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Sarah ile Ada Futbolu olarak Twitter’da tanıştık. 7 yaşından beri biriktirdiği Notts County formalarını 

yan yana dizmiş, Twitter’daki takipçileri ile henüz paylaşmıştı. 

16 yaşındaki bir kızın, tarihin en eski kulüplerinden, yıllardır mali krizlerle çalkalanan bir League One 

takımı Notts County’e olan bağlılığı her futbol aşığı gibi bizi de etkiledi.

Sarah, Ada Futbolu’nun ricasını kırmadı ve sorularımıza büyük bir içtenlik ve samimiyetle cevap verdi. 

Ortaya Ada Futbolu’na özel bu röportaj çıktı:

ADA FUTBOLU:  Bize kendini tanıtır mısın?

SARAH:   Adım Sarah Perkins. 16 yaşındayım  

ve futbol için deliriyorum. Notts County’i 

tutuyorum, doğduğum günden beri de 

böyleydi. Kısa süre önce okulumu bitirdim ve 

Eylül ayında buradaki Sixth Form’a (2 yıllık lise 

sonrası eğitim kurumu)  devam edeceğim. 

Aldığım dersler spor, tarih, psikoloji ve ICT 

(Bilgisayar)

ADA FUTBOLU: Notts County’i ne zaman 

tutmaya başladın ve neden?

SARAH: Kesin olarak doğduğum andan itibaren 

Notts County’i tutmaya başladım diyebilirim. 

Bu kadar küçük yaşta o takımı tutmamın 

nedeni anne babamın koyu Notts taraftarı 

olması ve beni küçüklüğümden beri maçlara 

götürüyor olmaları. İlk maçın Notts County’nin 

Alfreton Town ile oynadığı bir sezon öncesi 

hazırlık maçıydı ve 13 günlüktüm. Ne olduğunu 

hatırlamıyorum o maçta, ama o günden sonra 

takıldım. Bebekliğimden beri hep Notts County 

formalarım oldu ama 7 yaşından itibaren 

formalarımın arkasına numara ve isim 

yazdırmaya başladım. Yıllar boyunca 

biriktirdiğim forma koleksiyonumun 

fotoğraflarını gönderiyorum size.

SARAH 
          PERKINS

ADA FUTBOLU: Maçlara gidiyor musun? Genç bir 

bayan olarak İngiltere’de maça gitmek nasıl bir 

şey?

SARAH:  Evet elbette maçlara gidiyorum. Bizim 

staddaki neredeyse tüm Cumartesi ve Salı gece 

maçlarına gidiyorum. Bazen deplasmanlara da 

gittiğim oluyor sadece Salı gece deplasmanlarına 

gidemiyorum, bazı deplasmanlardan eve dönmek 

geç saatleri bulabiliyor. Genç bir bayan olarak 

İngiltere’de stadlarda hiçbir zorlukla 

karşılaşmadım. Her zaman güzel deneyimler 

oldu, kız olduğum için bana farklı davranmadılar, 

hatta daha saygılı davranıyorlar diyebilirim. Aynı 

takımı tutkuyla ve sevgiyle tutan taraftarlarız 

sonuçta hepimiz.

ADA FUTBOLU: Notts County’nin hala liglerde 

oynayan en eski kulüp olduğunu biliyoruz. Hatta 

Juventus’un formasını Notts County’den aldığını 

da. Başka Notts için anlatmak istediklerin var 

mı?

SARAH: Evet, gerçekten de profesyonel liglerde 

oynayan en eski kulüp biziz ama Sheffield FC 

aslında bizden daha eskidir. Bizim kuruluş 1862, 

Sheffield FC 1857’de kurulmuş.

Ve evet, Juventus siyah beyaz çubuklu formasını 

bizden aldı, onlar da Sırbistan’ın Partizan 

takımına verdiler. Yani bakarsan hem çocuğumuz 

hem de torunumuz var bir bakıma. Hem 

Juventus hem de Partizan ile çok sıkı bağlarımız 

var. Onların taraftarları düzenli olarak buraya 

gelip Notts maçlarını takip ederler, bizden de 

taraftarların oraya gittikleri oluyor. İngiltere 

dışından böyle bir bağımız olması çok güzel.
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Mesela 2011 yılında Juventus yeni stadının açılışına 

Notts County’i davet etti. Lee Hughes beraberlik 

golümüzü attı ve 1-1 bitti maç. Okulum yüzünden 

orada olamadım ama televizyondan da olsa bunu 

izlemek harikaydı.

2013 sezon öncesi hazırlıklarında Galatasaray ile 

oynadık. Harikaydı. Galatasaraylı taraftarlar da geldiler 

ve yarattıkları atmosfere bayıldım. Drogba ve Sneijder’i 

de dünya gözüyle izlemek harikaydı. O gün Meadow 

Lane’de çektiğim bir fotoğrafı da paylaşıyorum. 

Maalesef 2-1 kaybettik ama onları bu kadar zorlaya-

cağımızı bile düşünemiyordum açıkçası.

ADA FUTBOLU: 7 yaşından beri Notts County 15 hoca 

değiştirdi ve kulüp sürekli ağır mali krizler atlatıyor. 

Bunun taraftar üzerindeki etkisini anlatır mısın?

SARAH: Şu 9 yılda 15 teknik adam değiştirdiğimizi düşünmek 

gerçekten kötü. Kulübün istikrara ihtiyacı var ve Shaun Derry 

ve Greg Abbott ile bunu yakalayacağımızı hissediyorum. Aynı 

zamanda bu kadar maddi sıkıntı içinde olmamız kulüp ile 

bağlantılı kimse için iyi değil tabii. Taraftarları nasıl etkilediği-

ni söylemek zor çünkü aslında herkes farklı etkileniyor 

bundan ama birçok Notts taraftarı olan arkadaşım iflasın 

eşiğine geldiğimizde çok korkmuştuk. Kulübün kapatılma 

ihtimali bizi mahvetti.

 

Yıllardır düşünüyorum, bunu bize neden yaptıklarını anlamıyo-

rum. Şu andaki Başkan Ray Trew olmasaydı, biz de olmazdık 

herhalde. Kulübü, hepimizin çok sevdiği bu kulübü kurtardı. 

Aynı zamanda taraftarlar olarak hepimize bir arada birbirim -i

ze destek olmayı öğretti ve bu takımı ne kadar sevdiğimizi 

bir kez daha hatırlattı.

Notts’u kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu artık biliyoruz ve 

benzer durumdaki kulüpler için de çok üzülüyoruz, zor bir 

durum.

3. ligde oynayan ve geçen sezon düşmekten kılpayı kurtulan 

takımının neredeyse her maçına giden ve kulübüne tutkuyla 

bağlı genç Sarah’ya ülkemizdeki kadın taraftarların yaşadığı 

zorlukları, kadın ve çocukların ‘cezalı’ maçlarda stada ücretsiz 

alındığını filan anlatmadık. Anlayacağını da sanmıyoruz. Daha 

biz anlamıyoruz ki…

Futbolda bağlılığı, gerçek kulüp ve takım aşkını bize gösteren 

Sarah’ya bir kez daha teşekkürlerimizle…

County Till I Die! (Ölene kadar County)
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Temmuz ayının ortasında Beşiktaş uzun süredir renklerine bağlamaya 

çalıştığı Senegalli golcü Demba Ba’yı kadrosuna kattı. Chelsea 

kulübünden transfer edilen oyuncu Beşiktaş’a gelmeden 3 farklı Premier 

Lig kulübünde toplam 3,5 sezon forma giydi. Ada’nın yakından tanıdığı 

golcünün kariyerine kısaca göz attıktan sonra ligimizde neler 

yapabileceğini değerlendirmeye çalışacağız. 

Fransa’da doğan Demba Ba, 2005-06 sezonunda Rouen takımında 26 

maçta 22 gol atarak profesyonel kariyerine başladı. Daha sonra Belçika 

takımlarından Mouscron’a transfer olan Ba, ilk üç maçında gol atmasına 

rağmen yaşadığı talihsiz sakatlık nedeni ile 8 ay sahalardan uzak kaldı. 

Dönüşü harika olan golcü, sezonun son 9 maçında 7 gol buldu ve ilk kez 

milli takım kadrosuna girdi. 

2007-08 sezonunun başında Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hoffenhaim’a 

€3 milyona transfer olan golcü 3,5 yıl Alman ekibinde oynadı. İlk 

sezonunda Bundesliga’ya yükselen Hoffenhaim o yıllarda iyi futbolu ile 

kalbur üstü takımlardan birisi haline gelmişti Almanya’da. Demba Ba, 

Hoffenhaim’de oynarken Stoke City ile görüştü ve anlaştı, ancak sağlık 

kontrolünde dizindeki kronik problem nedeni ile başarılı olamayan Ba’nın 

Premier Lig’e transferi Londra ekibi West Ham ile gerçekleşti. 

Almanya kariyerini 103 maçta 40 gol ile kapatan Ba artık Premier 

Lig’deydi ve bordo mavili forma ile 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 12 

lig maçında 7 gol attı, takımının en golcüsü oldu ancak küme 

düşmekten kurtaramadı West Ham’ı. 2011-12 sezonunun başında 

Newcastle’a geçen Ba asıl patlamayı burada yaptı. Newcastle’daki ilk 

sezonunda lige harika bir giriş yapan Demba Ba, 2 maçta hat trick yaptı, 

kısa sürede 9 gole ulaştı ve takımının 11 maçlık yenilmezlik serisi ile 3. 

sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Daha sonra araya giren 

Afrika Uluslar Kupası nedeni ile milli takıma giden Ba, dönüşte aynı 

formunu bir türlü yakalayamadı ve devre arası transfer edilen milli takım 

arkadaşı Papiss Cisse’nin gölgesinde kaldı. Cisse ligin ikinci yarısında 12 

gol attı, Demba Ba da o sezonu takımının en golcüsü olarak 16 golle 

tamamladı ve el ele Newcastle’ı Avrupa Kupaları’na taşıdılar. 

Bir sonraki sezona da iyi başlayan Demba Ba, 20 maçta 13 gol attı ve bir 

anda devre arası gol yollarında sıkıntı yaşayan Chelsea’de buldu kendisini. 

İlk maçında FA Cup mücadelesinde Southampton’a 2 gol atan Ba sonunda 

aradığımız golcüyü bulduk imajını verse de geride bıraktığımız sezonun 

son haftaları hariç beklenileni vermekten uzak bir görüntü çizdi Mavi 

forma ile. İlk sezonunu 22 maçta 6 gol ile kapattı. Geçen sezon ise 29 

maçta 8 gol attı. Özellikle ligin ilk bölümünde kadroya girmekte zorlanan 

Senegalli oyuncu, Torres ve Eto’o’nun sakatlıkları sonrası yakaladığı 

fırsatları iyi değerlendirdi. Önce Şampiyonlar Ligi rövanşında PSG’e attığı 

golle turu getiren isim oldu ve daha sonra sezonun en çok konuşulan 

pozisyonunda Anfield’da Gerrard’ın ayağının kayması sonrası kaptığı topla 

Liverpool filelerini havalandırdı ve galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu, 

ligin seyrini de değiştirdi. Bu iki gol pek de parlak geçmeyen Chelsea 

kariyerinin tepe noktaları oldu diyebiliriz Ba için.

 

Şimdi artık Demba Ba’yı ülkemizde, Beşiktaş forması ile izleyeceğiz. 

İngiltere macerasını 3,5 sezonda 122 maç ve 50 gol ile kapattı Senegalli 

yıldız. Anelka ya da Drogba ayarında bir futbolcu olmasa da, Bundesliga ve 

Premier Lig’de kendisini kanıtlamış bir futbolcu aldı herşeyden önce 

Beşiktaş. 2013-14 sezonu öncesi az kalsın kiralık olarak Arsenal’e gidiyordu, 

ancak bu transfer gerçekleşmedi ve Chelsea’de kalıp özelikle Şampiyonlar 

Ligi’nde kritik gollere imza attı. 

Kendisini isteyen Premier Lig kulüpleri olsa da BA, dini inançlarına bağlı, 

koyu bir Müslüman. Türkiye’yi seçmesinde de dininin de etkisi büyük. 

Ligimizde de görmeye alıştığımız, golden sonra secdeye vardığı gol 

sevinçlerini Ada’da da yapan Demba Ba, Fenerbahçeli Moussa Sow’un da 

yakın arkadaşı. 

