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Milli maç heyecan›
yeniden baﬂl›yor
lkemizin gözbebe¤i A Milli Tak›m›m›z›n
465. s›nav›na hepiniz hoﬂ geldiniz. Sizlerin
de bildi¤i gibi 2010 y›l›n›, Honduras ile
oynayaca¤›m›z haz›rl›k karﬂ›laﬂmas›yla aç›yoruz.
Önemli bir futbol ülkesi olma yolunda ilerleyen
Honduras, Avrupa’n›n belli baﬂl› liglerinde
oynayan futbolcular› ve 2010 Dünya Kupas›’nda
yer alacak olmas› nedeniyle A Milli Tak›m›m›z
için ciddi bir rakip.
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‹stanbul ‹nönü Stadyumu’nda yaklaﬂ›k 1.5 y›l
sonra oynayaca¤›m›z bu milli maça
futbolseverlerin büyük ilgi gösterece¤inden
eminim.
Yeniden yap›land›r›lan teknik ekibimiz,
‹stanbul’daki bu maçta tak›m›m›zdaki oyuncular›n
son form durumlar›n› görme ﬂans›na sahip olacak.
Tarihimizde ikinci kez karﬂ›laﬂaca¤›m›z Honduras
Milli Tak›m›’n›n yönetici, teknik adam ve
futbolcular›n› ülkemizde a¤›rlamaktan büyük bir
memnuniyet duyuyoruz. Fair Play olgusunun
öne ç›kaca¤›na inand›¤›m bu maça yeniden
hoﬂ geldiniz diyorum.

A new decade and a new start
elcome to the 465th international game
of Turkey’s beloved senior national
football team. We are opening a new
chapter for the year 2010 with this friendly
match against a Honduras side who are
taking firm steps to becoming a leading
footballing country. With their players
participating in some of the leading leagues
of Europe and qualifying for the 2010 FIFA
World Cup finals, they are a serious
opponent for our national team.

W

I am confident that football fans will show
keen interest in this game at Beﬂiktaﬂ ‹nönü
Stadium which has not hosted a senior

national team match for
one-and-a-half years.
Our newly structured technical staff will be
able to assess the latest form levels of the
players with this game in ‹stanbul.
This will be the second meeting of the
Turkey and Honduras national teams in our
history and we are more than pleased to
welcome the Honduran directors, technical
staff and squad here to Turkey.
I believe this friendly match will be a good
example of the spirit of Fair Play.
Enjoy the Game!
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Yeni bir baﬂlang›ç
evgili sporseverler,
yak›n bir gelecekte Guus Hiddink’in sorumlulu¤unu üstlenece¤i
A Milli Tak›m›m›z, ilk s›nav›n› bu akﬂam Honduras’a karﬂ› verecek.
2010 Dünya Kupas› finallerine gitme hakk›n› kazanan Honduras,
oyuncu kadrosu ve FIFA klasman›nda edindi¤i yerle bizim için önemli
bir rakip.
11 Haziran 1995 tarihinde oynanan ve Milli Tak›m›m›z›n 1-0’l›k
galibiyetiyle sonuçlanan, iki ülkenin oynad›¤› ilk maçta ben de forma
giymiﬂtim. Kaderin cilvesi olarak, bu kez Milli Tak›m’›n baﬂ›nda sahaya
ç›kaca¤›m. Bu durum bana da farkl› duygular yaﬂatacak.
ﬁunu aç›k yüreklilikle söyleyebilirim ki, kadromuz iyi çal›ﬂan, formda ve
baﬂar›l› tüm futbolculara aç›k olacak. Gerek Türkiye’de gerekse
yurtd›ﬂ›nda forma giyen futbolcular›m›z aras›ndan parlayan isimleri
titizlikle takip ederek, onlar› ülkemizi en iyi ﬂekilde temsil edebilecek
seviyeye getirmeye çal›ﬂaca¤›z. Bunu yaparken, onlardan da verilen
ﬂans›n fark›nda olup, giydikleri forman›n hakk›n› veren bir performans
bekleyece¤iz.
Eylül’de baﬂlayacak Euro 2012 grup eleme maçlar›na en iyi form
grafi¤iyle girebilmek için s›k› bir haz›rl›k dönemi geçirece¤iz. ABD
turnesinden önce oynayaca¤›m›z Honduras maç›n›, akl›m›zdaki planlar›
hayata geçirmek için önemli bir prova olarak görüyoruz.
Yeni ekibimizle yeni bir döneme ilk ad›m› atarken, heyecanl›
oldu¤umuz kadar kararl›y›z. Baﬂar›l› olma azmimiz son derece yüksek.
Teknik direktöründen malzemecisine kadar birbirine kenetlenmiﬂ ve
dayan›ﬂma içinde çal›ﬂan bir ekiple, Türk Milli Tak›m›’n›n kat›ld›¤›
her organizasyonda ülke futbolunu mutlaka finallere taﬂ›mas› gerekti¤ine
inan›yor, bu hedefe ulaﬂaca¤›m›zdan kuﬂku duymuyoruz. Honduras
maç›n›n ç›kt›¤›m›z uzun yolculukta, bize yar›nlar ad›na umut ve güç
veren parlak bir baﬂlang›ç olmas›n› ümit ediyorum. Futbolseverler için
seyir zevki yüksek, sahada ter dökecek tüm futbolcular için
sakatl›klardan uzak bir 90 dakika diliyorum.

S

Oğuz Çetin
A Milli Takım
Sorumlu Yardımcısı
A National Team
Assistant Coach

Honduras visit marks new dawn
Dear football fans,
Turkish national team will be put to test against
Honduras this evening before new coach Guus
Hiddink takes control in 1 August. Honduras are
an important side for us with their current
position in the FIFA rankings as well as being
2010 FIFA World Cup finalists.
I was on the field as a player when the two
countries met for the first time in their history on
11 June 1995. With the irony of fate, I’ll be the
head coach at this evening’s match. This will
leave me with some mixed emotions.
Honestly, I can say our squad will be open to any
hard-working, in-form and successful players.
We’ll examine the names who show a good
performance both in Turkey and abroad and try
to get them to a level where they can represent
their own country. While doing that, we’ll expect
them to be aware of the change they’ve been
given and try to do their utmost under national

team shirt.
Our EURO 2012 qualifying campaign will begin
in September 2010. In order to be completely inform before the qualifiers, we’ll undergo some
serious preparation period. Honduras friendly will
be a good rehearsal before we travel to USA for a
spring tour in May.
A new era is beginning at Turkish national team
with a new coaching staff, we are both excited
and determined. Our ambition is at a very high
level. We have no suspicion that a Turkish
national team crew who is connected to each
other from the head coach to the kit men, will
target to reach finals in every competition they
are present. I hope this Honduras friendly will be
a hope of light, a bright start to our long journey
for success.
I wish a pleasant and entertaining 90 minutes
away from injury concerns for all the players on
the pitch to all football fans.
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Yepyeni umutlar

2010 Dünya Kupas›’n› ›skalad›k ve ﬂimdi yüzümüzü biraz daha ileriye,
2012 y›l›na çevirdik. Yeni hedefimiz Ukrayna ve Polonya’n›n ortaklaﬂa
düzenleyece¤i Avrupa Futbol ﬁampiyonas› finalleri. Eleme gruplar›n›n
kuralar› çekildi ve Milli Tak›m›m›z Almanya, Avusturya, Azerbaycan,
Kazakistan’›n yer ald›¤› A Grubu’na düﬂtü. Eylül 2010’da baﬂlay›p
Kas›m 2011’de sona erecek eleme maçlar›nda gruplar›n› ilk s›rada
tamamlayan tak›mlarla 9 grubun en iyi ikincisi finallere direkt
kat›lacak. Di¤er 8 ikinci ise play-off oynayacak. Yeniden yap›lanan,
yeni bir teknik ekiple yeni bir hedefe do¤ru yol alan Milli Tak›m›m›z›n
ilk haz›rl›k s›nav› bugün Honduras’a karﬂ› verilecek.
2010 Dünya Kupas›’n› pas geçen Milli Tak›m›m›z,
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2012 Avrupa ﬁampiyonas› elemeleriyle yeni bir umuda
yelken aç›yor. Ukrayna ve Polonya’n›n ortaklaﬂa
düzenleyece¤i turnuvan›n eleme grubu kuralar› 7 ﬁubat
günü Varﬂova’da çekildi ve Milli Tak›m›m›z Almanya,
Avusturya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan’›n yer ald›¤›
A Grubu’na düﬂtü.
9 gruptan oluﬂan eleme gruplar›ndan 6’s›nda 6, 3’ünde
ise 5 tak›m bulunuyor. Eylül 2010-Kas›m 2011 tarihleri
aras›ndaki maçlar uluslararas› takvime denk gelen
Cuma-Cumartesi ya da Sal› günleri oynanacak.
Eleme maçlar› sonunda gruplar›n› birinci s›rada
tamamlayan tak›mlar ile en iyi puana sahip ikinci tak›m,
ev sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile birlikte finallere
direkt kat›lmaya hak kazanacak. Gruplar›n› ikinci s›rada
bitiren di¤er sekiz tak›m aras›nda 11-12 ve 15 Kas›m
2011 tarihlerinde çift maçl› eliminasyon sistemine göre
oynanacak maçlar sonunda finallere yükselecek son 4
tak›m belirlenecek. Kuraya ikinci torbadan kat›lan Milli

Tak›m›m›z, eﬂleﬂmelerde ilginç bir tabloyla karﬂ›laﬂt›.
Almanya, Avusturya ve Belçika gibi gurbetçi
vatandaﬂlar›m›z›n oldukça yo¤un biçimde yaﬂad›¤›
ülkelerin yan› s›ra di¤er rakiplerimiz Türk dünyas›ndan
Kazakistan ve Azerbaycan. Bu durum Milli Tak›m›m›za
tüm maçlar›n› ev sahibi gibi oynama f›rsat› veriyor.
ﬁimdi rakiplerimize biraz daha yak›ndan bakal›m.

