yorkshire şehri ar-
tık resmen bir Premier Lig takımına sahip oldu.

Her sene Premier Lig’den düşen kulüpler, Pre-
mier Lig hisselerini iade ediyor ve bu hisseler 
ligin yeni gelen kulüplerine devrediliyor. Ku-
lüp başkanı Dean Hoyle ve CEO Julian 
Winter’ın resmen Premier Lig’in ka-
pısından içeri girmesi ile Hudder-
field’ın futbol tarihinde önemli 
bir sayfa açılmış oldu.

Premier Lig’de ilk sezonunu 
yaşayan ve ilk üç maç itibarı 
ile gol yemeden ve yenilme-
den müthiş bir giriş yapan 
Huddersfield Town, bu ay 
Armaların Dili köşemizin ko-
nuğu.

1908’de kurulan kulüp belki ilk 
kez Premier Lig’de mücadele edi-
yor ama tarihin sayfalarında İngiliz 
futbolunun en başarılı kulüplerinden biri 
yatıyor. İngiltere’nin en üst ligini üç kez üst üste 
kazanan ilk takım Huddersfield Town (1924-
1925-1926). Bunu başaran sadece 3 takım daha 

oldu tarihte: Arsenal, Manchester United ve Li-
verpool.

1908’de ilk kurulduğunda Huddersfield Town 
forma renklerine karar verilmesi tam 5 yıl sür-
müş. Süregelen tartışmalarda takımın forması-
nın renkleri somon pembesinden, sadece ya-

kası mavi bembeyaza kadar sürekli değişmiş. 
Sonunda 1913’de bugün de kullanılan 

mavi beyaz formaya geçilmiş.

Armaların Dili köşemizi takip 
edenler, takım armalarının ço-
ğunun o şehrin armasından 
geldiğini fark etmişlerdir. Hud-
dersfield Town da bir istisna 
değil. 1920 FA Cup finalinde 
Huddersfield şehir arması 
oyuncuların formasını süs-
lüyormuş. 1922’de bu kez bir 

Yorkshire gülünün eşlik ettiği 
arma yeniden finalde yer almış. 

Huddersfield Town’un altın harf-
lerle yazdığı tarihi yıllar, 1928, 1930 

ve 1938’de takım yine Fa Cup finalinde 
bu arma ile yer almış.

Huddersfield şehir armasının tarihi 1868 yılına 
kadar gidiyor. Armada göze çarpan koç başı, 
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Ramsden ailesinin armasından alınmıştır. Latin-
ce motto Juvat Impigros Deus veya Tanrı Ken-
disine Yardım Edene Yardım Eder çalışmanın 
erdemini vurguluyor.

Huddersfield armasın-
daki mavi beyaz renk-
lerin ağırlığı, iki adet 
beyaz Yorkshire gülü 
ve Castle Hill’in kulüp 
ve armasındaki önemi 
1966’ya kadar kulübün 
logosunun önemli öğe-
leri olmuş.

İskoç menajer Tom Jo-
hnston’ın 1966’da gel-
mesinden sonra takım 
tamamı mavi forma-
lara döndü bir süre. Bu süre içinde formaların 
göğüslerinde arma değil, basitce HTFC harfleri 
yer alıyordu.

TERRIERS

Terrier, 19. yüzyılda İngiltere’de ku-
maş fabrikalarındaki fareleri yakala-
mak için yetiştirilen bir köpek cinsi. 
En fazla 3-4 kilo gelen bu köpekler 
aynı zamanda Yorkshire eyaletinin 
de simgelerinden biri. Futbol dün-
yasının tek köpek lakaplı takımı ise 
Huddersfield Town.

Huddersfield Town’un lakabı Ter-
riers 1969/70 sezonunda taraftarlarca 
yapılan bir anket sonunda ortaya çıktı.

Bu yılda mavi beyaz çubuklu geri geldi. En üst 
lige çıkarlarken göğüslerinde kırmızı bir terrier 
ve The Terriers yazısı göze çarpıyordu. Terriers 
aynı zamanda kulübün maskotu olarak da be-
nimsendi. Armada terrier mavi beyaz bir batta-
niyenin üzerinde topla oturuyordu.

Sonra iniş başladı. Takım zirvedeki ligden en 
aşağıya, dördüncü lige düştü. 1975 yılında Tom 
Johnston’ın kulübe dönmesi ile mavi forma geri 
geldi. Onunla birlikte yeniden HTFC harfleri.

1978/79 sezonundan itibaren iç saha forması 
mavi beyaz çubukların geri dönüşü kalıcı oldu. 
Bugün de Premier Lig’de Huddersfield Town’un 
iç saha forması mavi beyaz çubukludur.

Huddersfield Town’un 
günümüzde kullandığı 
ve Huddersfield şehir 
armasına dayanan lo-
gosu 1980’den beri yü-
rürlükte. Taraftarların 
tutkuyla bağlı olduğu 
bir arma bu.

2000 yılında, Hudder-
sfield arması daha 
dairesel bir tasarıma 
dönüştü. Ancak taraf-
tar bu tasarımı benim-

semedi. Yönetimin değişmesinden sonra eski 
arma geri geldi. 

2005 Şubat ayında ise kulüp ürünlerinin mo-
dern tasarımı ve daha kolay üretimi için küçük 

bir değişim yapıldı. Yönetim A.F.C 
harflerinin kaldırılarak sadece Hud-
dersfield Town yazısının kalmasına 
karar verdi.

Wagner’in menajerliğini yaptığı The 
Terriers, Premier Lig’de kalıcı olmak 
ve armasını uzun yıllar Premier Lig’in 
diğer takımlarının yanında görmek 
amacında. Yaptığı akıllı transferler 
ve oynadığı pozitif futbolla dikkat çe-

ken Huddersfield Town, futbol aşıkla-
rında sevimli bir terrier kadar bağımlılık 

yapabilirmiş gibi gözüküyor.
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ÇİN KERVANINA 
KATILAN SON TAKIM:

SOUTHAMPTON
UĞUR BEKTAŞ CANTÜRK

Dünya futbolunun beşiği İngiltere son yıllarda 
gösterdiği başarılı kültür ve futbol pazarlamala-
rının ardından milyarder iş adamlarının gözdesi 
haline gelmiş ve İngiltere futboluna akıl almaz 
paralar akmıştı.