İyi beslenildiği zaman etkili olabilecek ve sezon ortalaması 15-20 golü 

bulabilecek bir forvet olan Ba, Beşiktaşa fayda sağlayacaktır. Nobre’nin 

Fenerbahçe’ye ilk geldiği zamanki katkısının benzerini verebilir Beşiktaş’a. 

Özellikle tecrübesi ile derbilerde ve Avrupa Kupaları’nda katkı vereceğini 

düşünüyoruz. Ba’yı siyah beyazlı forma ile keyifle izleyeceğiz…

Biz bu satırları yazıp dergiyi yayına hazırlarken Ba, Feyenord önünde 3 gol 

atarak turu getiren isim olmuştu bile. Arsenal eşleşmesinde de Londra 

ekibinin en çekindiği isim Senegalli golcü…
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PORTSMOUTH

CEK BIR KOPUKLU
...

.
.. ..

Portsmouth, İngiltere’nin en ilginç kulüplerinden biri. 

1898’de kurulan kulüp 1949 ve 1950 yıllarında iki kez 

İngiltere Şampiyonu olmayı başardı.

2007/8 sezonunda Cardiff’i finalde yenerek FA Kupası’nı 

aldılar. Başlarında şu anda QPR’ı çalıştıran Harry Redknapp 

vardı.

Mali kriz yüzünden o zaman takımın yıldızları Peter 

Crouch, Glenn Johnson, Slyvain Distin ve Niko Kranjcar, 

Jermain Defoe gibi yıldızları satmak zorunda kalan Pompey 

küme düşürüldü. 

Yokuş aşağı gidiş League Two (4. Lig) da sona erdi. Portsmouth 

2013/14 sezonunu 13. Sırada bitirdi. Ancak Nisan 2013’de taraftarların 

kurduğu Portsmouth Supporters Trust (PST) tarafından sahiplenilen 

kulüp, İngiltere’de sahibinin taraftar olduğu en büyük kulüp ve 

geleceğe ümitle bakmaya ve mücadelesine devam ediyor.

Pompey’in bizler için önemi ayrı. Armasındaki ay yıldızın hikâyesinin 

Osmanlılara kadar gittiği söylenir. Hatta bazı tarihçiler 2. 

Abdülhamit’in istihbarat amacıyla Portsmouth Kulübü’nü 

kurdurmasına kadar vardırır işi. Tabii gizlilik içinde yapılan bir 

istihbarat faaliyetinde ay yıldızın ne işi var da denebilir.

Pompey resmi sitesinde ve diğer İngiliz kaynaklarda Portsmouth FC 

ambleminin King Richard I’in Kıbrıs’ı fethi sırasında gördüğü ‘gök 

mavi fonda altın renk bir hilal ile sekiz köşeli parlayan yıldız’ şeklini 

İngiltere’ye dönüşte Portsmouth kentine amblem olarak hediye 

etmesinden bahsediliyor.

Ama konumuz o değil. Başka bir sayıda onu da inceleriz. Belki bir 

gün Osmanlı’dan yardım alan kıtlık zamanı İrlanda’sının Drogheda 

United FC takımının amblemine nasıl ay yıldız eklediğini de anlatırız. 

Portsmouth’un da İrlandalı nüfusun çokça bulunduğu bir kent 

olduğunu şimdilik ekleyelim. Şehirde bol miktarda İrlanda barı ve 

lokantası mevcut.

Konumuz Portsmouth FC ile Cerne Abbas bira fabrikasının ortaklaşa 

çıkaracağı ve Birinci Dünya Savaşı’nda savaşan Portsmouthlular 

anısına barlarda ve kulüp lokalinde satılacak olan bir bira.

Cerne Abbas, adını bölgedeki dev heykel figüründen alıyor. 60 metre 

yüksekliğindeki bu heykel için rivayet muhtelik. Kelt veya 

Romalılar’dan kalma bir tanrı veya bir spritüel ikon olabilir. Hepsinden 

önce bir bereket tanrısı durumu olduğu açık.

Satılacak her şişeden elde edilecek gelirin bir kısmı Büyük Savaş’ta 

rol oynayan Portsmouth askerleri ve Pals adı verilen Portsmouth 

taburunu ve savaştaki kahramanlıklarını duyurmak için kurulan 

Pompey Pals yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Bira ilk kez 2 Ağustos’ta Charlton ile oynanan hazırlık maçında 

Victory ve Montgomery localarında satışa sunuldu ve gelecek talebe 

göre üretimi arttırılabilir.

Satılan her şişe için 0,50 pound (yaklaşık 1,70 TL) Pompey Pals’a 

bağışlanacak. Cerne Abbas bira fabrikası sahiplerinden Chris 

Pennycook çocukluğundan beri koyu bir Pompey taraftarı.

‘Açık renkli bir bira olacak. Meyveli ama çok da değil. İçimi kolay 

olacak.’ diyor Pennycook ve ekliyor: ‘Bu projenin içinde olmaktan 

gurur duyuyoruz.’

@EdipUras
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4 Ağustos’ta Pompey Pals, Fratton Park’ın hemen dışında açılışı yapılan anıtın 

açılış konuşmasında şöyle diyor:

‘Fratton Park’taki 11’in bir üst lige çıkması için verdiği müthiş mücadeleyi sonuna 

kadar desteklerken, 100 yıl önce Kral ve ülke için canlarını feda eden Pompey 

Pals için kadehlerimizi kaldırmayı unutmayalım.’
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Futbolda oynayanın da izleyenin de totemi, uğuru boldur. Kimi 

duasını okur, kimi tespihini ters eliyle 3 kere çevirir, kimi 

televizyonu kapatır, kimi televizyonun önünden kalkmamak için 

tuvalete gitmez. Futbolu izleyen, takip eden herkes totem 

havuzunun sonsuz genişlikte olduğunu bilir. Bu havuzda 

birbirinden farklı binlerce şeye rastlamak mümkün...

Leeds United, Championship 2013-14 sezonunu 15. sırada aldığı 21 

mağlubiyet (en çok kaybeden 6. takım) ile hedef ve hayallerinden 

son derece uzak bir yerde 57 puanla bitirdi. Takımın İskoç forveti 

Ross McCormack ise attığı 29 gol ile ligi gol kralı olarak 

tamamladı. (Leeds United'a 11 milyon pound ödeyen Fulham 

golcüyü kadrosuna kattı ve Ross McCormack 2014-15 sezonunda 

Fulham formasını terletecek.) 

Sezonun sonuna doğru ise Leeds United hisselerinin % 75'i 58 

yaşındaki İtalyan girişimci Massimo Cellino tarafından satın alındı. 

Massimo daha önce Cagliari'nin de sahibiydi. Boş zamanlarında 

müzikle uğraşmayı seviyor ve sık sık hapse giriyordu (dolandırıcılık 

vb. suçlar sebebiyle 1996, 2001 ve 2013 yıllarında). Ancak 

Massimo'yu herhangi bir takım sahibinden farklı kılan özelliği 

bambaşka bir şey, bir sayı; 17.

17 sayısı bazı İtalyanlar tarafından uğursuz addedilir ancak bu 

uğursuzluk anlayışı Massimo için bambaşka seviyeye ulaşmış 

durumda. Öyle ki Massimo, önceki kulübi olan Cagliari'de 

stadyumdaki 17 numaralı koltukları 16B olarak değiştirmişti. 

Massimo'nun 17'ye olan düşmanlığı geçmişe dayanıyor. Kendisinin 

döneminde Cagliari 20 yıl boyunca hiçbir ayın 17'sinde ne maç 

kazanabilmiş ne de beraberlik elde edebilmiş. Mor rengini de 

uğursuz bulan Massimo çözümü matematikten bulmuş. Kısa süre 

önce verdiği bir röportajda 20 yıl sonra gelen galibiyete değinen 

İtalyan, o gün bütün taraftarlardan mor renginde giyinmesini talep 

etmiş. Kendisinin yaptığı açıklama ise şöyle: "Ayın 17'sinde bütün 

stadyum mordu. Kazandık çünkü uğursuzluk feci şekilde 

matematiğe benziyor. Eksi ile eksi çarpışınca artı yapar. Mor ve 17 

de birlikte artı yaptı ve kazanmayı başardık. Bu kazanabildiğimiz 

tek andı."

Uğursuzluğuna inandığı 17'yi Leeds United'dan da uzak tutmayı 

düşünen Massimo ilk olarak 17 numaralı formanın emekli edildiğini 

açıkladı. Böylece Leeds United'ın 17 numaralı formasını son kez 

giyen oyuncu önümüzdeki sezon Port Vale'de forma giyecek olan 

Michael Brown oldu. Ardından Brian McDermott yerine takımın 

başına geçirdiği Dave Hockaday'den, takımın en çok para kazanan 

ikinci oyuncusu olan kaleci Paddy Kenny'nin 2014-15 sezonu 

kadrosuna alınmamasını talep etti. Hazırlık kamplarına alınmayan 

oyuncu takım dışında kaldı ve buna sebep olarak oyuncunun Mayıs 

17'de doğmuş olması gösterildi. Her ne kadar Paddy Kenny'nin 

menajeri bu sebebi yalanlamış olsa da kalecinin fazla kiloları 

sebebiyle de kadro dışı kaldığına inanmak güç, keza oyuncunun 

son 5 yıldaki kilosunu koruduğu ifade ediliyor. İşin aslını öğrenmek 

kolay değil ancak şu bir gerçek; Kenny ayın 17'sinde doğmuş ve 

Massimo futbol takımında 17 sayısını görmek istemiyor.

"Tutamayacağım bir söz vermek istemem, itiraf etmek gerekir ki 

önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmek zor gözüküyor. Ancak 

2015-16 sezonunda Leeds United ait olduğu Premier Lig'e geri 

dönecektir" Massimo Cellino

@berkkaly10cu
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Ağustos 2006’da Dünya futbolunu şok eden çok ilginç bir 

transfer hikayesi gerçekleşti. Arjantin futbolunun gelecek 

vaat eden iki önemli oyuncusu bir anda Premier Lig’in orta 

sıra takımlarından West Ham United’a transfer oldular. 

Brezilya’nın Corinthians takımında oynayan ikili Avrupa’nın 

devlerini peşlerinden sürüklüyordu, ancak oyuncuların 

bonservislerinin çok karışık olması, farklı şirketlerin ve 

üçüncü partilerin elinde olması nedeni ile büyük kulüpler 

oyunculardan uzak durunca parsayı götüren West Ham oldu. 

Tevez ve Mascherano, Corinthians ile 2005 yılında Brezilya 

şampiyonluğu yaşadılar. Oyuncuların maddi hakları MSI 

(Media Sports Investments), Just Sports Inc., Global Soccer 

Agencies ve Mystere Services Ltd. isimli 4 farklı şirketin 

elindeydi ve tüm bu şirketler kökleri Osmanlı’ya kadar 

uzanan Kia Joorabchian isimli İran asıllı İngiliz bir iş adamına 

aitti. 

Arsenal hisselerini alamayan, gizli ortaklarından birisinin de 

Roman Abramovich olduğu dillendirilen Joorabchian, 

Corinthians kulübüne yaptığı yatırımlar ve bonservisini aldığı 

futbolcular ile adını duyurmuştu. O yıllarda Dünya Futbolu 

için yeni bir kavramdı fon transferleri. Oyuncuların 

bonservislerinin fon şirketlerinin elinde olması gibi olaylar 

için Premier Lig  önlemlerini almıştı ve West Ham’ın 

karmaşık transferleri için de soruşturma başladı. 

Chelsea’nin Abramovich’e satılmasında da aracı olan İsrailli 

menajer Pini Zahavi’nin de katkıları ile bir ara West Ham’ı da 

almayı düşünen Joorabchian, West Ham’ı almadı ancak Tevez 

ve Mascherano transferleri ile ortalığı bir hayli karıştırdı. 