Almanya ﬂampiyonlu¤a abone
Grubun birinci torbadan gelen seri baﬂ› tak›m› Almanya,
büyük turnuvalar›n gediklisi ve “ola¤an ﬂampiyon”
aday›. Dünya Kupas›’n› bugüne dek 3 kez kazanan
Almanya’n›n Avrupa ﬁampiyonas› karnesi de “y›ld›zl›
pekiyi”lerle dolu. ‹lk üç Avrupa ﬁampiyonas›’nda yer
almayan Almanya, 1972’deki ilk kat›l›m›nda Belçika’da
düzenlenen turnuvada ﬂampiyonlukla kucaklaﬂmay›
baﬂard›. Ayn› baﬂar›y› ‹talya 1980 ve ‹ngiltere 1996’da
da tekrarlayarak tam üç kez ﬂampiyonluk kazand›.

Panzerler, Yugoslavya 1976,
‹sveç 1992 ve son olarak da
Avusturya-‹sviçre 2008’de final
oynamay› baﬂard› ancak bu kez
mutlu sonla kucaklaﬂamad›.
1988’de yar› finalde kaybettiler,
1984, 2000 ve 2004’te ise
gruplardan ç›kamad›lar.
2010 Dünya Kupas› finalistlerinden
ve kupan›n ﬂampiyon adaylar›ndan
Almanya, FIFA s›ralamas›nda
6. basamakta yer al›yor. Tak›m›n
baﬂ›nda, bir dönem Fenerbahçe ve
Adanaspor’da da teknik direktörlük
yapan Joachim Löw bulunuyor.
2010 elemelerinde Rusya,
Finlandiya, Galler, Azerbaycan ve
Liechtenstein’la ayn› grupta yer
ald›lar. Grubu hiç yenilmeden
8 galibiyet, 2 beraberlikle bitirirken
26 puan toplay›p Rusya’n›n 4 puan
önünde birincili¤i elde ettiler.
Att›klar› 25 gole karﬂ›l›k kalelerinde
sadece 5 gol gördüler. Grup
maçlar›nda Liechtenstein’› 6-0 ve
4-0, Galler’i 1-0 ve 2-0,
Azerbaycan’› 2-0 ve 4-0, Rusya’y›
2-1 ve 1-0’l›k skorlarla ma¤lup
ettiler. ‹ki beraberliklerini ise 3-3
ve 1-1’lik skorlarla Finlandiya’dan
ald›lar.
Almanlar›n grup maçlar›ndaki en
skorer oyuncusu 7 gole imza atan
Miroslav Klose’ydi. Bayern Münihli
oyuncuyu eski tak›m arkadaﬂ› olan
ve ﬂimdi FC Köln formas› giyen
Lukas Podolski 6 golle izledi.
Chelsea’li Michael Ballack 4, Bayern
Münihli Bastian Schweinsteiger de
3 gol atarak Alman Milli Tak›m›’n›n
orta saha oyuncular›yla da ne kadar
tehlikeli olabildi¤ini gösterdiler.
Alman Milli Tak›m›’nda Türk
oyunculardan Serdar Taﬂç› 10 eleme
maç›ndan 6’s›nda ilk on birde yer
al›rken, Mesut Özil de bir maçta ilk

on birde forma giydi.
Gelelim, bugüne kadar Almanya ile
olan randevular›m›za. 87 y›ll›k
tarihimizde Bat› Almanya ile 13,
Do¤u Almanya ile 5 kez karﬂ›laﬂt›k.
‹ki ülkenin birleﬂmesinin ard›ndan da
5 kez oynad›k. Bat› Almanya ile
yapt›¤›m›z 13 maçtan sadece 1’ini
kazan›rken, 2’sinde berabere kald›k,
10’unda ise sahadan yenilgiyle
ayr›ld›k. Bat› Almanya’ya 7 gol
atarken 38 gol yedik.
Do¤u Almanya ile oynad›¤›m›z
5 maçta ise 3 galibiyet, 1 yenilgi, 1 de
beraberli¤imiz bulunuyor. Att›¤›m›z
gol say›s› 10. yedi¤imiz gol say›s› 5.
‹ki Almanya’n›n birleﬂmesinden
sonra oynad›¤›m›z 5 maçta ise
2 galibiyet,
2 yenilgi,
1 beraberlik ald›k.
1992’de
deplasmandaki
özel maç› 1-0
kaybettikten sonra,
1998’de Avrupa
ﬁampiyonas›
Eleme Grubu’nda
Bursa’da Hakan
ﬁükür’ün golüyle
1-0 kazand›k. Bu
maç›n Münih’teki
rövanﬂ› ise 0-0
bitti. 8 Ekim 2005’te ‹stanbul Atatürk
Olimpiyat Stad›’ndaki özel maçtan
Halil Alt›ntop ve Nuri ﬁahin’in
golleriyle 2-1 galip ayr›ld›k. Almanya
ile son karﬂ›laﬂmam›z ise 25 Haziran
2008’de gerçekleﬂti. Avrupa Futbol
ﬁampiyonas› yar› finalinde Basel’de
oynanan maç› Almanya 3-2
kazanarak finale ç›kt›.

Avusturya ç›k›ﬂ ar›yor
Almanya’n›n “kardeﬂi” Avusturya da
Milli Tak›m›m›zla ayn› grupta yer
al›yor. Teknik direktörlü¤ünü
Dietmar Constantini’nin yapt›¤›
Avusturya Milli Tak›m›, Pezzey’li,
Prohaska’l›, Krankl’l› eski günlerinin
oldukça uza¤›nda duruyor. Zaten
FIFA s›ralamas›nda da 61. basamakta
bulunuyorlar. Dünya Kupas›
finallerine bugüne dek 7 kez
kat›ld›lar ve en iyi derecelerini
1954’te üçüncü olarak elde ettiler.
Ancak 80’li y›llar›n sonundan
itibaren futbol dünyas›n›n baﬂalt›
tak›mlar›n›n aras›ndan bile yavaﬂ
yavaﬂ geri çekildiler. Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde ise
esamileri hiç okunmad›.
Ta ki 2008’de ‹sviçre ile birlikte
finallere ev sahipli¤i yap›ncaya
kadar. Orada da ilk turda
elenmekten kurtulamad›lar.
2010 Dünya Kupas› elemelerinde
S›rbistan, Fransa, Litvanya, Romanya
ve Faroe Adalar› ile ayn›
gruptayd›lar. 10 maçl›k eleme
sürecini 4 galibiyet, 2 beraberlik ve

4 yenilgiyle tamamlarken, 14 gol
at›p 15 gol yediler. 14 puan
toplay›p, S›rbistan ve Fransa’n›n
oldukça gerisinde kalsalar da
Litvanya’y› ve özellikle de
Romanya’y› geride b›rakmalar›
önemli bir aﬂamayd›. Grubun en
büyük sürprizlerinden birini, ilk
maçta Fransa’y› 3-1 yenerek yapt›lar.
Di¤er galibiyetlerini Faroe Adalar›’n›
3-1, Romanya ve Litvanya’y› 2-1
yenerek elde ettiler. Evlerinde
oynad›klar› 5 maçtan 4’ünü
kazanmalar›, iç sahadaki
baﬂar›lar›n›n göstergesiydi. ‹çerideki
tek yenilgilerini 3-1’lik skorla grup
lideri S›rbistan’dan ald›lar. Di¤er
yenilgileri ise deplasmanlardaki

Litvanya (2-0), S›rbistan (1-0) ve
Fransa (3-1) ma¤lubiyetleri oldu.
Dünya Kupas›’ndaki 10 maçta
Marc Janko att›¤› 5 golle tak›m›n
bu alandaki liderli¤ini üstlendi.
Erwin Hoffer ise 2 gol kaydetti.
Avusturya Milli Tak›m›’nda da t›pk›
Almanya’da oldu¤u gibi Türk as›ll›
oyuncular top koﬂturuyor. Yasin
Pehlivan elemelerdeki 10 maç›n
6’s›nda ilk on birde forma giydi.
Veli Kavlak ise 2 maçta ilk on birde
yer ald›. Beﬂiktaﬂ’›n Avusturya
vatandaﬂ› oyuncusu Ekrem Da¤ da
son iki grup maç›n›n on sekiz kiﬂilik
kadrosundayd›.
Milli Tak›m›m›z›n Avusturya ile
oynad›¤› maçlara gelince… Bir
zamanlar hiç yenemedi¤imiz bir
tak›m konumundaki Avusturya’ya
karﬂ› son y›llarda büyük bir üstünlük
kurduk. Oynad›¤›m›z 12 maçta
5 galibiyet, 7 yenilgimiz var. Ancak
gollerde 18-15’lik üstünlü¤ümüz
bulunuyor. Fakat bu tablo yan›lt›c›
olmamal›. Çünkü Avusturya’ya
kaybetti¤imiz maçlar›n hemen
hemen hepsi tarih öncesinde kald›.
1948’den 1983’e kadar oynad›¤›m›z
6 maç› da kaybettik. Üstelik 5’ini
1-0’l›k skorlarla. ‹lk galibiyetimizi
1983’te 3-1’lik skorla elde ettik,
son yenilgimize ise 1988’de 3-2’lik
skorla u¤rad›k. Son 4 maç›m›zda ise
4 galibiyetimiz bulunuyor.
Bu maçlardaki gol üstünlü¤ümüz de
oldukça çarp›c›. Son 4 maçta
Avusturya’ya 13 gol atm›ﬂ,
sadece 2 gol yemiﬂiz.
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Belçika can›m›z› s›km›ﬂt›
Kuraya dördüncü torbadan giren
Belçika, gruptaki tak›mlar aras›nda
en son temasta bulundu¤umuz ekip.