Chelsea’nin Rus milyarder Abramovic, Manc-
hester City’nin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
Şeyh Mansur’a satılmasıyla birlikte zirveye ula-
şan yatırımlarda, bayrağı Çinliler devraldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2015 yılında 
Çin’in futbol gücünü arttırması için yaptığı çağ-

rının ardından Çinli milyarderler bir yandan 
kendi liglerini geliştirip, Pelle, Oscar, Tevez gibi 
ünlü isimleri getirirken, diğer taraftan da farklı 
liglerden takımlar aldılar. 

İngiliz futbolu da bu yatırım çılgınlığından nasi-
bini aldı ve geçtiğimiz günlerde Southampton’ın 
da Çin kervanına katılmasıyla birlikte toplam 6 
kulübün hisselerinin büyük bölümü veya tama-
mı Çinli yatırımcılara satılmış oldu.

Yapılan son anlaşmaya göre Soton’un bütün 
hisselerini elinde bulunduran Katharina Lieb-
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herr yaklaşık  £210m’a hisselerinin %80’ini Çinli 
iş adamı Gao Jisheng’e sattı.

Spor sitelerini kuran, geliştiren ve yöneten Lan-
der Sports şirketinin kurucusu ve başkanı olan 
Gao Jisheng yatırımı kızı Nelly ile birlikte bizzat 
gerçekleştirdi.

2010 yılında kulübü mirasla devralan Markus 
Liebherr’ın kızı Katharina, %20 hissesini elinde 
tutmaya devam edecek. Liebherr yaptığı açıkla-
mada Gao ailesine güvendiklerini ve mevcut yö-
netim yapısı çerçevesinde ilerleme kaydetmeye 
devam edeceklerini belirtti.

“Bugün kulübümüz için yeni ve heyecan verici 
bir bölüm başlıyor. Sayın Jisheng Gao ve yakın 
ilşkiler kurduğum kızı, Nelly Gao, değerlerimizi 
ve hırsımızı paylaşıyor. Bay Gao, Nelly ve be-
nim Ralph Krueger’a (Southampton Başkanı) 
ve ekibine güvenimiz tam. Önümüzdeki yıllarda 
‘Southampton yolunu’ takip etme planlarını yü-
rekten destekliyoruz.”

İngiltere’de geçen yıl Soton’u satın almak için 
müzakerelere başlamadan önce Gao hakkında 
çok fazla şey bilinmiyordu ve Nisan ayında The 
Sun’a sızdırılan belgede Premier Lig’in, Saints’in 

satışına izin vermeden önce açıklığa kavuştur-
maya çalıştığı bazı yolsuzluk iddaalarının oldu-
ğu yer almıştı.

Çin medya raporlarında Gao’nun, para, mül-
kiyet ve cinselliğe duyduğu arzuyla “Xu three 
more” olarak bilinen yozlaşmış belediye başka-
nı Xu Maiyong’un yolsuzluklarına karıştığı iddaa 
edildi. Ancak Lander Sports, Gao’nun bu gibi 
suçlamalar için hiçbir zaman araştırılmadığı yö-
nünde bir bildiri yayınladı.

Premier Lig sözcüsü ise yaptığı açıklamada ay-
rıntılı geçmiş kontrollerini içeren kulüp sahipleri 
ve yöneticileri testini (the Owners and Directors 
Test) yaptıklarını ve Premier Lig’in kurallarının 
tümüne uyulmasını sağlamak için Katharina 
Liebherr ve danışmanları ile birlikte çalıştıkları-
nı söyledi.

Soton, Gao’nun yapılan testi geçtiği ve satışın 
resmileştiğini açıklarken Gao yaptığı ilk açıkla-
mada Katharina Liebherr’ın yanında Saints’in 
ortağı olmaktan dolayı onur duyduğunu ve ön-
lerindeki dönem için heyecanlı olduğunu dile 
getirdi.

Gao’nun biyografisinde ünlü iş adamının 
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1970’lerde Şanghay’da 7 yıl polislik yaptığını ve 
daha sonra 1995 yılında Lander şirketini kur-
madan önce, devlet kuruluşlarında çalıştığı yer 
alıyor.

Şimdi Çinli milyarderler tarafından satın alınan 
diğer 5 kulübün hikayelerine biraz daha yakın-
dan bakalım:

West Bromwich Albion
Geçtiğimiz Eylül ayında satışı gerçekleşen West 
Bromwich Albion, Çinli yatırımcılara satılan ilk 
Premier Lig ekibi oldu. 

Kulübün hisselerinin %88’ine sahip olan başkan 
Jeremy Peace satış için Guochuan Lai’nin baş-
kanlığını üstlendiği Yunyi Guokai Sports Deve-
lopment Ltd şirketiyle anlaştı. Devralım £150m 
ile £200m arasında bir meblağ ile gerçekleşti.

Çin ile WBA arasında eskiye dayanan güçlü bağ-
lantılar belki de Lai’nin tercihini West Brom’dan 
yana kullanmasına yol açtı. Mayıs 1978’de Çin 
hükümetinin daveti sonrası Çin’e tur düzenle-
yen West Brom, bunu yapan ilk İngiliz ekibi ol-
muştu.

Guochuan Lai taraflar arasındaki ilişkinin iler-
lemesi ve kurulacak hem ticari hem de sportif 
bağlantılarla, WBA’nın gelişmesine katkı sağla-
mak istiyor. West Brom’un başkanlık koltuğun-
da yer alan John Williams da idari becerileriyle 
WBA’nın Çin ile güçlü ticari bağlantılar kurma-
sında önemli rol oynaması planlanıyor.

Sportif bağlamda ise Çin’e kurulan keşif ağıyla 

genç yeteneklerin belirlenmesi ve The Hawt-
horns’a getirilmesi hedeflerin arasında.
20 yılı aşkın bir süre boyunca Palm Eco-Town 
Development Company Limited’ın genel mü-
dürlüğünü yapmış olan Lai, şirketi Çin’deki en 
büyük ve en başarılı peyzaj inşa etme ve geliş-
tirme şirketlerinden biri haline getirdi.

Lai, 2014 yılında özel yatırım projelerine odak-
lanmak için işinden istifa ederken, Palm ile kur-
duğu yakın ilişkiler bu şirketin Mayıs 2017’de 
WBA’nın yeni ana sponsoru olmasına yol açtı.