Nisan 2007’de West Ham kulübü üçüncü partilerin de karıştığı 

bu transferler nedeni ile £5.5 milyon ceza aldı, ancak puanı 

düşmedi. Tevez sezonun son maçında Old Trafford’da 

Manchester United’a maçın tek golünü atınca kümede kalan 

West Ham, kümeden düşen Colin Kazımlı Sheffield United 

olunca ortalık iyice karıştı. Sheffield ekibi West Ham aleyhine 

dava açtı, kazandı ancak West Ham, Premier Lig’de kaldı ve 

Mart 2009’da sonuçlanan davada Sheffield United’a 5 yıl 

içinde £20 milyon ödemeye mahkum edildi. Kuşkusuz Tevez 

olmasaydı, ligin son 4 maçını kazanan West Ham, son iki 

maçta 3 gol atan Tevezsiz Premier Lig’e tutunamayabilirdi ve 

Sheffield’ın itirazı haklı bulundu. 

Tevez’in aksine Mascherano, West Ham forması ile sadece 15 

maça çıkabildi ve Liverpool’a transferi gündeme geldi. FIFA’nın 

koyduğu kural gereği oyuncu aynı yıl içinde ikiden fazla 

takımda oynayamıyordu. Liverpool’un müracatı sonucu FIFA, 21 

Ocak 2007’de transfere onay verdi ve İngiltere Futbol 

Federasyonu’nun da onayı ile Mascherano Şubat 2007’de 

Liverpool’a transferini tamamladı ve Barcelona’ya gidene kadar 

3,5 sezon Kırmızı formayı giydi. 139 maça çıktı ve 2 gol attı.

 

Carlos Tevez ise West Ham’ı kümede bıraktıktan sonra 

Ağustos 2007’de Manceshter United’a transfer oldu. West 

Ham ise oyuncunun 2010 yılına kadar kendisi ile sözleşmesi 

olduğunu iddia etti, Kia Joorabchian ise oyuncunun haklarının 

şirketlerinde olduğunu ve United’a transferinden West Ham’ın 

da haberdar olduğunu açıkladı. Oyuncuyu bonservisi ile 

alamayan United kiralama yoluna gitti. West Ham olayı CAS’a 

taşıdı ve yaklaşık £2.6 kazandı bu davadan. United ise Tevez’in 

hakları için 2 yıllığına yaklaşık £8 milyon ödedi. 2 yılın sonunda 

Sir Alex Ferguson’dan yeteri kadar saygı duymadığını belirten 

Tevez, taraftarın tüm tepkisine ve sevgisine rağmen ezeli rakip 

City’ye geçti. City, Joorabchian’ın şirketlerine Tevez’in tüm 

hakları için yaklaşık £47 milyon ödedi. 

Carlos Tevez’in City yılları da olaysız geçmedi. Eski 

Galatasaray menajeri Roberto Mancini ile sorunlar yaşayan 

Arjantinli yıldız, bir ŞL (Bayern Munich) maçında oyuna girmeyi 

reddettiği gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı ve bir süre 

futboldan ayrı kaldı… 4 sezon sonunda £10+2 milyona İtalyan 

devi Juventus’un yolunu tutan Tevez, Premier Lig’de 3 farklı 

takımda 7 sezon bitirmiş olarak Çizme’ye transfer oldu.

West Ham forması ile 29 maç 7 gol, Manchester United ile 99 

maç 34 gol, Manchester City ile de 148 maç 73 gollük 

performanslar sergileyen golcü oyuncu United forması ile 2 

Premier Lig şampiyonluğu, 1 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 

Şampiyonlar Ligi ve 1 de FIFA Kulüpler Kupası zaferi yaşadı ve 

ezeli rakiple de 1 Premier Lig şampiyonluğu yanı sıra 1 kez FA 

Cup, 1 kez de Community Shield kazandı. 2010-11 sezonunda 

gol kralı oldu, Aralık 2009’da ayın oyuncusu ödülü aldı. 
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Sheffield United bu sürecin en mağdur takımı konumunda, o sezon Tevez 
olmasaydı ligde kalacak olan United şu sıralarda League One’da mücadele 
ediyor ve uzun dönemde yeniden Premier Lig’e dönme planları yapıyor. 
Tevez – Mascherano – West Ham – Joorabchian – Sheffield United beşgeninde 
yaşanan karışık durumları kronolojik olarak özetleyecek olursak;

31 Ağustos 2006; Tevez ve Mascherano transferin son gününde West Ham 
United’a imza attı. 
 
31 Ocak 2007; Mascherano, Liverpool’a transfer oldu. 

2 Mart; İngiltere Futbol Federasyonu, Tevez ve Mascherano transferleri için 
West Ham kulübüne soruşturma açtı. 

4 Nisan; Futbol Federasyonu, West Ham’ın transferlerini araştırmak için 3 kişilik 
bir komite görevlendirdi. 

27 Nisan; Premier Lig transfer kurallarını ihlal ettiği için West Ham United 
kulübüne £5.5 milyon ceza verildi, ancak herhangi bir puan silme cezası 
uygulanmadı. Önce Tevez’in lisansının iptali gündeme gelse de, federasyon 
sezonun kalan 3 maçında Tevez’in oynamasına müsaade etti. 

13 Mayıs; Old Trafford’da sezonun son maçında Manchester United’ı Tevez’in 
golü ile 1-0 yenen West Ham, son maçta ligde kalıyor, Sheffield United ise 
küme düşüyordu. 

15 Mayıs; FIFA, Premier Lig’in transfer yönetmeliğini araştırma kararı aldı. 

16 Mayıs; Sheffield United, federasyonun West Ham’ın puanlarını silmemesi 
kararını tahkime götürdü. 

22 Mayıs; Federasyon Tahkim kurulu Sheffield United’ın başvurusunu kabul etti. 

2 Haziran; İngiltere Futbol Federasyonu başkanı, transfer kurallarında değişikliğe 
gideceklerini açıkladı. 

3 Temmuz; Tahkim kurulu Sheffield United’ın West Ham’ın puanının silinmesi 
talebini reddetti.

4 Temmuz; Sheffield United, 3 kişilik heyetin karar alırken kanunlara aykırı 
davrandığı gerekçesi ile yüksek mahkemeye başvurmak için çalışma başlattı. 

6 Temmuz; Tevez, Manchester United ile anlaştı ancak Premier Lig transferin 
MSI ile değil West Ham ile Manu arasında çözülmesi gerektiği konusunda ısrarcı 
oldu. 

11 Temmuz; West Ham, Tevez’in kontratını tek taraflı feshetme isteğini reddetti.
 
13 Temmuz; Yüksek mahkemenin, Sheffield United’ın başvurusunu reddedeceği 
bilgisi basına sızdı. 

18 Temmuz; Manchester United cephesi, Tevez transferi için FIFA’ya danışma 
kararı aldı. 

24 Temmuz; FIFA, transfer meselesine karışmak istemediği için Tevez 
transferini CAS’a havale ederken, Joorabchian ise West Ham’a karşı yüksek 
mahkeme kozunu kullanacağının sinyallerini verdi. 

1 Ağustos; West Ham kulübünün İzlandalı bir gruba satılmasının ardından, kulüp 
Tevez’in haklarının başka bir 3. partide olduğunu kabul etti. 

3 Ağustos; West Ham kulübü, Tevez’in temsilcileri ile Manchester United’a 
transferi için £2 milyona anlaştığını açıkladı. 

10 Ağustos; Tevez resmen Manchester United oyuncusu oldu.

16 Ağustos; West Ham bu durumu umutsuzca bir hareket olarak nitelendirse de 
Sheffield United kulübü bu işin peşini bırakmayacağını açıkladı.

23 Eylül 2008; Bağımsız bir tahkim kurulu West Ham’ın Sheffield United lehine 
tazminat ödemesi için soruşturma başlattı. 

8 Ocak 2009; Premier Lig ve İngiltere Futbol Federasyonu, Tevez – West Ham 
olayı için yeni bir soruşturma başlattı. 

16 Mart; West Ham ve Sheffield United kulüpleri, Tevez vakasındaki tazminat 
için anlaşma sağladılar ve West Ham, United’a 5 yıl içinde £20 milyon ödemeyi 
kabul etti. @maturebuffon
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Premier Lig’e Türkiye’den yolu düşmüş futbolcular arasında kuşkusuz 

en unutulmazlarından biri de Jay-Jay Okocha’dır. Esas adı Augustine 

Okocha olan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe’de parlattığı kariyerine Ada 

macerası ekleyerek önemli bir futbol karnesi oluşturdu

Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcuları kim diye 

sorulsa, kuşkusuz akıllara gelecek ilk 5 isimden biri Okocha olacaktır. 

Nijerya’lı yıldız futbolcu, 1996’da geldiği sarı-lacivertli kulüpten, 1998 

Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansın ardından ayrılmıştı. 

İlk durak olarak Fransa’yı Paris’i seçen Afrika’lı oyuncu, başarılı geçen 

PSG günlerinden sonra kapağı İngiltere’ye atmıştı.

Jenerasyonunun en iyisi

Nijerya’nın 1994 ve 1998 Dünya Kupaları’nda yakaladığı ‘altın jenerasyon’ 

içerisinde en iyisi olarak tarif edilen Augustine Okocha, 14 Ağustos 1973 

yılında Nijerya’nın Enugu şehrinde dünyaya geldi. Futbol topuyla 

tanışması da yaşadığı bölgenin takımı Enugu Rangers’da oldu. Bugünkü 

bilinen ‘Jay-Jay’ lakabını daha o yaşlarda alan Okocha, kardeşi Emmanu-

el ile karıştırılmaması için böyle çağrılmaya başlanmıştı. 

İngiltere’de oynadığı yıllarda BBC Sport’a verdiği röportajda bu durumu 

doğrulayan Okocha, ilk çıkışını ise Almanya’da gerçekleştirdi.

Almanya’ya 1990 yılında yaptığı bir seyahat sırasında bir futbol adamıyla 

tanışan Okocha, futbolculuk vasfından bahsederek deneme antrenman-

lara çıkmayı başardı. Almanya 3. Lig takımlarından Borussia Neunkirch-

en’e katıldı. Kısa sürede rüştünü ispatlayan yıldız oyuncu, 1992’de dev 

bir adım atarak kariyerini resmen başlatmış oldu. E. Frankfurt formasıyla 

yavaş yavaş Avrupa radarına giren Jay Jay, 1996’da da Fenerbahçe’ye 

büyük umutlarla transfer edildi.

@celalumuteren
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2 yılda 30 gol
Belki İngiltere’ye gidişi daha erken olabilirdi. 1995-96 sezonunda E. 

Frankfurt, Bundesliga 2’ye düşerken takım arkadaşları Yeboah ile Gaudi-

no, Britanya’nın yolunu tutmuşlardı. Ancak o en son ana kadar beklemiş 

ve Fenerbahçe’den gelen cazip teklifi kabul etmişti. Giyeceği sarı-lacivert-

li forma sadece futbol kariyerini değil, hayatını bile değiştirmişti. 

İstanbul’daki hayata kısa sürede adapte olan Nijeryalı oyun kurucu, öyle ki 

Türk ismi bile çıkarmıştı. ‘Muhammet Yavuz’ adını almasının sebebi 

hayatını okuyup öğrendiği HZ. Muhammed’e hayran oluşundan geliyordu.

Fenerbahçe formasıyla henüz ilk sezonunda ezeli rakipleri Galatasaray 

karşısında yıldızını parlatmıştı. Ligin başında Ali Sami Yen Stadı’nda 

oynanan zorlu derbiden, Okocha önderliğinde 4-0 galip ayrılan 

sarı-kanarya bununla da yetinmeyip, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester 

United’ın 46 yıllık yenilmezlik serisini çimlere gömmüştü. İngiltere ve 

Premier Ligi’ne ilk göz kırpışını bu tarihlerde yapan Okocha, 1998 Dünya 

Kupası’na kadar Türkiye’de 62 maçta 30 gole imzasını koydu.

Fransa’da değişen kader
Dünya Kupası’nda ikinci tura yükselerek taraflı tarafsız herkesin beğenisi-

ni kazanan Nijerya Milli Takımı’nda saçlarını sarıya boyayan ve 10 

numarayı giyen bir isim gözlere hemen takılıyordu. PSG yetkililerinin de 

yakından takip ettiği Okocha isimli bu yıldız, özellikle İspanya’ya karşı 

oynadıkları ilk maçında 3-2’lik galibiyete büyük katkı sunmuş ve ne kadar 

kaliteli olduğunu o zaman belli etmişti.