Son Dünya Kupas› elemelerinde
Milli Tak›m›m›zla ayn› gruptayd›lar
ve bir beraberlik, bir de galibiyetle
a¤›r bir çelme takt›lar. Asl›nda onlar
da Gerets’li, Preude’homme’lu,
Schifo’lu günlerden çok uzaktalar.
Zaten FIFA klasman›nda da 66.
s›rada bulunuyorlar. Tarihlerinde ise
ﬂampiyonluklar olmasa da önemli
baﬂar›lar var. Avrupa ﬁampiyonas›
finallerinde 1972’de üçüncü,
1980’de ise ikinci s›ray› elde
etmiﬂlerdi. Ancak uzunca bir süredir
Dünya Kupas› ve Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine
kat›lam›yorlar.
ﬁimdilerde Hollandal› teknik direktör
Dick Advocaat yönetiminde yeni bir
yap›lanman›n içindeler. Pekin
Olimpiyatlar›nda üçüncü olan genç
oyuncular› tecrübeli y›ld›zlar›yla
harmanlayarak baﬂar›l› bir sentez
elde etmeye u¤raﬂ›yorlar.
Dünya Kupas› elemelerinde Milli
Tak›m›m›zla birlikte ‹spanya,
Bosna-Hersek Ermenistan ve
Estonya’n›n bulundu¤u grupta yer
ald›lar. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve
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6 yenilgi ald›klar› grubu 10 puanla
dördüncü s›rada tamamlad›lar.
Att›klar› 13 gole karﬂ›l›k kalelerinde
20 gol gördüler. 3 galibiyetlerini iç
sahada Estonya’y›, Ermenistan’› ve

bizi yenerek elde ettiler. Tek
beraberliklerini de yine bizden
ald›lar. Zaten bu beraberlik, gruptaki
tek deplasman puanlar› oldu. D›ﬂ
sahada Ermenistan ve Estonya dâhil
her tak›ma yenildiler. Gruplarda
6 gol atan Wesley Sonck en skorer
oyuncular›yd›.
ﬁimdi Belçika ile tarih boyunca
oynad›¤›m›z maçlara
bir göz atal›m. Bugüne
kadar 9 kez karﬂ›
karﬂ›ya geldik. 5’i
resmi, 4’ü özel bu
maçlarda 2 kez galip
geldik, 3 kez yenildik.
4 maç da berabere
sonuçland›. Biz 13,
Belçika ise 15 gol att›.

Azerbaycan’a hiç
kaybetmedik
Gruba beﬂinci torbadan giren kardeﬂ
Azerbaycan Milli Tak›m›, FIFA
klasman›nda 114. s›rada yer alan ve
henüz hiçbir büyük turnuvan›n

finallerine kat›lmay› baﬂaramayan bir
ekip. Ancak Alman Teknik Direktör
Berti Vogts yönetiminde giderek
daha iyi oynayan ve baﬂar›l›
savunma yapan bir tak›ma
dönüﬂüyorlar. Son Dünya Kupas›
elemelerinde Almanya, Rusya,
Finlandiya, Galler ve Liechtenstein’la
birlikte yer ald›klar› grubu 5 puanla
6. s›rada tamamlad›lar. 1 galibiyet,
2 beraberlik ve 7 yenilgi al›rken,
att›klar› 4 gole karﬂ›l›k kalelerinde
14 gol gördüler. Tek galibiyetlerini
Liechtenstein’› 2-0 yenerek ald›lar.
Rusya ile berabere kalmalar› da
gruptaki önemli sürprizlerden biriydi.
En a¤›r yenilgilerine Almanya
karﬂ›s›nda 4-0’la u¤rarken, 4
yenilgileri sadece tek farkl›yd›.
Kadrolar›ndaki Sadigov, yak›n
zamanda Kayserispor ve
Kocaelispor’da forma giymiﬂ bir isim.
Milli Tak›m›m›zla bugüne kadar
5 kez karﬂ› karﬂ›ya geldiler, 4 kez
kaybettiler, bir defa berabere
kald›lar. Bugüne kadar Milli
Tak›m›m›za tek gol atarken,
kalelerinde 8 gol gördüler.

Kazakistan en zay›f halka
Avrupa futbol sahnesine ç›k›ﬂlar› çok
eski de¤il. 2006 Dünya Kupas›
elemelerinden
bu yana UEFA’da
yer al›yorlar ve
herhangi bir
baﬂar›lar›
bulunmuyor. FIFA
s›ralamas›nda
125. basamakta
yer al›yorlar.
Tak›m›n teknik direktörü Nurbol
Zhumaskaliyev. Onlar›n da
Azerbaycan gibi uluslararas› nitelikte
bir oyuncular› bulunmuyor.
2010 Dünya Kupas› elemelerinde
‹ngiltere, Ukrayna, H›rvatistan,
Belarus ve Andorra’n›n yer ald›¤›
grupta sadece Andorra’y›
geçebildiler. 10 maçta 2 kez kazan›p
8 defa yenildiler, att›klar› 11 gole
karﬂ›l›k kalelerinde 29 gol gördüler.
‹ki galibiyetlerini de 3-0 ve 3-1’lik
skorlarla Andorra’dan al›rken,
gruptaki di¤er tak›mlara içeride ve
d›ﬂar›da kaybetmekten
kurtulamad›lar. En a¤›r yenilgilerine
5-1’lik skorlarla deplasmandaki
‹ngiltere ve iç sahadaki Belarus
maçlar›nda u¤rad›lar. Ayr›ca
evlerinde ‹ngiltere’ye, deplasmanda
da Belarus’a 4-0 kaybettiler.
Milli Tak›m›m›zla Kazakistan
aras›nda bugüne kadar sadece
iki maç oynand›. 2006 Dünya
ﬁampiyonas› Avrupa Elemeleri
2. Grup’ta eﬂleﬂti¤imiz Kazakistan’›
9 Ekim 2004’te Fenerbahçe ﬁükrü
Saraco¤lu Stad›’nda 4-0, 8 Haziran
2005’te de Almat›’da 6-0 gibi farkl›
skorlarla yendik.

Uluslararas› bir marka
“Adam olacak çocuk”
misali, 14 yaşında
Galatasaray’a
transferi sırasında
gazete manşetlerine
taşınan, sarı-kırmızılı
formayla hem lig
şampiyonluğu hem de
UEFA Kupası ve Süper
Kupa gibi iki dev zafer
yaşayan bir yıldız o.
2002 Dünya
Kupası’nda
üçüncülüğe ulaşan
Milli Takımımızın genç
yeteneğiydi, şimdi Inter
ve Newcastle
tecrübeleriyle
donanmış bir orta
saha ustası. Her güzel
gibi bir kusuru var,
biraz hırçın. Ama
yetenekleri ve liderlik
karizması 2012
Avrupa Şampiyonası
elemeleri için de onu
vazgeçilmezler arasına
yazdırıyor.

Emre
Belözoğlu

›l 1994… Gazetelerin spor
sayfalar›n› 14 yaﬂ›nda bir
çocu¤un foto¤raflar› süslüyordu.
Do¤rusu Türk futbolu için pek de
al›ﬂ›lm›ﬂ bir manzara de¤ildi bu.
Türk futbolseverler o manﬂetlerle
ya yabanc› oyuncular› ya da büyük
tak›mlar›n y›ld›zlar›n› görmeye
aﬂinayd›. Oysa 14 yaﬂ›ndaki çocuk
Zeytinburnuspor’un futbolcusuydu.
Ad› Emre Belözo¤lu’ydu… Müthiﬂ
bir orta saha yetene¤i oldu¤u yaz›l›p
çiziliyordu. Bir de Galatasaray’a
transfer olaca¤›. Bu haber ayn› y›l
içinde gerçe¤e dönüﬂüyor ve Türk
futbol tarihinde ilk defa 14 yaﬂ›ndaki
bir sabinin transferi gündem
oluﬂturuyordu.
Aradan iki y›l geçtikten sonra ise
bu gündemin hiç de boﬂ ç›kmad›¤›
kan›tlan›yordu. Emre Belözo¤lu,
17 yaﬂ›nda Galatasaray’›n A
tak›m›nda sar›-k›rm›z›l› formay›
s›rt›na geçiriyordu. 1997 y›l›n›n
17 May›s günü Galatasaray, Ali Sami
Yen Stad›’nda Ankaragücü ile karﬂ›
karﬂ›ya gelmiﬂti. Hakan ﬁükür’ün
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dört gol att›¤› ve sar›-k›rm›z›l›
tak›m›n 5-1 kazand›¤› o maç›n
72. dakikas›nda Tugay Kerimo¤lu
saha kenar›na al›n›rken, çimlere
Emre Belözo¤lu ayak bas›yordu.
ﬁampiyonluk serisinin baﬂ›nda az da
olsa teri bulunuyordu yani Emre’nin.
Yaﬂ› ufak, boyu k›sa ama futbolu
büyüktü. Top aya¤›na hem yak›ﬂ›yor
hem de yap›ﬂ›yordu. Hani alabilirsen
al misali. Oyun görüﬂü ustalara taﬂ
ç›kartacak kadar geliﬂmiﬂti. Ci¤erleri
ve yüre¤i kocamand›. Ertesi sezon
onu art›k s›k s›k ilk on birde
görüyorduk. Ümit Davala’l›, Tugay
Kerimo¤lu’lu, Okan Buruk’lu, Suat
Kaya’l› ve Gheorghe Hagi’li orta
sahan›n aras›na girmeyi baﬂar›yordu.
Belki de en büyük ﬂanslar›ndan birisi
böylesine kaliteli oyuncularla bir
arada oynama f›rsat›n› bulmas›yd›.
Onlardan ö¤renecek çok ﬂeyi vard›
ve do¤rusu o da bu konuda hem
iﬂtahl› hem de istidatl›yd›. Ertesi
sezon Hagi ustan›n arkas›nda Okan,
Suat ve Emre’den oluﬂan bir “süper
bücürler” timi kuruluyordu.