West Brom, Çinli patronuyla geçirdiği ilk sezon-
da Premier Lig’i 10’uncu basamakta tamamladı 
ve geçtiğimiz yıllardaki sıralamalarının üzerine 
çıkmayı başardı.
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Birmingham City

Çin mülkiyetine giren ilk İngiliz futbol takımı 
olan Birmingham City’de beklenen çıkış gerçek-
leşmediği gibi yaşanılan fiyaskonun gün yüzüne 
çıkmasıyla zor durumlara düştü.

Blues, 2 yıllık bir uğraşın ardından, Carson 
Yeung’un Grand Top International Holdings Li-
mited adlı şirketine 6 Ekim 2009’da satılmıştı.

Satışın üzerinden geçen 2 yılın ardından kulüp 
sahibi Carson Yeung kara para aklama suçun-
dan tutuklandı ve Mart 2014’de 6 yıl hapis ce-
zasına çarptırıldı. Yaşanılan bu skandalın ardın-
dan Birmingham City’nin hisseleri askıya alındı.
Geçtiğimiz Ekim ayında ise Hong Konglu iş ada-
mı Paul Suen tarafından yönetilen Trillion Trop-
hy Asia şirketi iki yıl süren görüşmelerin sonu-
cunda hisselerin yeniden ticarete açık bir hale 
gelmesiyle birlikte £12.3m ödeyerek hisselerin 
%50.6’sını satın aldı.

Böylece Birmingham City bir ilke daha imza attı 
ve ikinci kez Çinli bir patrona sahip olan ilk İngiliz 
kulübü oldu. Anlaşma ayrıca Carson Yeung’un 
kulüp sahipliğine son verdi.

Son yıllarda Championship’in orta sıralarından 
kurtulamayan Birmingham bu yeni başlangıçla 
birlikte takımın güçlenmesini ve özlenen eski 
günlere dönüş yapılmasını umut ediyor.
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Aston Villa

İngiliz futbolunun önemli kulüplerinden biri 
olan Aston Villa da Çinli yatırımcıların gözdesi 
haline gelmiş ve Haziran 2016’da resmileşen sa-
tışla birlikte Dr. Tony Xia’nın kontrolündeki Re-
con Group’un eline geçmişti.

Recon Group’un başkanı, genel müdürü ve aynı 
zamanda da sahibi olan Dr. Tony Xia kulübü al-
madan önce de futbola duyduğu ilgi ve Aston 
Villa taraftarlığıyla biliniyordu.

Üniversite eğitimini Harvard ve MIT’de alan Dr. 
Xia 5 ay boyunca da Oxford’da okudu. Bu sü-
reçte Aston Villa’nın maçlarına giden ve Villa’yı 
destekleyen Dr. Xia için bu devralım işlemi kuş-
kusuz büyük bir anlam ifade ediyor.

Dr. Xia futbolu yalnızca izlemekle kalmazken 
üniversiteyi bitirinceye kadar futbol oynadı ve 
edindiğimiz bilgiye göre hiç de fena bir forvet 
değildi.

İlk geldiğinde Premier Lig’de yalnızca 3 galibiyet 

alabilen ve bir alt ligin yolunu tutan Aston Vil-
la’nın kadrosunda önemli değişiklikler yaptı ve 
takımın başına da Roberto Di Matteo’yu getirdi, 
ancak alınan başarısız sonuçların ardından gö-
rev bayrağı Steve Bruce’a devredildi ve ilk sezon 
hedeflenen sıralamanın altında, 13’üncü basa-
makta tamamlandı.

Villa’yı büyük bir hayran kitlesiyle Çin’de en bü-
yük futbol kulübü yapmak isteyen Dr. Xia takı-
mın önce Premier Lig’e sonra ise Avrupa arena-
sına dönmesini hedefliyor.
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Wolverhampton Wanderers

Aston Villa’nın satışından yalnızca 1 ay sonra 
yine bir Championship ekibi olan Wolverhamp-
ton Wanderers da Çinli yatırımcılara satıldı.

Tüm hisseleri Fosun International’a £45m karşı-
lığında devreden Steve Morgan, Fosun’un 2 yıl 
içinde £20-£30m arasında bir yatırım yapacağı-
na söz verdiğini söyledi.

Fosun adına yönetim kurulunda yer alan Jeff 

Shi yaptığı ilk açıklamada yapılan anlaşmadan 
dolayı duyduğu mennuniyeti ve amaçlarını dile 
getirdi.

“Amacımız çok açık: Wolves’ı mümkün olan en 
kısa sürede Premier Lig’e geri götürüp ve orada 
kalmasına yardımcı olmak için elimizden gele-
nin en iyisini yapacağız. Kulübün ve taraftarla-
rın İngiliz futbolunun zirvesine ait olduğuna ina-
nıyoruz ve oraya ulaşmak bizim ilk ve en önemli 
önceliğimiz.”
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Reading

Çinli yatırımcıların eline geçen son kulübümüz, 
Reading. 2016 Kasım’da başlayan görüşmelerin 
ışığında, anlaşma Mayıs ayında resmiyet kaza-
nabildi ve Çinli kardeşler Dai Yongge ve Dai Xiu 
Li Reading’in çoğunluk hissedarları oldu.

Reading’den önce Hull City’yi alma girişiminde 
bulunan kardeşler buradan eli boş ayrılmıştı.

Liglerinde rekabet edebilecek kulüplerin dev-
ralımlarında söz sahibi olan Premier Lig’in bu 
anlaşma için tedbirli davrandığı bildirilmişti an-
cak İngiltere Futbol Ligi’nden yapılan açıklama-
da değişimde herhangi bir sakınca görülmediği 
açıklandı ve satış sorunsuz tamamlandı.

48 yaşında olan Dai Yongge ve 54 yaşında olan 
ablası Dai Xiu Li servetlerini Çin genelinde yer 
alan yeraltı alışveriş merkezlerini işleterek ka-
zandılar. Ayrıca kardeşler Çin emlak şirketi olan 
Renhe Commercial Holdings Ltd’de önemli po-
zisyonlarda bulunuyorlar.

Xiu Li, Londra’da yaşıyor ve önceden İngiliz bir 
öğretmen olan Tony Hawken ile evliydi.