Elini çabuk tutan Paris kulübünün idarecileri Fenerbahçe tarihinin de en 

karlı anlaşmasını gerçekleştirerek, Okocha’yı 24 milyon dolar karşılığında 

kadrosuna kazandırdı. Ronaldinho’lu, Marco Simone, Adailton ve Nicolas 

Anelka gibi isimlerden oluşan takımın içine giren Okocha, kaliteli ayaklarla 

kalitesini daha da fazla gösterme olanağı yakaladı. Hatta bir dönem 

Beşiktaş’ta oynayan Eduardo Cisse ve Galatasaray’da top koşturan forvet 

Christian ile de takım arkadaşıydı.

Ada’ya merhaba
Gittikçe yükselişe geçen kariyerinde esas sayfayı İngiltere’nin 

yolunu tutarak açtı. 2002 yılında Bolton’a giden Jay Jay Okocha, 

kariyerinin en uzun dönemini başlatacağını belki de tahmin 

etmiyordu. Bir kulüp takımında en çok forma giydiği kulüp Bolton 

oldu. 2002-06 arası 124 maça çıkan Nijeryalı yıldız, rakip fileleri 14 

kez havalandırdı. Her ne kadar eski takımlarındaki üretkenliği 

ortalarda gözükmese de oyun tercihi bakımından son derece 

yararlı olmuştu.

Zaman zaman yaptığı jeneriklik hareketler günlerce internet 

sitelerinde bile dolaşır hale gelmişti. Bolton ile 2004 yılında Lig 

Kupası’nı finalde kaybetmeleri en talihsiz anlarından biri olarak 

aklında yer etse de Reebok Stadı’nda dibi de gördü en tepeyi de. 

Premier Lig’de de oynadı, Championship’te de. 

Katar modasına uydu
Yaşı ilerleyen Okocha, akranlarının modasına uyarak 2006-07 

sezonunda Katar’ın yolunu tuttu. Nijerya Milli Takımı’nda da yavaş 

yavaş elini çeken Jay Jay, Afrika Kartalları ile arkasında 75 maçta 14 

gol ve 3 Dünya Kupası (1994, 1998 ve 2002) bırakmıştı. 

Qatar SC formasıyla sadece 1 sezon Avrupa’dan uzak kalan 

Okocha, yeniden İngiltere’ye dönmeye karar verdi. Premier Lig 

olmasa bile 2007-08 sezonunda 34 yaşındayken Hull City’ye 

transfer edilen Augustine Okocha, o günlerde ilginç bir açıklama 

yapmıştı. Kendisiyle yakından ilgilenen Amerika ve Avustralya 

takımları Real Salt Lake ile Sydney FC’nin teklifine yanaşmayan 

Nijeryalı, bu tercihini şu ifadelerle anlatmıştı: “Tanrı ile konuştum. 

Bana hangisinin doğru olacağını söyledi. Ben de onu yaptım ve Hull 

City’ye geldim.”

2007-08 sezonunda sadece 18 mücadelede şans bulabilen Okocha, 

rakip fileleri havalandıramadı. Her ne kadar arka planda kaldığı 

düşünülse de Hull City’nin 104 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig’e 

yükselişe tanıklık etmiş ve jübilesine hazırlandığı yılda yine 

futbolun en keyifli anlarını yaşamış, yaşatmıştı.

Klasik tabirle; kadife ayaklı adam, her zaman tarihin yanındaydı ve 

hiçbir zaman Tanrı’nın sözünden çıkmadı. 
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Daniel Amokachi uzun adıyla Daniel Owefin Amokachi, 30 Aralık 1972 yılında Nijerya’nın 
Kaduna şehrinde dünyaya geldi. Futbola başladığı zaman kısa sürede sahip olduğu 
potansiyelini yansıtıyordu. Hatta ülkesinde Ranchers Bees forması giydiğinde lakabı 
‘Boğ umlo ’a ştu. Hatta öyle ki performansından bir hayli etkilenen Nijerya Milli Takım teknik 
direktörü Clemens Westerhof, Amokachi’yi 1990 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet 
etti.

Tren 
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Avrupa’ya açıldı
 
Sahip olduğu yetenek çok rahat bir şekilde belli oluyor. Afrika Uluslar Kupası’ndan sonra Avrupa 
Ligleri’nden de takipçileri arttı. Zaten hemen 1990 yılında Belçika’nın Club Brugge takımına imza 
attı. Bu imza öyle bir anlam kazandı ki Amokachi’nin kariyerinde de hep özel bir yer etti. Yeni 
formatına kavuşan Şampiyonlar Ligi’nin ilk golünü kaydetme şerefine erişen ‘Boğ  ,üclog ılpakal ’a
CSKA Moskova ağlarını sarstığında farklı bir sevindi.

Belçika’da başarılı performansını daha da yüksek seviyeye çıkaran Daniel Amokachi, ABD’de 
düzenlenen 1994 Dünya Kupası’na katılan Nijerya’nın aday kadrosuna da davet edildi. Tarihinde 
ilk kez 2. Tur’a yükselenen Afrika Kartalları’yla başarıya katkı sağladı. 

Premier Lig’e geçiş
Belçika’daki performansı ister istemez başka kapıları da açtı. Başarı merdivenlerini her geçen 
sürede daha da iyi tırmanan Amokachi,  sonra Joe Royle’la pek randımanlı olamadı ve
43 lig maçında 10 gol attı. Şu sıralarda Everton’da yardımcı hocalardan olan Duncan Ferguson’un 
yedeği olunca pek fazla forma şansı bulamadı.

Kara Tren
Everton’dan ayrılma kararı alan Amokachi, Türkiye’ye bir kez daha uzanma denemesine girişti. 
Beşiktaş ile görüşen golcü oyuncu, 1996-97 sezonu öncesi Goodison Park’a veda ederek, 1.75 
milyon sterlin karşılığında siyah-beyazlılara imza attı. 

Bu transferle birlikte kariyerinin en hızlı yıllarını yaşamaya başlayan Daniel Amokachi, başta 
derbiler olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda adından fazlasıyla söz ettirdi. Türkiye’de 
‘Boğ ab eli dnanidreF seL ad’latraK araK ,ihcakomA nenilib karalo ’nerT araK‘ enirey ıbakal ’a şlayan 

ab ne ninimenöd ’üclog ihayis‘ şarılı parçalarından biri oldu.

1996-99 arası giydiği Beşiktaş formasıyla 19 gol kaydeden Amokachi, dizindeki müzmin sakatlığın 
pençesinden kurtulamayarak geride güçlü fiziği, milli takından arkadaşı Uche ile girdiği ikili 
mücadeleler ve özellikle Fenerbahçe maçlarındaki harika futbolu ile Beşiktaştan ayrıldı. Bir süre 
Amerika’da MLS ekiplerinden Colorado’da oynadıktan sonra ülkesine döndü ve Nasarawa United 
forması ile futbola veda etti. Daniel Amokachi halen Nijerya milli takımında asistan hoca olarak 
çalışıyor… 
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Britanyalı futbolcular genelde güçlü �zikleri ve 
kondisyonları ile tanınır. Güney Amerikalıların 
tersine top teknikleri zayıf olmasına rağmen �zik 
güçleri ve son dönemlerde gördüğümüz atletik 
ve hızlı oyuncuları ile sonuca giderler. Bu yüzden 
İskoçya’dan bir Messi çıkma olasılığı oldukça 
düşük olsa da son zamanlarda İskoç 
futbolseverleri heyecanlandıran bir isim çıktı 
karşımıza; Ryan Gauld. 

Dundee United alt yapısından yetişen Gauld 
1,69’luk Messi’den sadece 1 cm kısa, 1,68m 
boyunda ve top tekniği ile izleyenleri büyülüyor, 
lakabı da Mini Messi. 

Aralık 1995 doğumlu genö oyuncu henüz 18 
yaşında ve İskoç futbolunun geleceği olarak 
gösteriliyor. Bu yaz transfer döneminin başında 
£3 milyonluk bonservis bedeli ile Portekiz’İn 
Sporting Lisbon takımına transfer olan Ryan 
Gauld’un sözleşme fesih bedeli tam €60 milyon 
ve sözleşme süresi 6 yıl. 

Dünya futboluna Figo ve Cristiano Ronaldo gibi 
yıldızları kazandırmış olan Lisbon ekibinin 
Gauld’dan büyük kar elde edeceğinden 
şüphemiz yok. Şimdi bu genç yıldız adayının kısa 
kariyerine bir göz atalım. 

2011-12 sezonunun son maçında ilk kez Dundee 
United forması ile sahaya çıktığında henüz 16 
yaş 218 günlüktü. İlk resmi golünü attığında ise 
17 yaş 259 günlüktü. 

Ryan Gauld, Arda Turan’ın Galatasaray’da top 
toplayıcılık yaptığı gibi gençken Dundee 
United’da sahanın kenarında top toplayıcılık 
yapmış ve �ziğinden dolayı, oyun stiline daha 
uygun olacağını düşündüğü İspanya ya da 
Portekiz takımlarından birisine gitmek istemiş. 

Dundee United forması ile 2012-13 sezonunda 
toplam 11 maça çıkıp 1 gol atan mini Messi, 
geride bıraktığımız sezon takımının kupada �nal 
oynamasında ve ligi 4. Sırada bitirmesinde 
büyük pay sahibi oldu. İskoçya’da yılın genç 
oyuncusu adaylarından birisiydi ve sezonu 38 
maç 8 gol ile bitirdi. Bunun yanı sıra Partick 
Thistle maçında yaptığı 4 asist ile dikkatleri 
üzerine çekti. David Moyes’in de genç oyuncuyu 
Manchester United’a transferi için izlettirdiğini 
hatırlıyoruz. 

Milli oyuncumuz Nadir Çiftçi ile de saha içinde çok iyi anlaşan 
Gauld, yeteneklerini önümüzdeki sezon hem Portekiz Ligi’nde 
hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergileyecek ve kısa süre içinde 
önemli takımların listesine girecek şüphesiz. Dundee United 

teknik direktörü de genç yıldız adayı için “oyuncumuzu 
doğru zamanda doğru takıma 
gönderiyoruz, artık hayatı değişecek” 
derken oyuncusunun kısa süre içerisinde İskoçya milli 
takımının yıldızı olacağından emin. McNamara, Gauld için 

“yetenekleri ve tekniği üst düzey olan ve 
aynı zamanda futbol zekası, sahaya ve 
oyuna hakimiyeti bu güne kadar 
gördüğüm futbolcular içerisinde en iyisi” 
diyerek bizleri oldukça heyecanlandırıyor. 

Önümüzdeki yıllarda Ryan Gauld adını sıkça duyacağız. Genç 
oyuncu henüz İskoçya A milli takımında oynamadı, bir kez U21 
milli takımı formasını giydi…
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Çocukluğumuzun 

Unutulmaz Oyuncusu Claudio Caniggia; 

Dünya Kupası finalinde karşılaşan ekipler Almanya – Arjantin olunca çoğumuz 

çocukluğumuzun finaline İtalya 90’a gittik. Brehme’nin penaltısı ile 1-0’lık skorla 

kazanan Almanlar 24 yıl sonra yine Arjantin’i bu kez uzatmalarda geçti ve 

kupaya uzandı. Benim televizyondan seyrettiğim ilk Dünya Kupası’ydı İtalya 90. 

Açılış maçında, Kamerun’un 9 kişi ile son şampiyonu yenmesi ile başlayan 

turnuvanın kuşkusuz en parlayan oyuncularından birisi de o zamanki sarı uzun 

saçları ile yıldızlaşan çocukluk kahramanımız Caniggia olmuştu. Final maçında 

oynasa çok şey değişirdi belki. Ağır Alman savunması içinde hızı ve bitiriciliği 

ile Caniggia fark yaratabilirdi ancak İtalya ile oynanan yarı final maçında bir 

pozisyonda topa elle müdahale edince, turnuvadaki ikinci sarı kartını 

gören yıldız kendi elleri ile finalde oynama şansını 

yitirmişti.
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Arjantinli Caniggia’yı Ada Futbolu sayfalarına taşıyan nedir diye 

soranlarınız olabilir. Arjantinli yıldız kariyerinin sorunlu günlerini 

İskoçya’nın Dundee ve Glasgow Rangers takımlarında aşmış ve 

Britanya’da yeniden doğmuştu. 45 yaşındayken ise amatör Wembley 

takımı ile FA Cup macerası yaşamış ve bir de gol atmıştı. Sizlere 

Caniggia’nın sıra dışı kariyerini, skandallarını, Maradona ile olması 

gerekenden de yakın ilişkisini ve Britanya günlerini anlatmaya çalışacağız.