Galatasaray’›n ön alanda Hakan
ﬁükür’le baﬂlayan bask›s›n› bu üçlü
müthiﬂ bir biçimde tamaml›yordu.
2000 y›l›na gelindi¤inde
Galatasaray’›n müzesinde arka
arkaya kazan›lm›ﬂ 4 ﬂampiyonluk
kupas› vard› ve Emre Belözo¤lu,
art›k Glasgow Rangers formas›n›
giyen Tugay Kerimo¤lu’nun yerini
doldurmay› çoktan baﬂarm›ﬂt› bile.
Ayn› y›l Galatasaray UEFA Kupas›’n›
kazan›rken Emre Belözo¤lu tak›m›n
en önemli diﬂlilerinden birisi oluyor,
ancak Kopenhag’›n Parken Stad›’nda
Arsenal’le oynanan finalde forma
giyemiyordu. Nedeni ise yar›
finaldeki atmosferi çok yüksek Leeds
United maç›nda k›rm›z› kart
görmesiydi. Genç oyuncu, daha
o günlerden “h›rç›n bir futbolcu”
olaca¤›n›n sinyallerini veriyordu.
Galatasaray’›n zafer yürüyüﬂü, UEFA
Kupas›’n›n ard›ndan Süper Kupa’yla
devam ediyordu. Sar›-k›rm›z›l› tak›m
Real Madrid’i devirirken Emre
Belözo¤lu zaferin kahramanlar›n›n
aras›na ismini alt›n harflerle
yazd›r›yordu.
Bu arada Emre’nin A Milli Tak›m’da
oynama zaman› da gelmiﬂti. Asl›nda
ay-y›ld›zl› formaya oldukça aﬂinayd›
genç oyuncu. 7 Aral›k 1994 günü
U15 Tak›m›yla Azerbaycan karﬂ›s›na
ilk on birde ç›karak s›rt›na geçirdi¤i
Milli Tak›mlar formas›n›, 23 ﬁubat
2000 gününe kadar giderek büyüyen
yaﬂ kategorilerinde giyiyordu.
23 ﬁubat günü ise Emre için bir
s›çrama anlam›na geliyordu. O gün
Milli Tak›m›m›z özel maçta Ali Sami

Yen Stad›’nda Norveç’i
a¤›rl›yordu. Ne ilginç bir
tesadüftür ki, Galatasaray
formas›yla Ali Sami Yen
Stad›’nda Tugay
Kerimo¤lu’nun yerine
72. dakikada oyuna
girerek tan›ﬂan Emre
Belözo¤lu, A Milli Tak›m
formas›n› da yine Ali Sami
Yen Stad›’nda, yine Tugay
Kerimo¤lu’nun yerine ve
yine 72. dakikada
giyiyordu. Zaten giyiﬂ de
o giyiﬂ. Bosna-Hersek’le
16 A¤ustos 2000’de
oynanan maçta Emre
Belözo¤lu bu kez ilk
on birde yer al›yordu.
2001 y›l› Emre için bir
yandan ayr›l›k, bir yandan
da uluslararas› bir oyuncu
olma yolunda ilk ad›m
anlam›n› taﬂ›yordu. Orta
sahan›n yükünü birlikte
çekti¤i ve “a¤abeyim”
dedi¤i Okan Buruk’la
birlikte ‹talya’n›n yolunu
tutuyordu Emre.
Rotas›, ‹talyan futbolunun
en büyük markalar›ndan
Inter Milan’d›.
2002 Dünya Kupas›’na da Inter’li
Emre Belözo¤lu olarak gidiyor ve
Türk futbolunun dünya üçüncülü¤ü
kürsüsüne ç›kt›¤› o büyük
patlaman›n en önemli parçalar›ndan
biri olmay› baﬂar›yordu.
Dört sezon süren Inter kariyeri
boyunca zaman zaman ciddi
sakatl›klar yaﬂayan Emre, yine de bir
lig ve bir de kupa ﬂampiyonlu¤u

görmeyi baﬂarm›ﬂt›. ‹talya’da
oynad›¤› süre içinde savunma
özelliklerini geliﬂtiriyor ve giderek
hem sert hem de topu iyi kullanan
bir ön liberoya dönüﬂüyordu.
2005 y›l›nda ise her futbolcunun
rüyalar›n› süsleyen Premier Lig’in
kap›lar› Emre’ye aç›lm›ﬂt›.
O art›k 25 yaﬂ›nda, olgun bir
oyuncuydu ve yeni adresi ‹ngiliz
futbolunun önemli kulüplerinden
Newcastle United’d›.
‹ngiliz kulübünde geçirdi¤i üç
sezonda 67 maça ç›kan ve 4 gol
atan Emre Belözo¤lu, Euro 2008
finallerine Newcastle oyuncusu
olarak kat›l›yordu. Finallerde ilk
maçta sakatlanan ve bu nedenle yar›
finale kadar gidilen turnuvay›
kenardan izleyen Emre Belözo¤lu,
turnuvan›n bitiminden sonra sürpriz
bir transfer gerçekleﬂtirerek
Fenerbahçe’ye geçiyordu.
Sar›-lacivertli formayla ikinci
sezonunu geçiren ve futbolunun
en olgun dönemini yaﬂayan Emre,
A Milli Tak›m formas›yla bugüne dek
65 maça ç›kt› ve 6 gol kaydetti.
‹talya ve ‹ngiltere gibi dünyan›n
en üst düzeydeki iki liginde oynam›ﬂ
olman›n getirdi¤i tecrübeyi
yetenekleriyle birleﬂtiren usta
oyuncu, art›k tipik bir ön libero.
H›rsl›, mücadeleci, oyunu iyi okuyan
ve topu iyi kullanan gerçek bir
y›ld›z. Bir çok y›ld›z gibi elbette
onun da kusurlar› var. En önemlisi
de bazen kontrolden ç›kan h›rç›nl›¤›.
Ancak yine de yetenekleri ve lider
özellikleri Emre’yi vazgeçilmez bir
tak›m oyuncusu yapmay› sürdürüyor.
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Buram buram tarih kokusu
o¤az yolunda Karaköy
B
istikametinden gelip
‹nönü Stad›
Beﬂiktaﬂ’a ilerlerken, Kabataﬂ’›
geçti¤inizde karﬂ›n›za iki
muhteﬂem yap› ç›kar. Biri sa¤
tarafta Bo¤az’a s›f›r konumdaki
Dolmabahçe Saray›’d›r.
Saray›n Kabataﬂ taraf›ndaki
Saat Kulesi’nin hemen
karﬂ›s›nda, yolun solunda ise
birazdan k›saca hikâyesini
anlataca¤›m›z Beﬂiktaﬂ ‹nönü
Stad› yer al›r.
1800’lü y›llar›n sonunda
futbolla tan›ﬂan ve de¤iﬂik
mekânlar›yla bu spora hizmet
eden ‹stanbul’un modern
anlamdaki ilk stadyumudur
‹nönü Stad›. Mimari planlar›
Vietti Violi, ﬁinasi ﬁahingiray
ve Faz›l Aysu taraf›ndan
haz›rlan›r. Kapal› tribünler
II. Cumhurbaﬂkan› ‹smet ‹nönü
devrinde, aç›k tribünleri ise Lütfi K›rdar’›n
‹stanbul Valili¤i ve Beden Terbiyesi Bölge
Baﬂkanl›¤› döneminde inﬂa edilmiﬂtir. Stad›n
temeli, 19 May›s 1939’da Dolmabahçe
Saray›’n›n eski has ah›rlar›n›n bulundu¤u
arazide at›l›r. Ancak k›sa bir süre sonra
II. Dünya Savaﬂ›’n›n getirdi¤i s›k›nt›lar inﬂaat›
engeller. Bu nedenle 19 May›s 1943’te
yeniden bir temel atma töreni yap›l›r.
Stad›n aç›l›ﬂ› ise 19 May›s 1947 tarihine,
yani bir Gençlik ve Spor Bayram›’na rastlar.
Stattaki ilk maç ise 27 Kas›m 1947’de oynan›r.
Do¤al olarak sahadaki tak›mlardan birisi
Beﬂiktaﬂ’t›r. Rakibi ise ‹sveç tak›m› AIK Solna.
Beﬂiktaﬂ’›n 3-2 kazand›¤› maçta stattaki ilk
golü atmak da Beﬂiktaﬂ’›n efsane isimlerinden,
daha sonra baﬂkanl›k da yapacak olan
Süleyman Seba’ya nasip
olur.
1950’li y›llarda
stadyumun arka
taraf›nda bulunan
gazhane ve havagaz›
fabrikas›, daha sonraki
y›llarda y›k›larak yeni
aç›k tribünler inﬂa edilir.
Asl›nda stad›n t›pk› inﬂa
öyküsü gibi karmaﬂ›k bir
de isim meselesi vard›r.
1947’deki aç›l›ﬂta stada
dönemin Cumhurbaﬂkan› olan ‹nönü’nün ad›
verilir. 1952’de ise ‹nönü ismi de¤iﬂtirilir ve
stada Mithatpaﬂa ad› uygun görülür. Zaman
zaman Dolmabahçe olarak da an›lan stat
1973’te yeniden baﬂlang›çtaki ismine kavuﬂur.
1998 y›l›nda Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü ile Beﬂiktaﬂ aras›nda imzalan
sözleﬂme ile siyah-beyazl› kulüp taraf›ndan
49 y›ll›¤›na kiralan›r ve ad› da Beﬂiktaﬂ ‹nönü
Stad› olarak bir kez daha de¤iﬂtirilir.
Bu sözleﬂmeyle BJK ‹nönü Stadyumu ile ilgili
tasarruflarda bulunmaya sadece Beﬂiktaﬂ
Jimnastik Kulübü Derne¤i’nin yetkili oldu¤u
hukuken tescil edilmiﬂtir.
Beﬂiktaﬂ kulübü, 2003-2004 sezonunun
tamamlanmas›n›n ard›ndan baﬂlayan zemin
indirme projesiyle, saha çevresindeki tartan
pisti kald›rm›ﬂ, tribünlerle saha aras›ndaki