BONUS: Çinli yatırımcıların İngiliz futbolunda 
yaptığı en büyük hamle, yine milyarder bir sahi-
bi olan Manchester City kulübüne yapıldı. Tam 
£265m karşılığında Çinli yatırım grubu City’den 
%13 hisse satın aldı.

Kaynak: The Guardian, BBC, The Sun, Financial 
Times, Bloomberg, 0Wikipedia
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Wayne Rooney bu yaz döneminde 13 yıllık Man-
chester United kariyerini sonlandırdı ve geldiği 
yere, Everton’a geri döndü. United forması gi-
yerken bile geceleri Everton pijamaları ile yat-

tığını itiraf eden Rooney yeni takımı ile Premier 
Lig kariyerindeki 200. golünü attı ve bu alanda 
200 barajına ulaşan Alan Shearer’dan (260 golü 
var) sonra ikinci oyuncu oldu. 
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Bu golün bir diğer anlamı da yıllarca ezeli rakip-
leri olan Manchester City filelerine atılmış olma-
sıydı. Deneyimli golcü Premier Lig kariyerindeki 
150. golünü de Aralık 2012’de City ağlarına gön-

dermişti. 50. gol henüz 21 yaşındayken 2006’da 
Arsenal’e karşıydı, Ekim 2002’de Everton forma-
sı ile ilk golü ve Ocak 2000’de attığı 100. gol de 
Gunners filelerine atılmıştı. 
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Biraz da rakamlara göz atalım:

Rooney gollerin 153 tanesini sağ ayağı ile 173 
tanesini de ceza sahası içinden attı. 

7 frikik, 20 penaltı golü var Wayne Rooney’in 
Premier Lig’de. Kafa golü sayısı ise 21. 

İlk 15 gol, Everton forması ile 2002-04 yılları ara-
sında atıldı. Alan Shearer, 200 barajına ulaşmak 
için ligde 306 maça çıkmıştı. Manchester Uni-
ted’da dönem dönem ortasahaya da kayan Ro-
oney ise bu gol sayısına ulaşmak için 462 maça 
ihtiyaç duydu. 

Bu gollerin yarısından 1 fazlası, 101 tanesi Old 
Trafford’da filelerle buluştu. Goodison Park 11, 
St. James’ Park ise 8 Rooney golüne şahit oldu 
Premier Lig’de. 

200 golün %7’si yani 14 tanesini Newcastle Uni-
ted yedi. Aston Villa 13, West Ham ve Totten-
ham ise 11 kez vuruldu Rooney’in golleri ile. 
İngiliz yıldız bir sezonda en çok gol sayısına ise 
2011-12 sezonunda 27 golle ulaştı. 

Asist yapanların zirvesinde ise Portekizliler var. 
Ronaldo 13, Nani 12 asist ile bu 200 golün 25 
tanesinin pasını vermis konumda. 
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ROONEY’NİN RAKİPLERİNE ATTIĞI 
GOL SAYILARI

ROONEY’NİN GOL DAKİKALARI
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Rooney 2 tanesi Bolton’a farklı maçlarda olmak 
üzere 6 kez hattrick yaptı. Diğerleri ise West 
Ham United, Portsmouth, Hull City ve Arsenal’e. 

Son olarak da Wayne Rooney’in 119 maçta attığı 
53 gol ile İngiltere milli takımının en golcü oyun-
cusu olduğunu ekleyelim. Manchester United 

ROONEY’E EN ÇOK 
ASİST YAPANLAR

rekorunu da atlamayalım, 253 gol ile kulüp tari-
hinin en golcü oyuncusu Rooney. 

Tüm kulüp kariyerindeki  gol sayısı ise 644 maç-
ta 272. Avrupa Kupaları gol sayısı, 4 tanesi Fe-
nerbahçe’ye olmak üzere 39. FA Cup’ta 22, Lig 
Kupası’nda 7 ve diğer kupalarda 4. 
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ASTON VILLA vs TRABZONSPOR
Türkiye A milli futbol takımı İngiltere maçların-
da ne kadar başarısızsa Türk takımları Avrupa 
Kupaları’nda İngiliz ekipleri önünde o kadar ba-
şarılı desek abartmamış oluruz diye düşünüyo-
rum.

İlk anda aklımıza gelenler Fenerbahçe’nin  
1968’de Manchester City’yi elemesi, Manches-
ter United’a 40 yıl sonra Avrupa Kupaları’nda 
evinde ilk yenilgiyi tattırması, Galatasaray’ın 
unutulmaz eşleşmede yine United’ı Şampiyon-
lar Ligi dışına itmesi ve UEFA Kupası’na giden 
yolda efsanevi Leed United kadrosunu saf dışı 
etmesi, Beşiktaş’ın Tello’nun golüyle Old Traf-
ford’da United’ı yenmesi. 

Tuncay Şanlı’nın Manchester United’a hattrick’i, 
Rüştü Reçber’in 2 farklı takımla Old Trafford’da 
Avrupa Kupası maçı kazanmış belki de tek fut-
bolcu olması. Fenerbahçe’nin Manchester Uni-
ted’a karşı 3 galibiyetinin olması da ilginç not-
lardan. 

Unutulmaya yüz tutmuş önemli bir zaferi ise bu 
ay Topraksaha.net yeniden canlandırdı, hem de 
zaferin baş kahramanı Orhan Kaynak’ın anlatı-
mıyla. 

Çocukluğumda hoş bir anı olarak kalmıştı bu 
zafer, gözümün önünden hiç gitmeyen sahne 
ise Küçük Orhan’ın golünden sonra Ron Atkin-
son’ın yüzünün aldığı ifadeydi. 

Ada Futbolu olarak Trabzonspor’un Aston Vil-
la’yı elediği 1994’de son baharına gidiyoruz;

Bu keyifli yazıyı, Toprak Saha'nın Trabzonspor 
50. Yıl Özel sayısı için yazan İlhan Özgen'e te-
şekkürlerimizle.