Caniggia’nın kariyeri River Plate’de başladı. 3 sezon River Plate’de 

oynadıktan sonra Verona’ya transfer olarak İtalya macerasına başladı. İlk 

sezonunun ardından oldukça başarılı günler geçireceği Atalanta’ya 

transfer oldu. 1990-91 sezonundaki Atalanta – Fenerbahçe eşleşmesinde 

sakatlığı nedeni ile forma giyemedi. Atalanta, Hiddink’in Fenerbahçesini 

4-1 ve 1-0’lık skorlarla 2 maçta da yenerek tur atlamıştı. 

1990 Dünya Kupası yarı finalinde İtalya’ya gol attığında Atalanta forması 

giyen Caniggia için taraftarının bestelediği muhteşem güfte;

Caniggia Vola                               Caniggia uçtu

Elimina l’Italia                               İtalya’yı eledi

E portaci in Europa                        Bizi Avrupa’ya taşıdı

Col sacheli de coca                       Bir torba kokainle…

1992’de Caniggia bir başka İtalyan ekibi Roma’ya transfer oldu. 1992 

yılındaki Roma – Galatasaray eşleşmesinde forma giyen Caniggia’nın Ali 

Sami Yen’de sarı kırmızılı takıma bir de golü var. 1993’de kokain 

kullandığı gerekçesi ile 13 ay futboldan men cezası alan Caniggia, kokain 

kullandığını reddetmedi ve sorulara bu benim hayatım, içiyorum diyerek 

cevap verdi…

Futbola döndüğünde 1 sezon Portekizin Benfica takımında kiralık oynadı 

ve daha sonra Maradona ile birlikte Boca Juniors’a transfer oldu. 1996’da 

Süper El Clasico’da River Plate’e attığı gol sonrası meşhur öpüşme 

sahnesi yaşandı. 

Caniggia ve Maradona’nın bu yakınlaşmasına yıldız oyuncunun karısı 

Mariana çok güzel bir yorum getirmişti; “Maradona’nın kocama aşık 

olduğunu biliyorum ama buna izin veremem, o benim kocam, 

çocuklarımız var bu onlara hiç de iyi bir örnek değil. Sadece sarılabilirler 

ama öpüşemezler…”

1996 yılı Caniggia’nın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Eylül 

1996’da annesi beşinci kattaki evinden kendisini attı ve intihar etti. Bu 

üzücü olay nedeni ile Caniggia yaklaşık 1 yıl futboldan uzak kaldı…

Daha sonra Boca’da ayrılıp Serie B’de mücadele eden Atalanta’ya geri 

döndü. 1 sezon oynadı ve teknik direktör Giovanni Vavassori ile 

anlaşamayarak Britanya’nın yolunu tuttu, Dundee kulübüne transfer oldu. 

Dundee menajeri Ivano Bonnetti’i ile olan yakın ilişkisi bu transferin en 

önemli sebeplerinden birisiydi. Dundee’de iyi işler çıkardı, 21 lig maçında 

7 gol attı ve 2 sezon da Glasgow Rangers forması giydi. Rangers’da 

oynarken bir final maçında Celtic’e attığı gol ile taraftarın sevgilisi olan 

Caniggia’nın yolu bir kez daha bir Türk takımı ile Avrupa Kupası maçında 

kesişti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile eşleşen Rangers, 

ilk maçta İskoçya’da 0-0 berabere kaldı ve Kadıköy’deki rövanşı da 2-1 

kaybederek, Caniggia’nın da forma giymesine rağmen Fenerbahçe’ye 

elenmekten kurtulamadı. 

LADIOLADIOLADIO

Futbolu bırakmadan 2003-04’te bir sezon da Katar da forma giyen 

Arjantinli forvet son kez sahaya 2012 yılında enteresan bir proje ile çıktı. 

Terry Venables danışmanlığını yaptığı 9. Lig takımı Wembley FC takımında 

emekli olmuş 40 yaş üstü veteranları bir araya getirdi ve FA Cup 

mücadelesinde yer aldı bu takım. Kadrodaki isimler ABDli Brian McBride 

(40), kaleci David Seaman (bıyıksız ve 48), Martin Keown (45), Graeme Le 

Saux (43), Claudio Caniggia (45), en gençleri Ray Parlour (39). Kupa’nın 

sponsoru Budweiser da takıma sponsor oldu. 

Bu takımın bir araya gelme mantığı basit, Wembley kulübünü 

Wembley’deki finale götürebilmek ve bu yolculuğu bir belgesel niteliğinde 

filme almaktı… Takım yola FA Cup ön elemelerinden başladı ve 

Caniggia’nın bir gol atıp bir de attırdığı maçta Langford’ı 3-2 yenerek ilk 

maçında tur atladı. Bir sonraki ön eleme turunda Uxbridge ile 

deplasmanda 2-2 berabere kalan takım tekrar maçını 5-0 kaybedince 

Wembley macerası oldukça kısa sürdü, Caniggia’nın Langford’a attığı gol 

ise kariyerinin son resmi golü olarak tarihe geçti. 

Arjantin milli takımı maceraları da hep olaylı olmuştur Claudio 

Caniggia’nın. 3 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu 1998 

Fransa’ya ise uzun saçlarını kesmek istemediği için götürülmemiştir. 

2002’deki kupada ise hiç forma giyememiş, grubun son maçın da yedek 

kulübesinde hakeme küfrettiği için kırmızı kart görerek milli takım 

kariyerini ilginç bir olayla noktalamıştır. Arjantin forması ile 50 maçta 16 

gol atan Caniggia’nın 1990 İtalya’daki unutulmaz futbolu, attığı goller, 

özellikle gruptan çıktıktan sonra Brezilya maçında Maradona’nın ara pası 

ile kaleci Taffarel’i çalımlayıp attığı gol unutulmazlar arasına girmişti. 1994 

Dünya Kupası’nda da Nijerya’ya karşı 2 gol atan yıldız oyuncunun 

kariyerinde 4 Dünya Kupası golü bulunuyor. Milli forma ile 1991 Copa 

America şampiyonluğu da yaşamıştı Caniggia. 1990 yarı finalinde İtaya’ya 

attığı gol ile ev sahibi turnuvadaki ilk golünü yemiş ve Walter Zenga’nın 

571 dakika gol yememe rekoru da tarih olmuştu…

Kariyerinde River Plate sonrası dönemde çok fazla başarı yaşamayan 

Caniggia’nın aldığı kupalara bakacak olursak 1986 yılının altın yıl olduğunu 

görüyoruz. O yıl Arjantin Ligi, Copa Libertadores, Kıtalar Arası Kupa ve 

Amerika Kupası’nı kazandı Arjantinli oyuncu. 2002-03 yılları da Rangers 

forması ile 1 İskoçya Lig şampiyonluğu, 2 İskoçya Lig Kupası ve 1 de 

İskoçya Kupası zaferi sonrası son kupasını Katar da 2004 yılı Prens Kupası 

olarak kayıtlara geçti. 

Gençliğinde 100 metre sprinteri olan Caniggia, fırtınalı yaşamı, uzun sarı 

saçları, sürati ve attığı kritik goller ile bir döneme damgasını vurmuş, 

hiçbir zaman unutulmayacak futbolculardan birisi olarak tarih 

sahnesindeki yerini aldı… 
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Man Who 
Would Be King 

@EdipUras
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Ünlü aktör Sean Connery, aktör olmadan birçok işe girip çıktı. Fakir bir aileden 

geliyordu. Edinburgh’ta doğan Connery’yi hayata atıldığı yıllarda sütçü, kamyon 

şoförü, fabrika işçisi, Edinburgh Sanat Akademisi için model veya tabut cilalayıcısı 

olarak görebilirdiniz.

Sean Connery futbola da çok meraklıydı. Gençliğinde Bonnyrigg Rose takımında 

oynamıştı. Aynı zamanda East Fife ile antrenmana çıkmışlığı vardı. Oldukça da 

yetenekli olduğu söyleniyor.

South Pacific takımında oynarken, maçlarından birini izleyenler arasında 

Manchester United menajeri Matt Busby’nin olduğunu bilmiyordu. Yetenek arayan 

Busby, her seviyede maçı izlemekle ün salmış efsane bir menajerdi. O zamanlar 

Sir Alex Ferguson 12 yaşındaydı.

Busby, Sean Connery’nin fizik gücünden ve vücudunu kullanmasından çok 

etkilendi ve maç biter bitmez ona haftada 25 poundluk bir sözleşme önerdi.

Sean Connery, yıllar sonra bunu şöyle anlatıyor.

“Kabul etmeye çok yakındım. Ancak futbolcu olursam 30 yaşından sonra yapacak 

bir şey bulmakta zorlanırım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Zaten 23 

yaşındaydım. Aktör olmaya karar verdim ve bu hayatımda aldığım en akıllı 

kararlardan biri.”

Futbolu seçmeyen Sean Connery 69 yaşında ‘yaşayan en seksi erkek’ ödülüne 

sahip oldu. İskoçya’nın ‘Yaşayan Ulusal Hazinesi’ de denilen aktör 1930 doğumlu. 

Imdb verilerine göre 93 filmde rol almış. İlk filmi, Busby’nin ona sözleşme 

önermesinden hemen 1 yıl sonra, 24 yaşında oynadığı Lilacs In The Summer (Yaz 

Zamanı Leylaklar). 1954 yılında çevrilen bu filmde Sean Connery’nin adı film 

sonrasında yer almamış bile.

1962’de çevirdiği Dr. No ile ünlü olmaya adım atan Connery, o film için 20,000 

dolara anlaşmış, filmin kazandığı büyük başarıdan sonra aldığı paylarla toplam 

kazancı 125,000 dolara çıkmıştı. Bundan sonra devam eden 007 James Bond 

filmleri ile büyük sükse yapan İskoç aktör, son olarak 2003 yılında Muhteşem 

Kahramanlar filmi için 17 milyon dolara kamera karşısına geçmişti.

Indiana Jones Son Macera, İskoçyalı ve Gülün Adı filmlerinde de yer alan ve ilk 

Lord Of The Rings filmi için Gandalf rolü de önerilen Sean Connery, Matt Busby’nin 

teklifini kabul etseydi hangi takımda oynayacaktı?

Busby’nin Connery’i ‘keşfettiği’ 1953/54 sezonunda ilk 8 maçta galibiyet yüzü 

görmeyen Manchester United ligi 4. bitirdi.

Sean Connery, Manchester United forması giyseydi, belki 1955/56 ve 1956/57 

sezonlarında gelen art arda iki şampiyonluğu yaşayabilirdi. O zamanlar Manchester 

United’ın golcüsü Tommy Taylor ile aynı formayı giyiyor olacaktı. 

Büyük bir ihtimalle 1958’de Belgrad’da Kızılyıldız ile yaptıkları Avrupa Kupası 

maçından dönüşte Münih’te yakıt ikmali için duran ve Manchester United takımını 

taşıyan uçakta olacaktı. United, Old Trafford’da 2-1 yendikleri rakipleri ile 

deplasmanda 3-3 berabere kalmış ve yarı finale çıkmıştı.

Genç kadro ‘Busby’nin Bebekleri’ olarak tanınıyordu. 6 Şubat 1958 öğleden sonra 

Münih’ten hareket etmeden motorda bir arıza belirlendi. Uçuş iptal edildikten 15 

dakika sonra, sorunun aslında çok da önemli olmadığına karar verildi ve yolcular 

uçağa geri çağırıldı.

“Ya Sean Connery futbolcu olsaydı”Man Who 
Would Be King 
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Liam Whelan uçağa binerken ‘Ölüme gidiyoruz, ama ben hazırım.’ 

demişti. Gerçekten de ölüme gittiler. Uçak kalkamadı ve pistin dışına 

kaydı, bir ev ve bir yakıt deposunun üzerinden geçtikten sonra 

durduğunda sağ kalanlar canlarını zor kurtardılar.

Thomas Taylor 1958 yılında Münih’teki o uçak kazasında hayatını kaybetti. 

Manchester United efsaneleri menajer Matt Busby ve oyuncu Bobby 

Charlton bu kazadan sağ kurtuldu. Kazada 8 Manchester United 

futbolcusu öldü. Sağ kalanlardan Barry ve Blanchflower bir daha futbol 

oynayamadılar.