mesafe 4 metreye indirilmiﬂtir. Bu sayede
yüzde 50 art›ﬂla, toplam koltuk kapasitesi de
32 bin 145’e ulaﬂm›ﬂt›r. Stad›n giriﬂ ve
ç›k›ﬂlar›n› rahatlatmak için kap› say›s› da
yüzde 100 art›r›larak, 36’dan 72’ye
ç›kart›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, tuvalet ve büfelere
yenileri eklenerek, bak›mlar› da
tamamlanm›ﬂt›r. BJK TV için stat içerisinde bir
bölüm bulunmaktad›r. Bir dönem kapal›
tribüne al›nan bas›n tribünü, gelen istek
üzerine numaral› k›sma al›nm›ﬂ, kapal›
tribünün orta bölümündeki localar, tribünlerle
saha aras›nda bulunan tel örgüler
kald›r›lm›ﬂt›r.
‹nönü Stad›, ulaﬂ›m aç›s›ndan da sadece
‹stanbul’un de¤il, Türkiye’nin en iyi
statlar›ndan birisi olarak kabul edilir. Tarihi
stat, metro, dolmuﬂ veya otobüsle ulaﬂ›labilen
Taksim Meydan› veya
Beﬂiktaﬂ’tan 10 dakikal›k
yürüme mesafesinde
yer almaktad›r. Ayr›ca
Anadolu yakas›ndan
gelenler için Beﬂiktaﬂ ve
Kabataﬂ semtine Üsküdar
ve Kad›köy’den en kötü
ihtimalle her 30
dakikada bir vapur
seferleri ve devaml›
olarak motor seferleri
yap›lmaktad›r.
‹nönü Stad›, maçlara otomobilleriyle gelenler
için de çevredeki otoparklar sayesinde
avantajl› bir konumda bulunmaktad›r.
Futbolseverlerin otomobillerini Taksim
Beyo¤lu Evlendirme Dairesi otopark›na veya
Beﬂiktaﬂ Sinanpaﬂa Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nin
ücretli otopark›na b›rakarak yürüyüﬂ
mesafesindeki stada kolayl›kla ulaﬂabilmeleri
mümkündür.
‹nönü Stad›’n›n kap›lar› normal maç
günlerinde müsabaka saatinden 3.5-4 saat
önce, derbi maçlar› ve Avrupa kupas›
maçlar›nda ise 6-7 saat öncesinden aç›l›r.
Kap›lar maç baﬂlama saatine kadar aç›k kal›r.
6 yaﬂ›ndan büyük çocuklar›n stada girebilmesi
bilete tâbidir. Ayr›ca futbolseverlerin yiyecek
ve içecek ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere
tribünlerde büfeler bulunmaktad›r.

Maç›n Hakemi

Pavel Olsiak

‹kinci
kategoriye
yeni
yükseldi
28 Ekim 1972 tarihinde
Slovakya’n›n Lucenec
kentinde do¤an Pavel
Olsiak, Lubos Michel ve
Vladimir Hrinak’dan
sonra gelen yeni
jenerasyon Slovak
hakemleri aras›nda
yer al›yor. 2005 y›l›ndan
itibaren FIFA kokart›
takmakta olan Olsiak,
ço¤unlukla eleme grubu
karﬂ›laﬂmalar› ile genç
milli tak›mlar düzeyinde
maçlar yönetiyor. 2010
y›l›n›n
baﬂ›nda
UEFA’n›n
ikinci
kategori
hakemler
listesine
yükselen
Olsiak’›n
as›l mesle¤i ise sa¤l›k
sektöründe yöneticilik.

Yard›mc› Hakemler
Martin Balko
Peter Chladek

Dördüncü Hakem
Hüseyin Göçek

Caner
Erkin

Galatasaray
(6 kez milli)

Çağlar
Birinci

Denizlispor
(1 kez milli)

Necip
Uysal
Beşiktaş

Servet
Çetin

Galatasaray
(43 kez milli)

Emre
Güngör

Volkan
Demirel

Galatasaray
(2 kez milli)

Fenerbahçe
(40 kez milli)

Onur Recep
Kıvrak
Trabzonspor

R. Giray
Kaçar
Ceyhun
Gülselam

Trabzonspor

Nuri
Şahin

B. Dortmund
(20 kez milli)

Mehmet
Aurelio
Real Betis
(31 kez milli)

Trabzonspor
(6 kez milli)

Hamit
Altıntop

Sabri
Sarıoğlu
Galatasaray
(28 kez milli)
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Gökhan
Gönül
Fenerbahçe
(17 kez milli)

Bayern Münih
(53 kez milli)

Ozan
İpek

Tuncay
Şanlı

Bursaspor

Stoke City
(72 kez milli)

Halil
Altıntop

Arda
Turan

E. Frankfurt
(31 kez milli)

Galatasaray
(35 kez milli)

Emre
Belözoğlu

Mevlüt
Erdinç

Fenerbahçe
(65 kez milli)

P.S. Germain
(11 kez milli)

Volkan
Şen
Bursaspor

Kazım
Kazım

Toulouse
(21 kez milli)
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Üç koldan dünya

Orta Amerika’nın bu
az bilinen ama futbolu
çok seven ülkesi,
günümüzde dünyaya
kendisini bir kez daha
hatırlatmakta kararlı.
Honduras, tarihinde
ilk kez U17, U20 ve
A millî takımlar
düzeyinde Dünya
Kupaları’na katılma
vizesi aldı. 2009-10
futbol sezonu, her
yaştan Honduraslının
lacivert-beyazlı
formayla futbolun en
üst düzey
platformunda
mücadele verdiği
sezon olarak
18 hatırlanacak.

olonya’n›n yetiﬂtirdi¤i en büyük
gazetecilerden Ryszard Kapuscinski,
“Üçüncü Dünya’ya mensup küçük
ülkelerin canl› bir uluslararas› ilgi
uyand›rabilmelerinin tek yolu, kan
dökmeye karar vermesinden geçiyor”
der. ‹ki y›l önce kaybetti¤imiz bu önemli
muhabirin sözüne biz de “Bir de futbol
oynamalar›ndan” eklemesini yapabiliriz.
Zira son k›rk y›lda dünya Honduras gibi
bir ülkenin ad›n› toplam iki kez duydu.
Biri El Salvador’la girdikleri savaﬂ
nedeniyle -ki o da futbol yüzünden
patlak vermiﬂti- ve 1982 Dünya
Kupas›’nda oynad›klar› maçlar s›ras›nda.
Orta Amerika’n›n bu az bilinen ama
futbolu çok seven ülkesi, günümüzde
dünyaya kendisini bir kez daha
hat›rlatmakta kararl›. Honduras,
tarihinde ilk kez U17, U20 ve A Millî
Dünya Kupalar›’na kat›lma vizesi ald›.
2009-10 futbol sezonu, her yaﬂtan
Hondurasl›n›n lacivert-beyazl› formayla
futbolun en üst düzey platformunda
mücadele verdi¤i sezon olarak
hat›rlanacak.
Orta Amerika denince, hele Orta
Amerika futbolu denince herkesin akl›na

P

Meksika gelir. Oysa Aztek uygarl›¤›n›n
merkezi Meksika gibi, Maya uygarl›¤›n›n
merkezi Honduras da futbolun y›llard›r
içinde. Ülkeye ilk futbol topunun geliﬂi
19. yüzy›l›n sonuna rastl›yor. Muz
ticareti sayesinde dünyan›n geri
kalan›yla sürekli iliﬂki içinde olan ülke
asl›nda bu bak›mdan ne Meksika’dan ne
de di¤er bölge ülkelerinden geriydi.
Ancak ilk y›llarda ülkede beyzbolun
popülerli¤i futbolu gölgede b›rakt› ve
futbol 1920’lerin sonuna kadar beklenen
ç›k›ﬂ› yapamad›. Ancak özellikle ülkenin
baﬂkenti Tegucigalpa ve di¤er güney
ﬂehirlerinde bu y›llarda kurulan
kulüplerle beraber futbol
popülerleﬂmeye baﬂlad›. Millî tak›m
kuruldu ve 1921 y›l›nda ilk maç›n›
komﬂu Guatemala’yla yapt›. Özellikle
Motagua, Olimpia, Marathon, Real
Espana gibi kulüplerin ortaya ç›k›ﬂ›yla
Honduras futbolunda günümüze kadar
gelen güç dengesi de kurulmuﬂ oldu.
Yine de futbolun ülkenin tamam›na
yay›ld›¤›ndan bahsetmek bu y›llarda da
çok zordu. Honduras’ta yerleﬂik bir
futbol yap›s›n›n oluﬂmas›n› engelleyen
koﬂullardan biri de tabii 1903-1925

sahnesinde

y›llar› aras›nda ülkenin tam yedi kez
Amerika Birleﬂik Devletleri
taraf›ndan iﬂgal edilmesiydi.
Bu y›llardan itibaren ülkenin siyasi
ve ekonomik kaderi hep Amerika’ya
ba¤l› kalacakt›.
1930’lar›n sonuna do¤ru ülkede bir