Birmingham’daki maçta Aston Villa’nın gollerini 
atan 2016’da kaybettiğimiz eski dost Dalian At-
kinson ve yine Nisan ayında Tottenham tesisle-
rinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiğimiz 
Ugo Ehiogu anısına…
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Villa Park’taki Örümcek Ağları

Orhan Kaynak, 1 Kasım 1994’te Aston Villa’ya 
son dakikada attığı golle ülke futbol tarihinin 
önemli zaferlerinden birinin kahramanı olmuş-
tu. Namıdiğer ‘Küçük’ Orhan ile o eşleşmeyi ve 
örümcek ağlarını temizlediği golü konuştuk.

Kasım 1994, Batman

Şehrin pek alışık olmadığı bir soğuk… Üstlerin-
de mont, ağızlarında sigara olan onlarca er-
kek… 55 ekran televizyona kitlenmiş maçı izli-
yorlar. Çay parası olmayan, dışarıdaki soğuğa 
aldırış etmeyenler de ‘camdan naklen’ yayına 
iştirak etmiş vaziyette. Trabzonspor, Aston Villa 
deplasmanında zor anlar yaşıyor; 10 kişiler ve 
rakibi kendi sahasında aciz yakalamış her İngiliz 
takımı gibi Aston Villa da saldırıyor.

Goller kaçıyor, Viktor kurtarıyor… Skor, 1-0 
Aston Villa lehine. Son dakikalara doğru Trab-
zonspor bir korner kazanıyor… Yine de gol ümi-
di pek yok. İlk maçtaki 1-0’lık avantajı korumak, 
en büyük temennisi kahvedeki insanların. Kor-
nerden gelen top sekiyor, ters kanada yöneli-
yor. Kale sahasına gönderilen top, 
‘Küçük’ Orhan’a doğru gelirken 
kahve ahalisi, bir futbol reflek-
si olarak ayağa kalkıyor… ‘Küçük’ 
Orhan hamlesini yapıyor ve topu 
90’a gönderiyor! Türk takımları için 
‘futbol kâbusu’ Ada topraklarından 
büyük bir zaferle ayrılıyor Trab-
zonspor. Fanatik Fenerbahçeli ba-
bam dâhil olmak üzere büyük bir 
sevinç var. Maçın bitiş düdüğüyle 
konvoy gürültüsü sarıyor şehri. 
1994 Kasım’ında Batman’ı ayağa 
kaldıran Trabzonspor’un Aston Vil-
la zaferi, böyle kutlanıyor…

1993 yazı, Trabzon

Orhan Kaynak; ağabeyleri Kayhan, Reşit, İlhan, 
Orhan ve Ayhan gibi futbola Adanaspor’da baş-
ladı. Samsunspor’a transfer olduğunda ülkenin 
dikkat çeken genç yıldızlarından biriydi. Öyle ki 
Samsunspor’daki ilk sezonunda takımı küme 
düşse de Kaynak Ailesi’nin son yeşil saha ürü-
nü Orhan’ın adı, büyük takımları ile anılmaya 
başlamıştı. Bu yeteneği tespit edenlerden biri 

de Trabzonspor’un oyuncu izleme komitesinde 
yer alan Giray Bulak’tı. Orhan Kaynak, asıl çıkı-
şını yapacağı Trabzonspor’a 1993-1994 sezonu 
öncesinde transfer oluyordu…

Georges Leekens’le başlayan sezon, Şenol Gü-
neş ile devam etmiş ve ‘Küçük’ Orhan, çoğu son-
radan oyuna dahil olduğu 19 maçta bordo-ma-
vili forma ile sahaya çıkmıştı. O sene bir nevi 
takıma ısınma turları ile geçerken ertesi sezon 
gerçek potansiyelini sahaya yansıtacaktı. Türki-
ye Kupası ve ligde toplam 20 gol attı. Ama onu 
ülke futbol tarihine geçiren, UEFA Kupası’ndaki 
performansıydı.

Önce Dinamo Bükreş maçlarında ağları hava-
landırdı ve turun kahramanlarından oldu. Trab-
zonspor’un ikinci turdaki rakibi, Ron Atkinson’ın 
çalıştırdığı; Steve Staunton, Paul McGrath, Ray 
Houghton ve Dean Saunders gibi futbolcuları 
kadrosunda barındıran Aston Villa idi. Orhan 
Kaynak’ın gösterisi de bu eşleşme ile başlıyor-
du…

7 Ağustos 2017, İstanbul    

“İlhan, 9 buçukta ara, konuşalım.” 
23 yıl önce o kahvehanede kendi 
futbol tarihimin en büyük coşku-
larından birini yaşatan Orhan Kay-
nak’ı yarım saat sonra arıyorum. 
Hâl, hatır sorma merasiminden 
sonra konuya direkt giriş yapıyo-
ruz.

“Aston Villa maçları, Trabzon için 
dönüm noktasıdır. Trabzonspor 
tarihinde; Liverpool, Inter ve Bar-
celona galibiyetleri var ama Aston 
Villa eşleşmesinde turu geçmeyi 
başarmıştık. Kulübün hem eko-
nomik anlamda hem de yönetim 
anlamında rahatlamasına neden 
oldu. İstifalar konuşuluyordu o 

maçtan evvel, ligde pek iyi gitmiyorduk. O eşleş-
me, birçok kişinin hayatını değiştirdi. Bunlardan 
biri de bendim.”

İngiliz takımları, 1980’li yıllardan itibaren Türk 
futbolu için karşı konulmaz, aşılması son dere-
ce güç bir engeldi. Özellikle milli maçlardaki he-
zimetler fobinin şiddetini daha da arttırıyordu. 
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Peki, Trabzonspor Aston Villa ile eşleştiğinde fut-
bolcuların kafasında neler vardı? Trabzonspor, 
1993-1994 sezonunda Manchester United’ı 3-1 
yenerek İngiltere Lig Kupası’nı kazanarak UEFA 
Kupası’na katılma hakkı kazanan Aston Villa ile 
baş edebilecek durum-
da mıydı? Orhan Kay-
nak, şunları hatırlıyor:

“Aston Villa, bugünkü 
Manchester United 
ayarında bir takım-
dı. Bir de ülke olarak 
zaten Avrupa’da ba-
şarısızdık, yabancı 
oyuncu sınır vardı ve 
Trabzonspor’un trans-
fer için parası yoktu. 
Kendi oyuncularına 
bile zor para ödüyordu 
kulüp. Espriler yapılır-
dı hatta; “İki kamyon 
buğdaya, üç kamyon 
una Gürcistan’dan 
oyuncu alıyoruz” diye. 
O zaman böyle gelirler de yoktu, bir garibanlık 
vardı ama büyük kulüp olduğu için her yıl şam-
piyonluğa oynamamız gerekiyordu. Bunun çö-
zümünü de birçok genç futbolcu transfer edip, 
içlerinden dört ya da beş tanesini takıma mon-
te etmekte bulmuşlardı. Durum böyleydi ama 
şöyle de bir şey vardı; Trabzon’da her takıma 
karşı çok iyi oynuyorduk zaten. ‘Avni Aker bü-
yüsü’ denen şeyi, bütün oyuncular ruhlarında 
yaşıyordu. Aston Villa’ya da mağlup olacağımızı 
hiç düşünmüyorduk” 

Trabzonspor, sadece saha dışı hususlarda so-
runlar yaşamıyordu. Saha içinde de sakatlıklar-
la uğraşıyordu. Aslında Orhan Kaynak’ın yük-
selişinde bu sakatlıklarında payı vardı. Nitekim 
forvet sıkıntısı yaşayan takımın 11’inde şans bu-
lan genç golcü, hem yurt içinde hem de Avrupa 
maçlarında ondan beklenen golleri atıyordu.

“İlk turda Dinamo Bükreş’i geçtik, iki gol attım; 
hem içeride hem dışarıda. Hami sakattı, ‘Büyük’ 
Orhan (Çıkrıkçı) ile birlikte çift santrfor oynuyor-
duk. O turdan sonra Hami de iyileşti ve üçümüz 
ileride oynadık. Bir de Gürcü (Kakhaber) Kacha-
rava diye bir santrforumuz vardı.”

18 Ekim 1994, Trabzon

Sakatlıklar, Trabzonspor’un yakasını bırakmadı 
o sezon. İlk turda Inter’i saf dışı bırakan Aston 
Villa ile oynayacakları ilk maçtan önce, sadece 

şehrin değil tüm ül-
kenin canını sıkan bir 
şanssızlık meydana 
gelecek ve İzlanda ile 
oynanan milli maçta, 
‘Büyük’ Orhan Çıkrık-
çı’nın ayağı kırılacaktı. 
Yine de Trabzonspor, 
18 Eylül 1994’te Avni 
Aker’de Aston Villa kar-
şısına çıktığında, fut-
bolcuların kafasındaki 
tek yol galibiyetti. Or-
han Kaynak’a göre ilk 
maçın Trabzon’da oy-
nanması yönetimi de 
başka bir açıdan mutlu 
ediyordu:

“Takımda, ‘Orada nasıl 
olsa eleniriz ama hiç olmazsa burada yenelim’ 
düşüncesi vardı. İlk maçın Trabzon’da oynana-
cak olmasına da sevinmişti yönetim. En azından 
bilet satıp, stadyumu doldurma imkânı doğ-
muştu. Deplasmanda mağlup olup, ikinci maçı 
Trabzon’da oynasak seyirci gelmeyebilirdi. Bun-
lar da konuşuluyordu…”

Trabzonspor, hem yönetimi hem de taraftarını 
mutlu eden bir futbol oynadı o gün. Liverpo-
ol, Inter ve Barcelona gibi takımları Avni Aker’e 
hapseden bordo-mavililer, aynı senaryoyu As-
ton Villa maçında da sahneye koydu. Fakat gol 
için biraz sabretmeleri gerekiyordu. Dakikalar 
77’yi gösterirken sağ taraftan bir korner kazan-
dılar. Topun başına Hami Mandıralı geçti ve sol 
ayağıyla ‘Füzeci’ lakabına yakışır sertlikte bir 
orta gönderdi. Sezonun golcüsü ‘Küçük’ Orhan, 
deparını attı ve golü yapması için topa ufak bir 
kafa darbesi vurması yetti. Trabzonspor, As-
ton Villa’yı bu golle ve 1-0’lık skorla İngiltere’ye 
uğurluyordu.

“Ron Atkinson’ın da hataları vardı. Beni, sağ 
bekleri Earl Barett ile eşleştirmişti. Onların sa-
vunmasının en kısa adamlarında biriydi. Ben ar-
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kadan deparla kafaya kalkınca çaresiz kaldı ta-
bii. O yan top organizasyonuna çok çalışmıştık 
ama. Aston Villa karşılaşmasından sonraki lig 
maçına çıkarken Ogün (Temizkanoğlu) ile mu-
habbetini yapmıştık: ‘Nereden zıpladın nereye 
düştün, uzun atlamacı olsan Türkiye rekorunu 
kırardın’ diye espri yapmıştı.”

O golde Orhan ve Hami kadar futbol seyircisinin 
aklına kazınan bir isim daha vardı. Maçı anlatan 
Öztürk Pekin, Hami’nin ortası kale sahasına sü-
zülürken, “Kim vurursa gol olur!” demiş ve ar-
dından “Ve Gooooool!” diyerek televizyonlarının 
başınadakilere müjdeli haberi vermişti. Orhan 
Kaynak, golün diğer 
kahramanı Pekin’in de 
kulaklarını çınlatıyor:

“Herkesin kaderini de-
ğiştirdi dedim ya az 
önce, Öztürk Pekin’i 
de katmak lazım tabii. 
‘Kim vurursa gol olur!’ 
dedi, ben vurdum, gol 
oldu… Hiç unutmam; 
Kocaelispor’da oynar-
ken bir maç öncesinde, 
ısınmak için sahaya çı-
kıyordum, o da tribün-
deki yerine gidiyordu… 
Yanıma geldi, ‘Orhan, 
sana teşekkür ederim. 
Bir spiker için golden 
önce golü tahmin et-
mek çok önemli. Sen 
de bunu yaşattın bana. 
Çok teşekkür ederim’ 
dedi.”

1 Kasım 1994, Birmingham

Trabzonspor, 1 Kasım 1994’te Villa Park çim-
lerine 1-0’lık avantajla çıktı. Ama ‘İngiliz fobisi’ 
henüz soyunma odasında hissedilmeye başla-
mıştı.

“Lemi (Çelik), sakattı. Hamdi (Aslan) sağ bek oy-
nayacaktı. Lemi, maçtan önce ‘Arkadaşlar kolay 
gelsin, başarılar!’ diyordu ama dalga geçiyordu 
aslında. Devamlı takılıyor; fark yersiniz imasın-
da bulunuyordu.”