İşte Sean Connery’nin Manchester United’a ‘neredeyse’ geliş hikâyesinin 

muhtemel sonu. 

İskoç aktörün şu sözleri ile bitirelim:

“Belki iyi bir oyuncu değilim, ama başka bir iş 

yapsam büyük ihtimalle daha kötü olurdum.”
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Kimsenin beklemediği bir skor, kimsenin eşleşmek istemediği bir 

takım, kimsenin gitmek istemediği bir deplasmandan doğdu…

2003’e geri dönüyoruz. Bundan 11 yıl öncesine. Londra’ya, Stamford 

Bridge’e gidiyoruz. Beşiktaş’ın Chelsea deplasmanına. Daha önce 

İnönü’den Barça’yı eli boş gönderen kara kartal, pençelerine bu defa 

Chelsea’yi taktı. Hazırsanız biraz da Beşiktaş konuşalım…

Türkiye’de ilk kez 100 diyen spor kulübü Beşiktaş. 2003’de 100 

yaşını şampiyonlukla taçlandırarak Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde 

temsil etme hakkını elde etmiş oldu. Galatasaray’ı geçip ligde ipi en 

önde göğüsleyen Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi vizesi alırken, 

Galatasaray da ön eleme turunu başarıyla geçerek bu büyük 

turnuvaya ikinci Türkiye temsilcisi olarak katılmayı başardı.

Devler arenasında Beşiktaş, G grubunda, İtalyan Lazio ve Çek Sparta 

Prag ile yer aldı. Grubun seribaşı takımı ise o sezon Avrupa’da en 

çok çekinilen takımların başında gelen Chelsea oldu.

2003 yılının Temmuz başında spor haberleri bir Rus’un adını telaffuz 

etmeye başladı, defalarca. Bir futbolcu değildi bu Rus. Bir işadamı, 

Roman Abramovich adını ilk kez o zaman duyduk spor haberlerinde. 

Abramovich soğuk denizlerde, petrolden kazandığı parayı başka 

alanlarda değerlendirmek, yeni heyecanlar yaşamak ve de paralarını 

aklamak için futbol dünyasına adım attı. Rus milyarder Chelsea 

kulübünü satın aldı. Abramovich, Londra’ya büyük vaatler ve büyük 

paralarla geldi. 

Futbol piyasasını değiştiren Abramovich, başarılı olabilmek adına 

para harcamaktan hiç geri durmadı. Cladio Ranieri’nin başında 

olduğu mavilere o sezon tam £120m harcadı. Kadroya Hernan 

Crespo, Juan Veron, Adrian Mutu, Makalélé, Damien Duff, Joe Cole, 

Glen Johnson, Wayne Bridge gibi isimler dahil edildi. Frank Lampard, 

Jimmy Floyd Hasselbaink, Marcel Desailly, John Terry, Gudjohnsen’in 

de bulunduğu kadro bir anda kupaların en iddialı takımı haline geldi. 

Diğer yanda ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun şampiyon 

takımı, yeni sezona kadrosuna Gökhan Zan, Okan Koç, Ahmed 

Hassan, Emre Aşık gibi isimleri dahil ederek başladı. Ünvanını 

korumak isteyen Beşiktaş’ın Avrupa’daki hedefi de tarihinde ikinci 

defa katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başarmaktı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne İnönü’deki 2-0’lık Lazio yenilgisiyle 

başlarken, grubun ve hatta turnuvanın favorilerinden Chelsea, Çek 

deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

Chelsea ile Beşiktaş’ın yolları, 1 Ekim 2003 günü Stamford Bridge’de 

kesişti. 

Konsol oyunlarının “alınması yasak takım” statüsünü elde eden 

Chelsea, elbette ki Şampiyonlar Ligi’nde aynı gruba düştüğü İstanbul 

takımı önünde maçın mutlak favorisiydi.

Klasik Londra ikliminde yağmur altında başladı maç, Portekizli 

hakem Cortez Batista düdük çaldı o gece. Dönemin yıldızlar 

kamandası Chelsea karşısında Beşiktaş, Lucescu’nun alıştığımız, 

savunmayı elden bırakmayan futboluyla başladı maça.

HOŞGELDİN ABRAMOVİCH

Crespo’nun, Mutu’nun, Veron’un gol aradığı Chelsea’yi önce durdurmayı 

planlayan Lucescu’nun bu planı oldukça başarılı oldu. Chelsea, dakikalar 

ilerledikçe zorlandı rakibine karşı. 

Ranieri ile Lucescu arasındaki taktik savaşında hamleleri doğru yapmaya 

başlayan Rumen teknik adam istediğinden çok daha fazlasını ilk 30 

dakikada alacaktı. 

Chelsea hücumlarında top Beşiktaş ceza sahasına kadar geliyor ama 

pahalı isimler topu ağlarla buluşturmayı bir türlü başaramıyordu. Elbette ki 

Beşiktaş’ın yapılan transferlerden sonra Chelsea ayarından çok uzak 

olması ve Londra sakinlerinin farklı ve rahat bir galibiyet beklemesi de 

Mavili oyuncuların üzerindeki baskıyı arttırıyordu. Abramovich’in yeni 

oyuncağıyla İngiltere’deki ilk Şampiyonlar Ligi maçından evine mutlu 

gitmesine mani olan isim Sergen Yalçın oldu.
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“Beni Bayern Münih istedi, sonra bir 

araştırdılar, almaktan vazgeçtiler.” 

diyen müthiş solak, Chelsea’nin hayallerini 5 dakikada yerle bir etti. 

2002 Dünya Kupası’nın öne çıkan adamı olan İlhan Mansız’ı ileride tek 

başına bırakan Lucescu, buna rağmen gol için İmansız samurayı değil, 

Pancu ve Sergen’i ileri çıkardı. Bu da rakip savunmanın kafasını oldukça 

karıştırıyordu. 

Duran toplarla Chelsea önünde etkili olan Beşiktaş, Chelski’ye ilk darbeyi 

ilk yarının ortasında vurdu. Bir serbest vuruş organizasyonunda ceza 

sahasında topla buluşan Sergen Yalçın, Cudicini’nin koruduğu kaleye 

isabet eden ilk Beşiktaş topunu gol yapmayı bildi. 

İlk golün şokunu üzerinden atamayan Chelsea, bu golün üzerinden 5 

dakika geçerken ağlarında ikiyi de gördü. İlk 30 dakika dolarken 

savunmanın ve Cudicini’nin yaptığı hata, kaleci Cordoba’nın asisti, 

Stamford Bridge’deki Beşiktaşlı taraftarları bir kez daha gol diye ayağa 

kaldırdı. İlk golün kahramanı Sergen, bir kez daha adını gol çetelesine 

yazdırmayı başarıyordu. 

İstediğinden çok daha fazlasını, hem de çok kısa zamanda alan Beşiktaş 

için maçın kalan dakikaları kalesini Chelsea ataklarına karşı savunmakla 

geçti. Ancak milyonlarca liralık ayaklar Cordoba’yı bir türlü geçemedi. 

Takıma yeni katılan Emre Aşık’ın Zago ve Ronaldo ile uyumu siyah 

beyazlıların elini güçlendirirken, İtalyan Frederico Giunti’nin de verdiği 

savunma desteğiyle Chelsea sahada bal yapmayan arı havasına giriyordu.

Her şey bu kadar fevkalade giderkeni hiç hesapta olmayan bir şey, kırmızı 

kart. İlhan Mansız ikinci 45’liğin hemen başında çift sarı karttan kırmızı 

kartla atılınca Beşiktaş’ın oyun planı tamamen savunma üzerine 

kurulmaya başladı. İlhan Mansız yok yere her zamanki kartınında 

görmüştü ve kırmızı çıktığında hala hakeme düdüğü duymadım o yüzden 

topa vurdum itirazı yapıyordu.

Beşiktaş için sahadaki tek olumsuzluk bu oldu. Çok da ciddi bir tehlike 

yaşamadan maçı bitirmeyi bildiler. 

90 dakikada kaleye sadece 3 şut çeken ve bunların 2’sinde golü bulan, 

korneri dahi olmayan Beşiktaş, kendisini çantada keklik gören Ranieri ve 

Abramovich’e unutulmaz bir gece yaşattı. 
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ama başka bir iş yapsam büyük 

Alejandro

Alejandro Sabella, pek çoğunuz bu ismi Estudiantes sonrası başına geçtiği Arjantin milli takımı ile Dünya 
Kupası’nda duydunuz. Renkli kişiliği ile Sabella, Messi’nin etrafında kurduğu milli takıma Tevez’i almadı ve 
Brezilya’daki Dünya Kupası’nda takımını finale kadar götürmesine rağmen uzatmalarda yediği gol sonrası 
kupayı Almanlara kaptırsa da taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve sempatisini kazandı.

Arjantinli teknik adamın Ada Futbolu sayfalarında yer almasının hikayesi 1978 yılına dayanıyor. 70’lerin sonu 
Arjantinki futbolcuların İngiliz takımlarına adım attığı ilk yıllardı. Ardiles, Marangoni, Sabella ve Villa dörtlüsü 
dönemin Güney Amerikalı temsilcileri olarak Londra semalarında bu pozu vermişti…

Sabella’nın adaya geliş hikayesi oldukça ilgi çekici. 
1986’da hayatını kaybeden dönemin Sheffield United 
menajeri Harry Haslam futbolcu izlemek için Arjantin’e 
gider. O dönemde Arjantin basınının bunaltıcı ilgisi ve her 
izlediği takımdakileri İngiltere’ye götüreceğine dair yerel 
basında yazılan haberlerin içinde 17 yaşında genç bir 
yeteneği keşfeder ve transfer görüşmelerine başlar. 

Arjantin'i finale çıkaran  
teknik direktör’ün yolu da 
Ada'dan geçmişti.
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Sabella

Sheffield United kulübü toplam maliyeti £200bin olacak bu transferi çok pahalı bulur ve Haslam’ın kulübü ile anlaşmasına 
rağmen sadece £40bin için transfere onay vermez. Haslam 17 yaşındaki yeteneği arkasında bırakıp £160.000’e mal ettiği 
Alejandro Sabella ile İngiltere’ye döner. Sadece £40bin için vazgeçilen isim ise Diego Armando Maradona’dan başkası 
değildir. 
Teknik direktör Haslam, Sabella ile birlikte havaalanı pasaport kontrolünden geçerken yetkililerin en iyi oyuncumuzu 
götüremezsiniz diye kendilerine engel olmaya çalışmalarınında da bahsetmiş transferin hikayesinde…
Sheffield’e gelir gelmez adı söylemesi daha kolay olduğu için Alex Sabella olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Ağustos 
1978’deki 2-1’lik Leyton mağlubiyeti ile ilk maçına çıkar. 

Güney Amerika’nın en büyük kulüplerinden 
birisinden, River Plate’den İngiltere 2. Ligine gelen 
Sabella için bu durum tam bir kültür şoku olmuştur. 
Arjantin’de yüksek gelir seviyesindeki bir ailenin 
çocuğu olan Sabella, çok iyi bir öğrenci olmasına ve 
üniversitede hukuk fakültesini kazanmasına rağmen 
futbolcu olmayı seçmiş ve genç yaşında yurt dışına 
transfer olarak Güney Amerika futbolunun 
Britanyadaki öncülerinden olmuştu. 
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Sheffield United’daki eski takım arkadaşı Tony Kenworthy de Dünya 

Kupası finali öncesi BBC’ye yaptığı açıklamalarda Sabella’nın bu öncü 

rolünü ön plana çıkarmış ve onun çok iyi bir futbolcu olduğunu 

anlatmıştı. Takımının hatalı yabancı transferleri yaptığı o dönemde 

Alex Sabella’nın hem futbolculuğu hem de kişiliği ile ön plana 

çıktığının da altını çizmişti Kenworthy. 

İngilizce bilmediği için takım arkadaşları ile saha içinde iletişim 

kurmakta zorlanan Sabella’nın imdadına menajer Haslam’ın Uruguaylı 

yardımcısı Danny Bergara yetişmiş ve oyuncularla yeni takım 

arkadaşları arasında tercümanlık görevi de yapmıştı. 