lig kurulmas› fikri gündeme geldi.
1938-48 y›llar› aras›nda Motagua
öncülü¤ünde bir turnuva
düzenlenmekle birlikte, bunun
ulusal bir lig olarak kabul edilmesi
pek mümkün de¤ildi. 1948’de bütün
büyük kulüplerin deste¤iyle yeni bir

organizasyona gidildi ve lig
sistemiyle beraber ilk federasyon
say›labilecek Okul D›ﬂ› Spor
Aktiviteleri Konfederasyonu kuruldu.
Üç y›l sonra bu yap› ülkenin
kuzeyindeki futbol
organizasyonlar›yla birleﬂti ve
Honduras Futbol Federasyonu ortaya
ç›kt›. Federasyon, ayn› y›l Kuzey,
Orta Amerika ve Karayipler Futbol
Konfederasyonu CONCACAF’a da
üye oldu.
1960’lar ise her bak›mdan Honduras
futbolunda taﬂlar›n yerine oturdu¤u
dönemdi. 1960 y›l›nda millî tak›m
ilk kez Dünya Kupas› elemelerinde
mücadele etmeye baﬂlad›. ‹lk
gruplarda Kosta Rika ve
Guatemala’yla eﬂleﬂen Honduras,
Kosta Rika’yla oynad›¤› play-off’u
kaybederek yoluna devam edemedi
ancak bu baﬂlang›ç ülkede futbolu
geliﬂtirmeye çal›ﬂanlara gayret verdi.
Bu y›llar ayn› zamanda Honduras’ta
demokrasinin de yeﬂerdi¤i y›llard›.
Yeni ulusal ligin kurulmas›na da bu
dönemde karar verilmiﬂti. Ancak
1963’te General Oswaldo Arellano
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Lopez’in kanl› bir askeri darbeyle
hükümeti devirmesi ülkenin de ülke
futbolunun da kaderini de¤iﬂtirdi.
Amerikan muz ﬂirketleriyle yapt›¤›
2.5 milyon dolarl›k rüﬂvet
anlaﬂmas›yla da tarihe geçen
Arellano yönetiminde futbol halk›
manipüle etmenin bir arac› hâline
geldi. T›pk› Franco ya da Salazar
gibi, o da futbolun öneminin
fark›ndayd›. Hele ki insanlar›n
futbola tapt›¤› o bölgede...

1970 Dünya Kupas› elemeleri,
Honduras futbolu kadar dünya
futbolunun da çok iyi hat›rlayaca¤› bir
olaya sahne oldu. 1969 Haziran’›nda
Honduras ile bat› komﬂusu El Salvador,
Meksika’da yap›lacak kupa öncesi
final grubuna kalabilmek için karﬂ›
karﬂ›ya geldi. Zaten iki ülke aras›nda
var olan s›n›r anlaﬂmazl›klar›na
Arellano’nun ülkede yaﬂayan El
Salvadorlu göçmenlerin topraklar›n›

yaratm›ﬂ ve rövanﬂ maç› öncesi
intikam yeminleri edilmiﬂti. Nitekim, El
Salvador rövanﬂta rakibini
3-1 yenerken tak›m›n u¤ramad›¤›
sald›r› kalm›yor, iki Hondurasl› taraftar
da öldürülüyordu. ‹ki taraf›n da
yönetimi bu olay› futbol gündeminden
siyasi gündeme kayd›r›p kendi
hesaplar›n› görmeye çok kararl›yd›.
Kapuscinski’nin gazeteci dostu Luis
Suarez’in a¤z›ndan aktard›¤› gibi, Latin
Amerika’da futbolla siyaset aras›ndaki
s›n›r çok belirsizdi. Millî tak›m›n
yenilgilerinden sonra düﬂen ya da
devrilen hükümetlerden bir liste
yapsayd›k, çok uzun olurdu. Özetle,
iki taraf da bu futbol gerginli¤inden
f›rsatla bir ﬂeyler kazanma
telaﬂ›ndayd›. Bu telaﬂ›n savaﬂa
dönüﬂmesi gecikmedi ve dört gün
içinde iki taraftan üç bin kiﬂinin
hayat›n› kaybetti¤i meﬂhur Futbol
Savaﬂ› yaﬂand›. Savaﬂ›n ateﬂkesle
neticelenmesinden sonra oynanan
play-off’tan üstün ç›kan ise El
Salvador’du. El Salvador daha sonra

istimlâk ettirmesi eklenince iki ülke
patlaman›n eﬂi¤ine geldi.
Eleme maçlar› öncesinde zaten böylesi
bir gergin atmosfer vard›.
Tegucigalpa’daki ilk maçtan önceki
gece Hondurasl› taraftarlar, rakip
tak›m›n kald›¤› otelin önünde
toplanarak El Salvador tak›m›n›
uyutmad›. Honduras, yorgun El
Salvador’u ertesi gün 1-0 yenerken,
her ﬂeyi baﬂlatan olay s›n›r›n di¤er
taraf›nda, San Salvador’da
gerçekleﬂiyordu. Maç› seyreden
Amelia Bolanias adl› on sekiz
yaﬂ›ndaki bir El Salvadorlu,
Honduras’›n golüyle beraber babas›n›n
silah›n› al›yor ve yaﬂam›na son
veriyordu.
Bu olay, El Salvador’da büyük infial

Haiti’yi de eleyerek Dünya Kupas›’na
giderken, Arellano da koltu¤una veda
eder gibi oldu ama 1972’de tekrar
darbe yaparak yönetime geldi. ‹lginç
olan ise aradaki iki y›ll›k demokrasi
denemesinde Olimpia’n›n
CONCACAF ﬁampiyon Kulüpler
Kupas› ﬂampiyonu olmas›yd›.
Ülkenin futbolda en büyük baﬂar›s›n›
yakalad›¤› y›llar 1980’ler, yani sivil
yönetim y›llar› oldu. 1981’de
ev sahipli¤i yapt›¤› CONCACAF
ﬁampiyonas›’n› tarihinde ilk kez
kazanan Honduras, böylelikle 1982
Dünya Kupas›’na gitme hakk› da
kazand›. ‹spanya’daki kupada ev
sahibi ekibin yan› s›ra Yugoslavya ve
Kuzey ‹rlanda’yla eﬂleﬂen Honduras ilk
iki maç›ndan iki beraberlik ç›kard›ysa

Futbol savaﬂ›
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da son maç›nda Yugoslavya’ya
yenilmekten kurtulamad› ve grubun ilk
iki s›ras›ndaki tak›mlara kaybetmedi¤i
hâlde elendi.
Bu, Honduras’›n yirmi beﬂ y›l için
dünya arenas›nda son boy gösteriﬂiydi.
‹lerleyen y›llarda önce Hugo Sanchez,
Manuel Negrete gibi büyük yetenekler
ç›karan Meksika’n›n, sonras›nda ise
güçlü altyap›s›yla Amerika Birleﬂik
Devletleri’nin gölgesinde kalan
Honduras, bir daha Dünya Kupas›’n›
göremedi, tâ ki 2010’a kadar.
Di¤er taraftan Honduras Ulusal Ligi,
Orta Amerika ligleri aras›nda kendisine
iyi bir yer edinmeye baﬂlam›ﬂt›.
Özellikle Olimpia ve ‹spanyol kral›
taraf›ndan kendisine Real unvan›
verilen Espana (ki bu unvana ‹spanya
d›ﬂ›nda kavuﬂan ilk ve tek kulüp olma
özelli¤ini sürdürmektedir) aras›ndaki
rekabet ligin kalitesini artt›r›yordu. Bu
kalite CONCACAF ﬁampiyon Kulüpler
Kupas›’nda da baﬂar› getirdi ve 1988
y›l›nda Olimpia zafere ulaﬂt›. Ayn›
ekip 2000 y›l›nda da yeni ad›yla
CONCACAF ﬁampiyonlar Ligi’nde
final oynayacakt›. Honduras futbolu
özellikle kulüpler düzeyinde
geliﬂiyordu ancak profesyonellik
anlam›nda Meksika’yla ya da
1990’larda MLS’i kuran Amerika’yla
baﬂ edebilecek noktada de¤ildi. Hatta
yurt d›ﬂ›ndan teknik direktör getiren
Kosta Rika, Jamaika, Trinidad&Tobago
gibi ülkeler de millî tak›m baz›nda
Honduras’tan zaman zaman daha iyi
duruma geçiyordu. Honduras’›n s›k s›k
asker-sivil gerginli¤i yaﬂamas› da ülke
futbolunu olumlu etkilemiyordu.
2000’li y›llar›n sonuna yaklaﬂt›¤›m›z
bu dönem Honduras için oldukça
önemli. Zira ülkede altyap› sistemi
yavaﬂ yavaﬂ iﬂlemeye baﬂlad› ve genç
yetenekler millî tak›mla k›ta
ﬂampiyonalar›nda oldukça baﬂar›l›
oluyor. Di¤er taraftan ülkeden yetiﬂen
David Suazo gibi y›ld›zlara da
Avrupa’n›n büyük liglerinin önemli
tak›mlar›n›n kap›s› aç›lmaya baﬂlad›.
Yine de Honduras futbolunun dünyaya
entegrasyonunun A tak›mda sivrilen
isimlerden ziyade genç tak›mlarda
oynayan yetenekli oyuncularla
sa¤land›¤›n›n alt›n› çizmek gerekiyor.
Honduras, 2007 y›l›nda ilk kez bir
FIFA altyap› turnuvas›nda boy gösterdi
ve U17 Dünya Kupas›’nda oynad›. ‹ki
sene sonra yine ayn› baﬂar›y› gösteren
U17 tak›m›na bu kez U20 tak›m› da
eklendi ve onlar da M›s›r’daki Dünya
Kupas›’na kat›ld›. Bu s›rada
A tak›m› da Dünya Kupas›
CONCACAF elemelerinde Meksika ve
Amerika’n›n ard›ndan üçüncü tak›m
olmay› baﬂard› ve tecrübeli Kosta
Rika’y› play-off’lara iterek Güney
Afrika biletini ald›. Böylelikle tarihte
ilk kez Honduras üç yaﬂ grubunda
birden Dünya Kupas›’nda oynamaya
hak kazanm›ﬂ oldu.