Bir de Villa Park’ın atmosferi ve İngiliz seyircile-
rin kendine has uğultusu vardı. Hollandalı ha-
kem Jaap Uilenberg başlama düdüğünü çaldığı 
andan itibaren stadyumda oluşan atmosfer, 
alışık olmayan Trabzonsporlu futbolcuları etki-
lemişti.

“Öyle bir stadyumda ilk kez oynuyordu birço-
ğumuz. Basketbol sahasını düşün, her tarafı 
kapalı ve her yeri uğultu içinde bir yerdesin… 
Adamlar orta sahadan atağa geçerken, seyirci 
de atağa geçiyor. Allah’ım Yarabbi! Biz 20 bine 
‘Cehennem’ diyoruz ama orası cidden cehen-
nemdi. İnanılmazdı.” 

Trabzonspor, birkaç 
gün önceki kadar etkili 
olmasa da pozisyonlar 
bulmaktaydı. Ama As-
ton Villa, daha net gol 
şansları yakalıyor ve 
bir sene sonra Fener-
bahçe’ye gelecek Dali-
an Atkinson ve Galata-
saray forması giyecek 
Dean Saunders’ın son 
vuruşlardaki becerik-
sizlikleri, skorun ko-
runmasını sağlıyordu. 
Trabzonspor, soyun-
ma odasına 0-0’la git-
meyi başarmıştı.

İkinci yarıda Viktor ile 
Aston Villa hücumcu-
ları arasında bir düel-
lo başladı. 52. dakika-
da İrlandalı sol kanat 
oyuncusu Staunton’ın 

kullandığı frikik, Viktor’un koruduğu kalenin üst 
direğine çarpıp, birkaç saniyeliğine kale direk-
lerini titretti. Saunders ve Atkinson’ın gol kaçır-
ma yarışı devam ediyor, Ron Atkisnson, stoperi 
Ugo Ehigou’ya ileri sürerek yükleniyordu. Trab-
zonspor, ikinci yarıda yarı sahayı geçmekte zor-
lanıyordu. Ogüz Temizkanoğlu, yıllar sonra art 
arda gelen Aston Villa ataklarını şu anıyla özet-
leyecekti:“Bir ara Hamdi, ‘Atsalar da onlar da 
rahatlasa biz de. Bunaldık!’ demişti.” Bunalan-
lardan biri de takımın ileri ucundaki gol ümidi 
‘Küçük’ Orhan idi.
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“Ehiogu diye bir sto-
perleri vardı; bak, hala 
unutamıyorum adamı. 
Viktor degaj atıyor, ka-
faya çıkıyorum; daha 
doğrusu çıktığımı sanı-
yorum… Adam rahatça 
benim üstümden ka-
fayı vuruyor, sol beke 
indiriyor topu. Sonra 
bir de hücuma çıkıyor 
orada kafa vuruyor… 
Ben hala orta sahada-
yım bu arada… Fiziksel 
üstünlükleri çok fazlay-
dı.“

Dakikalar 76’yı gösterirken, Ehiogu’nun ileriye 
çıkması ve savunmayı karıştırması üzerine kur-
duğu bol kanat ortalı hücum planı, ilk meyvesini 
verdi. Sağdan gelen ortada Trabzonspor savun-
ması topu uzaklaştırmaya çalışırken, top Ehio-
gu’nun önüne düştü. İngiliz savunmacı topa bir 
kez daha yükseklik kazandırdı. Atkinson kafayı 
vurdu, top, Viktor’u geçti ve ağlarla buluşacak-
ken Ogün’ün eline takıldı. Ogün Temizkanoğlu, 
elle oynamanın cezasını kırmızı kartla ödemişti. 
Aston Villa, Staunton ile penaltı kullanacaktı…

Viktor, yine sahnedeydi. Staunton’ın vuruşunu 
kurtardı, dönen topa Ehiogu dokundu, onu da 
kurtardı ama Atkinson’ın vuruşunda yapacak 
bir şeyi kalmamıştı. Aston Villa, maçı uzatmaya 
taşıyacak skora ulaşmıştı. Ama tur için yüklen-
meye devam ettiler. Sonucunu getiremedikleri 
atakları dinmeyecekti...

“Oradaki maçta futbol şansı da bizim yanımız-
daydı. Adamlar, penaltıyı bile üçüncü defa da 
attı. Üç dakikada bir pozisyona giriyorlardı. Ama 
atamadı beceriksizler. Atsalar farka gidecekler 
ama tersi olunca, bizim direncimiz artmaya 
başladı. Bir de Viktor harika oynamıştı. Takım 
savunmasını da iyi yaptık tabii. Anca 90. dakika-
da karşı kaleye gidip tehlike yaratabildik”

Dakika 90... Trabzonspor ikinci yarıdaki ilk olgun 
hücumuna çıkıyordu belki de. Orhan Kaynak ile 
başlayan atak, yine onun şutu ile bitecek ama 
gol çıkmayacaktı. Yine de Trabzonspor, ken-
di kalesinden uzak kalmayı başardı. Astın Villa 

savunmasından seken 
top, Trabzonspor’a 
korner kazandırmıştı. 
Sol korner direğinde 
Abdullah Ercan topun 
başına geçti, ortası-
nı yaptı… Sağ kanada 
doğru süzülen topa 
Cengiz Atila kafayı vur-
du. Top, Kacharava’nın 
önüne düştü. Gürcü 
forvet, kayarak bir vu-
ruşla içeri çevirdi. Teh-
likeli bölgeye markaj-
cısından önce hamle 
yapan Orhan Kaynak, 

şık bir vuruşla topu doksana gönderiyordu… 
Trabzonspor, turu getiren golü bulmuştu.