Sabella Arjantin’de, İngiltere’de oynadığı döneme ait düşüncelerini 

paylaşırken savunmanın yumuşaklığından ve karısının Sheffield’ın 

durağan gece hayatından şikayetinden bahsetmiş hep. Tony 

Kenworthy ise, Sabella’nın kendisine çok iyi baktığını, kırmızı şarap 

içtiğini ve çok fazla alkol tüketmemesine rağmen takımın en sosyal 

oyuncularından birisi olduğunu, İngilizceyi de çabuk öğrendiğini 

anlatmış…

Alejandro Sabella’nın transfer edildiği gün küçük bir çocuk olan Steve 

Cowens, imza törenini izlemek için 4000 taraftardan birisi olarak 

Bramall Lane’e gitmek için okulu kırdığını anlatıyor. Cowens, Sabella 

isimli Sheffield kökenli bir rock grubunun üyelerinden biri. 

Alex Sabella’nın yumuşak bilekleri ve top tekniği ile kısa sürede taraftarın 

sevgilisi olduğunu ve kült bir kahraman olarak anıldığı anlatan Cowens, 

2012 yılında kurdukları gruplarına isim ararken babalarının tavsiyesi ile 

rock gruplarına Sabella adını verdiklerini de anlatıyor. Grubun ismi nedeni 

ile Arjantin’den çok sayıda hayranları olduğunu ve talep gördüklerini de 

belirten Cowans, sosyal medyadan yoğun ilgi gördüklerini ve Arjantin’de 

bir turne düzenlemeyi düşündüklerini de açıklamış BBC’ye verdiği 

demeçte. 

1980 yılında Sheffield United’tan £400bin’e Leeds United’a transfer olan 

Alex Sabella, Leeds forması ile 1 sezon daha oynadıktan sonra Arjantin’i 

1986’da Dünya Şampiyonu yapacak Carlos Bilardo’nun takımı Estudiantes’e 

transfer olmuş.

Sheffield forması ile 76 maç 8 gol, Leeds United forması ile de 23 maç 2 

gollük performansları sonrası Estudiantes’te 5 sezon forma giyen Sabella 

1989’da futbolu bıraktı. Arjantin milli takımı formasını 1883-84 yıllarında 

sadece 8 kez giyebilen orta saha oyuncusu teknik direktörlük döneminde 

Estudiantes ile 2009’da Güney Amerika’nın şampiyonlar ligi sayılan Copa 

Libertadores zaferi ve 2010’da Arjantin Açılış Ligi şampiyonlukları yaşadı.

2011-14 yılları arasında Arjantin milli takımını  çalıştıran Alejandro Sabella, 

42 maç takımın başında sahaya çıktı, 26 galibiyet ve 10 beraberlik aldı, 

sadece 6 maç kaybetti. Dünya Kupası’nda takımını ikinciliğe taşıdı. 

Sheffield United taraftarları Sabella’nın Dünya Kupası’ndaki başarıları ile 

gururlandılar ve eski oyuncularını hep özlemle anıyorlar… Kim bilir belki 

bir gün Sabella, Sheffield United’ın başına teknik direktör olarak Ada’ya 

geri döner…
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“Üzülme, 
İngilizler penaltılarla 
kaybetmeye alışkındır. ” 

“Üzülme, 
İngilizler penaltılarla 
kaybetmeye alışkındır. ” 

Yeşil sahalardan film platolarına gitmeye devam ediyoruz. Bu kez Hint bir 

kızın hayatına konuk oluyoruz. Bend it like Beckham, yani Türkiye’de de 

gösterimdeki adıyla Hayatımın Çalımı! 

Film konusu ve akışı itibariyle İlyas Salman ve Münir Özkul’un başrollerini 

paylaştığı Ya Ya Ya Şa Şa Şa’ya oldukça benziyor. Kapıcının oğlu İlyas’ın 

kendisini sarı lacivert çubuklu formaya götüren öyküsü yıllar sonra Jess’te 

hayat buluyor.

Üniversite’ye hazırlanan genç bir kız. Jess. Hindistan’dan İngiltere’ye gelen 

göçmenlerden sadece biri. Yaşıtlarından oldukça farklı bir hayata ve farklı 

bir hayat tarzına sahip. Geleneklerine de oldukça bağlı. Üzerinde de 

fazlasıyla hissettiği aile baskısı. 

Jules. İngiliz bir kızceğiz. O da akranlarından oldukça farklı aslında. Futbol 

topunun peşinde koşuyor. Tıpkı Jess gibi. Ancak Jules, Jess gibi parklarda 

değil, bir kulüpte oynuyor bu oyunu.

İkilinin yolları bir parkta kesişiyor. Erkeklerle ailesinden gizlice futbol 

oynayan Jess’i, takımdan ayrı düz koşu yapan Jules’ün görmesiyle. Zira 

kızımız oldukça yetenekli, ayaklarına ve bileklerine fazlasıyla hakimdir. 

Birlikte oynadıklarına da sahada büyük zorluk çıkarması da cabası. 

Film temel olarak bu ikilinin üzerine kurulmuş bir “nerden nereye” 

hikayesi. Becks ise Hint kızımızın hayranı olduğu adam. Aslında herkes 

ona hayran ama konumuz bu değil şimdi. Odasında posterleri, formaları 

bayrakları asılı olan Jess için futbolcu olmak bir hayal. Zaten film de bu 

hayalle başlıyor. 

Manchester United-Anderlecht maçının görüntüleriyle başlıyor film. Jess’in 

hayaliyle. Becks kesiyor, Jess golü yazıyor. Aslında pek çoğumuzun da yok 

mu böyle hayalleri sanki? Kabul edelim, hepimiz sokakta top oynarken 

sevdiğimiz futbolcular oluyorduk. 

Yeniden filme dönelim isterseniz. Jess yani Jessminder’ın hayatı Jules, 

yani Julliet tarafından futbol oynadığı kulübe çağrılmasıyla değişir. “Gel de 

kendini dene” lafıyla açılır kapı, Jess de o kapıdan içeri hiç düşünmeden 

girer.

Utana sıkıla gittiği ilk antrenmanda kendini göstermeyi başarır. Takımdaki 

hocası da futbol hayaliyle yanıp tutuşan ama sakatlandığı için antrenörlük 

yapan bir İrlandalı’dır. Filmin sonuna doğru aralarında bir yakınlaşmanın da 

olacağı İrlandalı. 

Madem oraya değindik, yeniden aileye ve yaşantıya dönelim. Hint 

gelenekleri ve kurallarına göre Hint bir kız yine bir Hint’le evlenebilir. Eğer 

Hint değilse de Müslüman olmalıdır. Bu gelenekler Jessminder’ın İngiliz 

arkadaşları tarafından alay konusu olmasına yetiyor da artıyor bile. 

Kapıcının oğlu İlyas’ın da vardı ya benzer halleri, davul bile dengi dengine.

Kapıcının oğlu İlyas arkadaşlarıyla top oynarken nasıl keşfedilip 

ailesinden gizli yeşil sahalara koştuysa, Jess de hemcinsinin 

davetini geri çevirmez ve antrenmanlara katılır. 

İrlandalı hocası kısa zamanda Jess’in ve yeteneklerinin farkına 

varır. Hocamız Joe da karşımıza ideallerinin peşinde koşan adam 

olarak çıkıyor ve filmin burasında Ölü Ozanlar Derneği havası 

yaşıyoruz. Futbolculuktan nasıl menajerliğe geldiğini birkaç satır 

yukarıda kısaca anlatmıştım. Kadın futbol takımının başında, 

ellerindeki cevherlerden birini meşhur etmek istiyor. O meşhur 

etmek istediği cevher de Julliet’ten başkası değil. 
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Başarıyı tadan kızlar, başarısızlığı da tadıyor. Hem de 
Almanya’da. Hamburg’dan gelen maç daveti tüm takımı 
heyecanlandırsa da Jess için izin almak imkansızdır. 
Arkadaşında kalacağını söyleyerek izin alarak katılır takımının 
Almanya kafilesine. İlyas’ın da servise çıkma bahanesiyle 
antrenmanlara katılması gibi. 

Almanya’da kıran kırana oynanan maçı penaltılarla kaybederler. 
Son penaltıyı kaçıran Jess, ne kadar üzgün olduğunu hocasına 
söylerken Joe’nun ağzından İngiliz futbolunu özetleyen cümle 
dökülür: “Üzülme, İngilizler penaltılarla kaybetmeye alışkındır.”

Jess’in yalanı babasının gazete okurken spor sayfasında 
gördüğü haberle ortaya çıkar. Almanya deplasmanı gazetede 
haber olmuştur. Ailesinin futbol oynamasına karşı olduğu kız, 
spor alemine bomba gibi girmiştir bile. Girmesiyle de çıkması 
bir olur ve o tarihten sonra bir daha futbola dönmez.

Almanya kampında ilk kez içtiği alkolün de etkisiyle Joe ile 
girdiği yakınlaşmayla da en iyi arkadaşı Jules ile de arası açılır. 
Jessminder, o andan sonra evinin kızı olup evlilik hazırlığında 
olan ablasına yardım ederek günlerini geçirirken, Julliet de futbol 
topunun peşinde koşmaya devam eder. 

Bütün bu olanlara karşın babası, yine de kızının halini görüp 
yumuşar. Başka bir deyişle bu haline acır. Çünkü Jess, düğün 
günü bile hep suratı asık dolanmaktadır. Annesi ise tam tersi, 
sert ve otoriter tavrından bir an olsun vazgeçmez. Tabii ki 
hocamız Joe’nun babasıyla birkaç defa konuşmasının da etkisi 
olmuştur bunda. 

Ve şans kapıyı çalar. Amerika’dan gözlemciler kadınlar ligi 
finalini izlemek için İngiltere’ye geleceklerdir. Finali, daha 
doğrusu Jess ve Jules’ü izlemek için. Şu işe bakın ki, final maçı 
ile düğün aynı güne denk gelmektedir. 
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Bir yanda final maçı hazırlıkları, diğer yanda düğün telaşı. 
Bir yanda maç heyecanı, diğer yanda düğün stresi. 

Final maçına kadar Jess’i beklerler ama ne gelen olur, ne 
de giden. Düğüne “mecburen” katılmak zorunda olan 
Jess’in yüzü düğün gününde bile hiç gülmez. Babası 
kızının bu halinden hiç de hoşnut olmaz ve maça 
gitmesine izin verir. 

Final maçı tıpkı filmin adı gibi Beckham’a göndermeler 
içeriyor. Final maçının ikinci yarısına yetişen ve takım 
arkadaşlarını –özellikle de Jules’ü- fazlasıyla mutlu eden 
Jess, maçın da yıldızı olmayı başarır. 

Kızlarımız maçın son dakikasında serbest vuruş kazanır. 
Topun başına Jess geçer ve maçı kazandıran, 
şampiyonluğu getiren golü atar. Tıpkı Beckham’ın 2002 
Dünya Kupası’na giderken Old Trafford’da Yunanistan’a 
attığı son dakika golü gibi. Aynı yerden, aynı şekilde. 
Üstelik Jess de sırtında 7 numaralı formayla çıkmıştır 
sahaya. 

Ve mutlu son. Jess ve Jules Amerikalılar tarafından 
transfer edilir. Eğitim bursu ve profesyonel ligde oynama 
şansı kazanırlar. Joe’ya da kulübü kadın takımının 
menajerliğini teklif etmiş ve profesyonel olma yolunda ilk 
adımı atmıştır. Dahası, artık aileleri de kızlarının bu 
hayallerine engel olmamış ve ABD’ye gitmelerine izin 
vermişlerdir. 

Havaalanında uçaklarını beklerlerken uzaklarda 
Beckham’ı ve Victoria’yı görürüz. Kendilerini değil 
elbette. 

Beckham’ı bu filmde kendisi oynamaz, sadece adı 
kullanılır. Sadece filmin başındaki maç görüntüleri ve 
Jess’in odasındaki posterler dışında Becks’i görme 
şansımız yoktur filmde.

Bend It Like Beckham, Türkiye’de Hayatımın Çalımı 
adıyla gösterime girdi. 2002 yapımı filme imdb 10 
üzerinden 6,7 verdi. 

Filmde Jess karakterini Hint asıllı Parminder Nagra 
oynarken Julliet karakterine Karayip Korsanları’ndan 
hatırlayacağımız Keira Knightley hayat verir. 