Mayalar›n torunlar›
Karayip Denizi kıyısında bir Orta Amerika
ülkesi olan Honduras’ta nüfusun yüzde 90’ını
Maya kökenliler oluşturuyor. Ülkenin nüfusu
8 milyona yaklaşırken, kişi başına düşen gelir
4 bin 200 dolara gerilemiş durumda.
Uzun yıllar İspanyol hâkimiyetinde kalınmış
olmasının getirdiği aristokrasi anlayışı ve
Roma Katolikliğinin etkileriyle oluşan sınıflar
arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşanması,
Honduras’ı askeri darbelerle malûl bir ülke
haline getiriyor.
illi Tak›m›m›z›n bugünkü
rakibi Honduras, bir Orta
Amerika ülkesi. Kuzey Pasifik
Okyanusu’ndaki Karayip Denizi
k›y›s›nda bulunan ülkenin kuzeyi ve
do¤usu denizlerle çevrili.
kuzeybat›s›nda Guatemala,
güneybat›s›nda El Salvador ve
güneyinde ise Nikaragua yer al›yor.
Ülkeye ilk yerleﬂenlerin M.Ö. 2000
y›llar›nda Mayalar oldu¤u biliniyor.
Ülkenin bat›s›ndaki kal›nt›lar ve
Honduras, Guatemala, El Salvador
üçgenindeki iﬂaretler bu tezi
do¤ruluyor. ‹spanyol sömürgecilerin
Honduras k›y›lar›na ayak bast›¤›
tarih ise 26 Haziran 1497’yi iﬂaret
ediyor. ‹spanyollar›n Camerun

Burnu’na ç›kt›klar› bu tarihten
yaklaﬂ›k 5 y›l sonra Cristof Colomb,
Cape Gracias a Dios bölgesini
buluyor. Yerli Maya kabilelerinin
hâkimiyeti alt›nda bulunan
Honduras’›n ele geçirilmesi için,
1534 y›l›nda Meksika’y› iﬂgal eden
Hernan Cortes taraf›ndan Cristobal
de Olid görevlendiriliyor. Fakat
Cristobal de Olid isyan edince 1525
y›l›nda Cortes tara›ndan öldürülüyor.
Hemen ard›ndan da ‹spanyollar ile
yerli kabileler aras›nda mücadele
baﬂl›yor. Kabilelerin reisi Lempira
(ki daha sonra onun ad› Honduras’›n
para biriminin ismi olarak kabul
edilmiﬂtir) ‹spanyol iﬂgalcilere karﬂ›
ﬂiddetli bir direniﬂ gösteriyor.
Gümüﬂ ve di¤er madenler
bak›m›ndan zengin bir
ülke olan Honduras,
o y›llarda biri
Tegucigalpa, di¤eri
‹hracat›n 2, ithalat›n 5 milyar dolar
Comayagua olmak üzere
civar›nda oldu¤unu, ihracat›n yüzde 75’e
iki valilik halinde
yak›n›n›n ABD’ye yap›ld›¤›n›,
yönetilir.
16. yüzy›lda ise ülke
Karayollar›n›n 14 bin, demiryollar›n›n
korsanlar›n sald›r›s›na ve
700 kilometreyi buldu¤unu,
Afrika’dan gelen siyahî
kabilelerin istilas›na u¤rar.
Ülkede 116 adet havaalan› oldu¤unu,
1740 y›l›nda Afrikal›
siyahîler ‹ngiliz
‹ﬂsizlik oran›n›n yüzde 30’a yaklaﬂt›¤›n›
Honduras’›n› kurar.
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Bunlar›...

Honduras bir süre Meksika’da
geliﬂen Agustin Hurbide’nin rejimi
alt›nda kal›r. 1821 y›l›nda Hurbide
‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas› üzerine
Orta Amerika Federasyonu’na kat›l›r.
1827 y›l›nda Comayagua yerine
Tegucigalpa baﬂkent yap›l›r.
Federasyonun da¤›lmas› üzerine
26 Ocak 1838 tarihinde Honduras
tam ba¤›ms›z bir ülke haline gelir.
Honduras, Roma Katolikli¤i ve
‹spanyol aristokrasisi etkisiyle politik
bölünmelere u¤ramaya baﬂlar.
Tegucigalpa liberallerin, Comayagua
ise muhafazakârlar›n merkezi haline
gelir. Bu bölünme komﬂu ülkelerde
de mevcuttur. Guatemalal› diktatör
Rafael Carrear, 1844-1965 y›llar›
aras›nda liberalleri idaresi alt›na al›r.
1849-1863 y›llar› aras›nda
Honduras, El Salvador ve Nikaragua
üçlü federasyon kurar. Daha sonra
‹ngilizler, Honduras’›n kereste
ticaretine el atarak, San Jan
Nehri’nin a¤z›n› iﬂgal eder.
Cleyton-Bulwer anlaﬂmas› yap›l›r.
1859 y›l›nda ‹ngiltere, Moskito
Bölgesi için Honduras’la bir anlaﬂma
daha yapar. 1971-74 Guatemala ve
El Salvador savaﬂlar›ndan sonra,
Ponciano Leiva ve Aurelio Soto
ülkenin baﬂkan› olur. Soto, ülkeye
önemli yenilikler getirir.

biliyor musunuz?
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1933-49 y›llar› aras›nda
ise Tiburcio Carias
baﬂkanl›¤›nda bir dikta
rejimi kurulur. Tarias,
1949 y›l›nda devrilir ve
yerine Juan Manuel
Golvez baﬂkan olur.
Bu dönemde yol, okul,
tesis yap›m›na, içme suyu
ve kanalizasyon
sistemlerinin
oluﬂturulmas›na a¤›rl›k
verilir. 1954 seçimlerini
liberal Dr. Ramon Villeda
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kazan›r. Birçok kar›ﬂ›kl›k
sonunda 6 y›l baﬂkanl›k
yapar. 1960’ta Nikaragua
ile olan toprak
anlaﬂmazl›¤›, ‹spanya Kral›
13. Alfonso hakemli¤inde,
Honduras’a Coca
Nehri’nin kuzeyindeki
yaklaﬂ›k 16 bin
kilometrekarelik arazinin
verilmesiyle çözümlenir.
1965’te Albay Oswaldo
Lopez baﬂkan olur.
1969’daki El Salvador
savaﬂ›ndan sonra 1971
y›l›nda seçimleri milliyetçi
Ramon Cruz kazan›r.
Swan Adalar› ABD’den
geri al›n›r. 1975’te Albay
Juan Alberto Castro bir
askeri darbeyle baﬂa geçer.
1981’de sivil yönetime
dönmek üzere seçimler
yap›lsa da ordu perde
arkas›nda kalarak
yönetimdeki a¤›rl›¤›n›
sürdürür. Cordava’n›n
baﬂkanl›¤› s›ras›nda
ülkenin ABD ile iliﬂkileri

daha da güçlenir. 1985’te
ise Jose Azcona Hoyo
baﬂkanl›¤a seçilir. Hoyo
1987’de Kosta Rika’n›n
önderli¤inde Orta Amerika
Bar›ﬂ Plan›’n› imzalayarak
ülke politikas›n› büyük
ölçüde de¤iﬂtirir. 1990’›n
Ocak ay›nda ise seçimleri
muhalefetteki Ulusal Parti
kazan›r. Böylece 1932’den
bu yana ilk defa muhalefet
partisi seçimleri kazanarak
iktidara gelmiﬂ olur.

Honduras son darbeyi ise
yak›n zamanda yaﬂar.
28 Haziran 2009’da askeri
güçler, devlet baﬂkanl›¤›na
bask›n yaparak Manuel
Zelaya’ya karﬂ› darbe
yapar ve iktidardan indirir.

Yüzde 90’› Maya
soyundan
Nüfusu 8 milyona
yaklaﬂan Honduras’ta
halk›n yar›s›ndan ço¤u
k›rsal alanda yaﬂamaktad›r.
Fakat 1998’de yaﬂanan ve
büyük felaketlere yol açan
Mitch Kas›rgas›’n›n
ard›ndan ﬂehre göçte art›ﬂ
gözlenmiﬂtir. Honduras
halk›n›n yüzde 90’l›k
a¤›rl›¤›n› Maya soyundan
gelenler oluﬂturur.
Komﬂu ülkelerin aksine
Honduras’ta Maya
soyundan gelmek gurur
veya utanç kayna¤› olarak
görülmez. Garifuna ad›
verilen siyah tenli Karayip

bölgesi insanlar› da
nüfusun yüzde 2’sini
oluﬂturur.
Son dönemde ortalama
yaﬂam süresi kad›nlarda
67, erkelerde ise 65 y›la
yükselmiﬂtir. Ülkede her
1600 kiﬂiye bir doktor
düﬂerken her 900 kiﬂiye de
hastanede bir yatak
düﬂmektedir. Binde 30
bebek ölümlerine
rastlanmaktad›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü
verilerine göre halk›n g›da
gereksinimi yüzde 98’lik
bir oranla giderilmesine
ra¤men halk›n yar›s›na
yak›n bir k›sm› hatal› veya
yetersiz beslenmeden
mustariptir. Ülkede okuma
yazma oran› yüzde 76’d›r
(kad›nlarda ve erkeklerde
ortalama ayn›). K›rsal
alanda okuma yazma
oran› ﬂehre k›yasla

oldukça düﬂüktür.
Son y›llarda gözlenen h›zl›
nüfus art›ﬂ› nedeniyle
Honduras’ta nüfusun
yar›s›ndan ço¤unu
18 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar
ve gençler oluﬂturmaktad›r.
Nüfus, son dönemdeki
h›z›yla artmaya devam
ederse 2025’te toplam
nüfusun 14 milyona
ulaﬂmas› beklenmektedir.
H›zl› nüfus art›ﬂ›,
Honduras’ta fakirli¤in