“90. dakikada güç kalmamıştı. O güç nereden 
geldi bilmiyorum. İçimde, bir yerlerde kalan giz-
li bir enerji vardı her halde. O dönüş, o vuruş… 
‘Öne gidersem vuramam, gücüm yok. Ben bu-
rada kalayım’ diye düşündüm. Saniyenin onda 
birinde düşünüyorsun bunları, çok garip ya! 
Geride kalınca, iki Villa’lı oyuncu da öne gitti. 
Olacağı da varmış tabii. Hissiyatla da alakalı bir 
yandan…”

Golden sonra sahada büyük bir sevinç vardı. 
Kırmızı kart sonrası soyunma odasına giden 
Ogün Temizkanoğlu, duştayken aldığı gol ha-
beri ile giyinmeden koridora fırlarken, sahadaki 
Trabzonsporlu oyuncular da ‘Küçük’ Orhan’ın 
üzerine atlıyordu. Golün kahramanın o an ile il-
gili hatırladıkları ise maçın hikâyesine başka bir 
anlam katıyor.

“Ben Adanaspor’da oynarken, Trabzonspor’un 
Barcelona’yı yendiği maçı televizyondan izle-
miştim. Hamdi golü attıktan sonra dedim ki, 
‘Ne kadar şanslı adam, Barcelona’ya gol atıyor, 
böyle bir mutluluk olur mu? İnşallah ben de o 
günleri görürüm.’ Aston Villa maçında golü atın-
ca iki elimi kaldırıyorum ya, orada Barcelona 
maçı aklıma geldi ve ‘Allah’ım sana şükürler ol-
sun!’ diye dua ettim. Sonrasını hatırlamıyorum 
zaten. Kim varsa atladı üstüme. En altta kaldık.”
Trabzonspor, durumu eşitleyen golden kısa 
süre sonra bir kalesinde bir gol daha görüp 2-1 
mağlup olsa da UEFA Kupası 3. turuna yüksel-
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meyi başa-
racaktı. Peki, 
Aston Villa za-
ferinden son-
ra soyunma 
odasında ve 
dönüşte neler 
yaşanmıştı?

“Maçtan son-
ra istatistikle-
re bakıyoruz, 
bizde topla en 
çok oynayan 
Hamdi. Sağ 
bekti o maçta. Kimse turu geçeceğimize inan-
mıyordu ama inanmayanlara inandırdık. Turu 
geçmek bir yana, 10 kişi kalıp turu geçmek an-
latılamaz ya! Bugün anlatmaya çalışıyoruz ama 
çok zor. Maça o kadar konsantreydik ki…“

Oyunun ne kadar zor geçtiğini ve futbolcuların 
konsantrasyon durumunu özetleyen bir anı an-
latıyor Aston Villa zaferinin başrolü:

“Cengiz Atila, oda arkadaşımdı. Maçtan bir gün 
sonra hem maçı izliyoruz, hem de sohbet edi-
yoruz… ‘Ya Orhan, orta sahadaydım, top öyle 
güzel yere gitti ki!’ dedi. Hâlbuki Abdullah kor-
nerden ortayı yaptığında ilk kafayı vuran Cen-
giz! Kendini öyle kaptırmış ki, sahada neresinde 
olduğunu unutmuş. Kendini orta sahada sanı-
yor. ‘Oğlum, ne orta sahası, kornerden gelen 
ilk topa sen vuruyorsun’ deyince bir baktı, ‘Aaa, 
cidden benmişim.’ dedi.”

O gol kadar benim aklımda kalan bir an daha 
vardı. Maçtan sonraki gün Orhan Kaynak’a mik-
rofon uzatıldığında söylediği “Örümcek ağını al-
dık” cümlesi. Çaylak bir futbolsever olarak, bu 
futbol nüktesini anlamam, ancak babamın yar-
dımıyla olmuştu. Bu esprinin ardında da uçakta 
tepilen horonlar varmış meğer:

“Havalimanı’na indik, beş bin kişi falan vardı gali-
ba bizi karşılamak için. Sabahın beşi! Gişelerden 
falan omuzlarda çıktık. Basın mensupları geldi o 
ara: ‘Golü anlatır mısın Orhan?’ Çok da uzatmak 
istemiyorum, yorgunluk hat safhada. Zaten ge-
lene kadar uçakta horonlar tepilmiş, bitmişiz iyi-
ce. ‘Kaç yıldır gol atamıyoruz İngiltere’de, örüm-

cek ağı kalmış 
kalede, onu 
aldık” dedim. 
Top da haki-
katen öyle bir 
yere gitmişti.”

23 Yılın Ardın-
dan… 

Trabzonspor, 
Aston Villa’yı 
eleyip ülke 
futbol tarihine 
afili bir imza 

kondurduktan sonra İtalyan takımı Lazio ile 
karşılaşmış, Öztürk Pekin bu sefer “Aman Vik-
tor, ne yaptın Viktor, saçmaladın Viktor!” serze-
nişi ile tarihe geçmişti. ‘Küçük’ Orhan, Lazio’ya 
elenmelerini sakatlıklara ve yönetimin dikkatsiz 
davranmasına bağlıyor:

“Kacharava’yı gönderip Arçil ve Şota’yı aldık. Çok 
iyi futbolculardı ama Gürcistan’da Avrupa maçı 
oynadıkları için UEFA Kupası’nda oynayamıyor-
lardı. Bu, bence büyük bir yönetim hatasıydı. 
Yoksa, finale gidebilirdik belki de…” 

Lazio maçı hüzünle hatırlansa da o UEFA ma-
cerasındaki Aston Villa eşleşmesi hâlâ değerini 
koruyor. Hem golleri atan ‘Küçük’ Orhan hem 
de o zaman ilkokula giden ‘küçük’ İlhan Özgen 
için. Batman’daki kahvehanede babamla yaşa-
dıklarımızı, o maçın kahramanına anlattığımda, 
aslında Trabzonspor’un yıllar içerisinde neyi 
kaybettiğini anlatıyor:

“Anadolu insanı, Anadolu’nun en büyük takı-
mı diye Trabzonspor’u desteklerdi. Ama bence 
bunun sebeplerinden biri, yapının da Anadolu 
kulübü gibi olmasıydı. İstanbul takımları gibi ya-
bancılar ya da gurbetçilerden beslenen bir ta-
kım değildi; Anadolu’dan çocuklara şans veren 
takımdı Trabzonspor. Adana’dan, Antalya’dan 
parlayan çocuklar Trabzonspor’da şans bula-
cağını bildiği için orayı tercih ediyordu. Şimdi 
tamamen ekonomik açıdan olaya bakıp, ter-
cihlerini İstanbul’dan yana kullanıyorlar. Trab-
zonspor da İstanbul takımları gibi hareket edi-
yor!”
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