David Robert Joseph Beckham. Manchester United’ın 
efsanevi 1992 sınıfının yeşil sahalara kazandırdığı bir 
fenomen. Unicef’in iyi niyet elçisi. Moda ikonu. Reklam 
yıldızı. Kariyeri başarılarla dolu bir adam. Bir 
futbolcudan çok daha fazlası. Manchester United, AC 
Milan, Real Madrid, PSG ve LA Galaxy formaları giyen 
Beckham’ı anlatmaya kelimeler yetmez. 
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İngiltere Milli Takımına karşı oynadığımız 10 maçın hiç birinde galibiyet alamadık. 8 müsabakada yenilirken sadece 2 
tanesinde ancak berabere kalabildik. İşin en kötü tarafı ise İngiltere Milli Takımına hala bir tek golümüzün bile 
olmaması. 

Milli takım bazında çok kötü bir istatistiğimiz olsa da kulüpler bazında İngilizlere şansımız biraz olsun tutuyor. İki ülke 
takımları bu zamana kadar 67 defa karşılaştılar. 18’inde de Türk takımları sahadan zaferle ayrıldı. 33 tanesinde ise 
İngiliz takımları kazandı. 16 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu 17 galibiyetin içinde çok önemli ve tarihi zaferler var. 
Örneğin Fenerbahçe; 02.10.1968 ‘de İstanbul’da Manchester City’i 2-1 yendi. Bu sonuç İngiliz takımlarına karşın 
aldığımız ilk zafer olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe’den sonra bir İngiliz takımını yenen ilk Anadolu takımı ise 
Göztepe’dir. Bu sayımızda Göztepe – Cardiff eşleşmesinin detaylarına yakından bakacağız. İzmir temsilcisi Kupa 
Galipleri Kupası İkinci Turunda Cardiff’i Göztepe Alsancak Stadı’nda 3-0 yenmeyi başardı. Cardiff o sezon İngiltere 2. 
Ligi’nde mücadele ediyordu. Fakat Galler Kupası’nı kazandığı için Kupa Galipleri Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı. 
Cardiff’in Galler sınırları içinde olması çoğu tarih kitabında Galler’e karşı alınan ilk galibiyet olarak gösteriliyor. 

İNGİLİZLERE KARŞI TARİHTE ALDIĞIMIZ İLK GALİBİYETLER
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Maça gelecek olursak; Göztepe 1969/1970 sezonunda hem ligde, hem Türkiye 
Kupası’nda hem de Kupa Galipleri Kupası’nda fırtına gibi esiyordu. Sarı-kırmızılı 
ekip o yıl Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Ayrıca sezon sonunda da 
Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Cumhur Başkanlığı Kupası’nı da aldı. İzmir ekibi için altın 
yıllardı. Avrupa daki ilk büyük başarımız da o yılda geldi. 

Kupa Galipleri Kupası’nda ilk turda Union Luxembourg’u toplamda 6-2’lik skorla 
eledi. İlk maçı İzmir’de 3-0 kazandılar ve ikinci maça rahat çıkmalarına karşın 
3-2’yle tur atladılar. 
İkinci turda rakipleri Cardiff olmuştu. Cardiff bu turnuvanın ilk turunda Mjondalen’i 
deplasmanda 7-1 yenmeyi başardı ve ikinci maç öncesi büyük bir avantaj 
yakaladılar. Evindeki müsabakayı da 5-1 kazanan Cardiff, ikinci tura yükseldi ve 
Göztepe’yle eşleşti.

Soğuk bir kış gününde iki takım karşı karşıya geldi. 12 Aralık 1969 Cuma günü Türk 
futbolu için tarihi bir ana tanık olacaktık. Göztepe-Cardiff maçında İzmirli 
taraftarlar stadı hınca hınç doldurmuştu. Tribünler Göz Göz Göztepe 
tezahüratlarıyla inliyordu. Maça büyük bir seyirci desteğiyle başladı sarı kırmızılılar. 
Göztepe teknik direktörü Adnan Süvari sahaya şu 11’le çıktı; Ali Artuner, Çağlayan 
Derebaşı, Mehmet Işıkal, Özer Yurteri, Ali İhsan, Mehmet Aydın, Fevzi Zemzem, 
John Nielsen, Ertan Öznur, Mehmet Türken (Fuji Mehmet), Gürsel Aksel. Konuk 
takım Cardiff’in hocası James Scoluar ise sahaya bu 11’i sürdü; Frederick Davies, 
Melwyn Sutton, Donald Murray, David Carver, Brian Harris, Brain Clark, Peter King, 
Gary Bell, Leslie Lea, Frank Sharp ve çok yakından tanıdığımız bir isim John 
Benjamin Toshack.

Maça fırtına gibi başlayan temsilcimiz 14’üncü dakikada Fevzi Zemzem skoru 1-0’a 
getirdi. İlerleyen süreçte baskısını iyice arttıran Göztepe 30’uncu dakikada Ertan 
Öznur’un ayağından bir gol daha buldu ve skoru 2-0’a geldi. Cardiff cephesi tam bir 
şok yaşarken, Göztepe taraftarında büyük bir sevinç hakimdi. Cardiff daha ne 
olduğunu anlayamadan 3 dakika sonra kalesinde 3’üncü golü gördü. John Nielsen 
farkı 3’e çıkarmıştı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İzmir temsilcisi 
güçlü rakibini 3-0’la geçerek rövanş kapışması öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
 
Maçtan sonra Cardiff tarafı yıkılırken; İzmir sokaklarında büyük bir sevinç hakimdi. 
Binlerce sporsever Göztepe’nin aldığı galibiyeti sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. 
Müsabakanın rövanşında ise Cardiff stadı tıklım tıklım dolmuştu. İngiliz taraftarlar 
bir Türk takımına nasıl yenildiklerini hala anlamamıştı. Göztepe teknik direktörü 
Adnan Süvari ilk defa o maçta adam adama markaj sistemiyle savunma yaptı. 
Özer Yurteri ile  John Benjamin Toschack'ı tuttu ve adeta onun elini kolunu bağladı. 
Maça hızlı başlayan taraf Cardiff olsa da kaleci Ali Artuner, 5-6 kurtarış yapınca 
Göztepe cesaretlenirken, ev sahibi ise moral motivasyon olarak çöktü. Maçı Cardiff 
1-0 kazansa da turu averajla geçen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu.

Göztepe, Kupa Galipleri Kupası Çeyrek 
Finali’nde ise Roma’yla eşleşti. İlk maçı 
Roma’da 2-0 kaybeden temsilcimiz içerideki 
mücadelede de 0-0 berabere kalınca 
elenmekten kurtulamadı.
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13 Ağustos 2000. Yer Wembley Stadı. FA Charity Shield 
maçında Manchester United ile Chelsea karşı karşıya 
geliyor. United’ın kalesinde Alex Ferguson’un son pahalı 
transferi, AS Monaco’dan 7,8 milyon pounda aldığı Fransız 
kaleci Fabien Barthez var. 

Kimler yok ki Manchester United’ın o sezon kadrosunda: 
Gary Neville, David Beckham, Paul Scholes, Teddy 
Sherringham ve tabii Ryan Giggs. Barthez’in ilk kez Kırmızı 
Şeytanlar’ın formasını giydiği maç bu. Maçın sonunda 
Chelsea 2-0’lık skorla galip geliyor. Fransız için ise 139 
maçlık Manchester United kariyeri başlamıştır artık.

1971 doğumlu Barthez, Manchester United’a geldiğinde 
özgeçmişinde 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000 
Şampiyonluğu bulunmaktaydı. O ilk sezonda yaptığı kritik 
kurtarışlarla United’a 3. Kez üst üste şampiyonluk getiren 
kadronun bir parçası olurken, hareketleri ve ilginç karakteri 
ile Old Trafford ahalisinin de sevgilisi oluvermişti.
Barthez, United’da 3 tam sezon oynadı. Kaleyi Amerika 
Birleşik Devletleri’nden yeni gelen kaleci Tim Howard’a 
bırakarak yeniden geldiği yere, yıldızının ilk parladığı 
Marsilya’ya geri döndü.

Kısa bir süre gibi gözüküyor ama Manchester United 
taraftarları arasında kalıcı izler bıraktığını söylersek 
abartmış olmayız. Manchester’a bir sezon sonra gelen 
Laurent Blanc ile Şampiyonlar Ligi maçları öncesi milli 
takımdan devam ettirdikleri Barthez’in keli öpücüğü bunların 
başında geliyor şüphesiz.

Psikoloji ve Spor kitabında Sally Gadsdon’un batıl inançlara 
örnek gösterdiği kel öpücüğü sporda fizik kadar mental 
hazırlığın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler 
önüne seriyor.

Kaleciler yalnız adamlardır derler. Bir dönem Fenerbahçe’de 
oynayan Alman kaleci Toni Schumacher Anpfiff (ve Maç 
Başlıyor) adlı kitabında bunu çok güzel anlatır. Kale direkleri 
arasında durmanın insanı nasıl daralttığından bahseder.

Barthez, United’da 3 tam sezon oynadı. 
Kaleyi ABD’den yeni gelen kaleci 
Tim Howard’a bırakarak yeniden 
geldiği yere, yıldızının ilk parladığı 
Marsilya’ya geri döndü. 

ama başka bir iş yapsam büyük 
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Barthez de kale direkleri arasını pek sevmezdi. Karşı karşıya 
pozisyonlarda çok başarılıydı ancak kaleden çıkıp, rakip 
forvetleri çalımlamaktan da büyük keyif alırdı. Taraftarlar ilk 
başta bunu eğlenceli bulsa da ilerleyen sezonlarda yenilen 
gereksiz goller işin tadını kaçırdı. 

Özellikle o dönem Arsenal’de oynayan Thierry Henry’e 
Highbury’de oynadıkları maçın sonlarına doğru hediye ettiği 
iki gol uzun süre tartışıldı. Arsenal maçı bu gollerle 3-1 
kazanmıştı.

Barthez, kendine özgü stili ve müthiş zekâsı ile rakipleri 
üzerinde psikolojik baskı kurmaya da bayılırdı.

West Ham ile oynanan FA kupası 4. tur maçında Paolo Di 
Canio ara pası ile bir anda çaprazda kaleci ile karşı karşıya 
kaldı. Barthez kaleye doğru yaklaşan Di Canio karşısında 
sadece durdu ve elini kaldırdı. Di Canio şüpheye düşmesine 
rağmen gitti ve topu ağlara gönderdi. Elbette pozisyon 
ofsayt değildi ve Barthez oyun durmuş gibi yaparak şansını 
denemişti. Maç sonrası Di Canio: ‘O orada öyle durunca 
ofsayta düştüm sandım ama yine de atayım da sonra 
düş imed ’mided zürünü şti.

Forvetlerle akıl oyunları oynamaya bayılırdı. Kasım 2001’de 
Leicester City Old Trafford deplasmanında bir penaltı 
kazandı. Muzzy İzzet penaltıyı atmak için topun başına geldi. 
Barthez direğin birinde elleri arkasında bekliyordu. 
Beklemekten sıkılan Muzzy topu ağlara gönderdi ancak 
hakem Andy D’Urso golü geçerli saymadı ve atışı tekrar 
ettirdi. İzzet aynı köşeyi seçmişti ancak bu kez Barthez 
kaledeydi ve o köşeye uçarak topu çıkarmayı başardı.

Barthez’in renkli kişiliği ona çok eleştirmen kazandırdı. Birçok 
yorumcu Alex Ferguson’un Barthez’i oynatmaması gerektiği 
konusunda fikir birliği içindeydiler. Ferguson oyuncusunun 
yanında oldu ve ona şans vermeye devam etti. 2002/03 
sezonunda yine şampiyon olan Manchester United’ın 
kalesinde Barthez vardı.

Ekim 2003’de Marsilya’ya giden Barthez hala Manchester 
United kalesine gelmiş en iyi kalecilerin arasında sayılıyor. 
Kesinlikle en renklilerinden olduğunu söyleyebiliriz.

2007 yılında futbolu bırakan Fabien Barthez motor 
sporlarına merak saldı. 2008 yılından itibaren Porsche 
Carrera Kupası’nda SOFREV Auto Sport takımı adına yarıştı. 
2010’daki FFSA GT Şampiyonası’nda birincilik kazandı.

2014 yılı Şubat ayında 2014 24 Saat Le Mans yarışına Sofrev 
Ferrari 458 ile karılan Barthez ve yardımcı pilotları yarışı 
toplamda 29. sırada bitirdi.
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