Honduras’›
tan›yal›m
Resmi Ad›
Honduras Cumhuriyeti
Yönetim Biçimi
Baﬂkanl›k Tipi
Cumhuriyet

Baﬂkent
Tegucigalpa
Ba¤›ms›zl›k günü
15 Eylül 1821
(‹spanya’dan)
Dil
‹spanyolca
Yüzölçümü
112.090 kilometrekare
Nüfus
7 milyon 833 bin 696
Para Birimi
Lempira
Kiﬂi Baﬂ›na Gelir
4.200 $
sebebi olarak
görülmemektedir.
Alçak arazilerde
subtropikal iklim,
yükseklerde ve da¤larda
ise ›l›man iklim
görülmektedir. ‹ç
k›s›mlarda ço¤unlukla
da¤lar, k›y› bölgelerinde
dar ovalar yer almaktad›r.
Ülkenin en yüksek noktas›
Cerro Las Minas’t›r ve
2 bin 870 metredir.
Honduras’ta kereste, alt›n,
gümüﬂ, bak›r, kurﬂun,
çinko, demir, antimon,
kömür, bal›k, hidro enerji
gibi do¤al kaynaklar
bulunmaktad›r. Hafif
depremler yayg›nd›r.
Karayip k›y›lar›nda kas›rga
ve su bask›nlar› zarara
yol açar. Yazlar› s›cak ve
kurak, k›ﬂlar› ya¤›ﬂl›d›r.

Bir kez oynad›k, son anda kazand›k
Milli Takımımızın tüm
kategorilerde Honduras’la tek
teması var. O da A Milli
Takımımızın 1995’teki Amerika
Turnesi’nde gerçekleşti.
1996’da Avrupa Şampiyonası
finallerine katılmayı ilk kez
başaran Fatih Terim
yönetimindeki millilerimiz,
1 yıl önce finallerin provasını
yapmak üzere gittiği Amerika
kıtasında, Honduras’la
Kanada’da oynadığı maçı
Tolunay Kafkas’ın tek golüyle
kazanmayı başarmıştı.

iç sahada 5-0’l›k ‹zlanda
galibiyetinin ard›ndan 2-1’lik
‹sviçre yenilgisinin ﬂokunu
yaﬂayan, ard›ndan içeride ‹sveç’i
2-1 yenip deplasmanda
‹sviçre’den rövanﬂ› yine 2-1’le
alan ay-y›ld›zl› ekibimiz, gruptaki
iddias›n› tüm gücüyle sürdürüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, Milli
Tak›m›m›z›n Euro 1996 finallerine
kat›laca¤›ndan son derece emin.

Rakibimiz Honduras ise k›sa süre
önce Brezilya ile 1-1 berabere
kalarak büyük sükse yapm›ﬂ bir
tak›m. Zaten 90 dakika boyunca
da bu beraberli¤i tesadüfen
almad›klar›n› gösteriyorlar.
Oyunun ilk yar›s› tam bir orta
saha mücadelesi ﬂeklinde geçiyor.
Hatta atletik yap›s› mükemmel
Hondurasl›lar zaman zaman
savunmam›za zor anlar yaﬂat›yor.

Bu nedenle 1 y›l sonraki finallerle
ayn› tarihe denk düﬂen bir haz›rl›k
maçlar› silsilesi planl›yor.
Millilerimiz, Amerika k›tas›na
uçuyor ve önce Kanada’da üç
özel maç yap›p, ard›ndan da ﬁili
Turnuvas›na kat›l›yor.
‹ﬂte tarihimizdeki tek Honduras
maç› da Amerika Turnesi’ndeki
bu döneme rastl›yor.
Milli Tak›m›m›z, Kanada’daki ilk
iki haz›rl›k maç›n› ev sahibi
ülkenin milli tak›m› ile oynuyor.
‹lk maç›n skoru 3-1. 4 Haziran’da
Toronto’da oynanan bu maçtaki
gollerimizi Alpay Özalan, Ogün
Temizkano¤lu ve Ertu¤rul Sa¤lam
at›yor. 7 Haziran’daki Kanada
maç›n› ise 3-0 kazan›yoruz.
Bu kez de gollerin alt›nda Sergen
Yalç›n, Ogün Temizkano¤lu ve
Ertu¤rul Sa¤lam’›n imzalar› var.
Kanada’daki üçüncü maç›m›zda
ise rakibimiz Honduras.
11 Haziran’da Toronto’nun
Varsity Stad›’nda oynanan maça
Milli Tak›m›m›z kalede Rüﬂtü
Reçber, savunma üçlüsünde Emre
Aﬂ›k, Bülent Korkmaz, Alpay
Özalan, orta beﬂlide Vural
Korkmaz, Tolunay Kafkas, O¤uz
Çetin, Ogün Temizkano¤lu,
Abdullah Ercan, forvet ikilisinde
de Sergen Yalç›n ve Hami
Mand›ral› tertibiyle ç›k›yor.
‹lk on birimizde 4 Trabzonsporlu,
3 Fenerbahçeli, 2 Beﬂiktaﬂl›,
1 Galatasarayl› ve 1 de
Samsunsporlu oyuncu bulunuyor.

Vural ve Abdullah’tan oluﬂan iki
kanad›m›z hücum
organizasyonlar›nda fazla varl›k
gösteremiyor.
Bunda tak›m›m›z›n daha çok
savunmaya a¤›rl›k veren
anlay›ﬂ›n›n da
etkisi büyük.
‹kinci yar›da sa¤ kanatta Vural’›n
yerine Mustafa Özer, sol kanatta
Abdullah’›n yerine de Mutlu
Topçu sahada. Tak›m›m›z bu defa
hücuma daha fazla a¤›rl›k vererek
oynamaya çal›ﬂ›yor ve savunmada
da riskleri üstleniyor. Bu risklerin
sonucunda kalemizde önemli
Honduras tehlikeleri yaﬂan›yor
ama Bülent Korkmaz ve Rüﬂtü
Reçber oldukça baﬂar›l› bir gün
yaﬂ›yor. Maç›n golsüz bitece¤i
san›l›rken, bask›s› art›ran
millilerim 89. dakikada Tolunay
Kafkas’›n golüyle 1-0 kazan›yor
ve tek Honduras randevumuz
galibiyetle nihayete eriyor.

Honduras - Türkiye: 0-1
Varsity Stad› - 11 Haziran 1995
Hakemler
Tony Camacho, Russell Hapworth,
Les Wilcox (Kanada)
Honduras
Cruz (Arzu)-Byron Suaza, Medina,
Reyez, Centene-Nicolas Suaza,
Rodriguez, Lagos, Carson-Guevara
(Obando), Rosales
Türkiye
Rüﬂtü Reçber (Fenerbahçe)Emre Aﬂ›k (Fenerbahçe) “Osman
Özköylü (Trabzonspor dk. 56),
Bülent Korkmaz (Galatasaray),
Alpay Özalan (Beﬂiktaﬂ)Vural Korkmaz (Samsunspor)
“Mustafa Özer (Gaziantepspor dk. 34)”,
Tolunay Kafkas (Trabzonspor),
O¤uz Çetin (Fenerbahçe),
Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor),
Abdullah Ercan (Trabzonspor)
“Mutlu Topçu (Beﬂiktaﬂ dk. 46)”Sergen Yalç›n (Beﬂiktaﬂ)
“Ertu¤rul Sa¤lam (Beﬂiktaﬂ dk. 46)”,
Hami Mand›ral› (Trabzonspor)
“Bülent Uygun (Fenerbahçe dk. 79)”
Gol
Tolunay Kafkas (dk 89)
Sar› Kartlar
Ogün Temizkano¤lu,
Emre Aﬂ›k (Türkiye)
›l 1995... Aylardan Haziran…
Milli Tak›m›m›z 1 y›l sonra
‹ngiltere’de düzenlenecek
1996 Avrupa ﬁampiyonas› finallerine
kat›lma umudunu koruyor. Fatih
Terim’in Teknik Direktörlü¤ünü
yapt›¤› Milli Tak›m›m›z eleme
grubunda ‹sveç, ‹sviçre, Macaristan ve
‹zlanda ile yar›ﬂ›yor. Deplasmanda
Macaristan’la 2-2 berabere kalan,
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Honduras Milli Tak›m Kadrosu
Ad›
Player Name

Do¤um Tarihi
Date of birth

Kaleci
Ricardo Canales
Donis Escober

Goalkeeper
30.05.1982
03.02.1980

Savunma
Maynor Figueroa
Erick Norales
Johnny Palacios
Emilio Izaguirre
Victor Bernardez
Mauricio Sabillon
Mariano Acevedo

02.05.1983
11.02.1985
20.12.1986
10.05.1986
24.05.1982
11.11.1978
09.01.1983

Wigan Athletic
Marathon
Olimpia
Motagua
Anderlecht
Hangzhou Greentown
Hangzhou Greentown

Midfielder
09.01.1980
02.05.1976
08.05.1978
13.09.1979
29.07.1984
23.02.1985

Forvet
David Suazo
Carlos Pavon
Walter Martinez
Carlo Costly
Georgie Welcome

Motagua
Olimpia

Defender

Orta Saha
Edgar Alvarez
Amado Guevara
Danilo Turcios
Julio Cesar de Leon
Wilson Palacios
Hendry Thomas

Kulübü
Club

Bari
Motagua
Olimpia
Torino
Tottenham Hotspur
Wigan Athletic

Forward
05.11.1979
19.10.1973
28.03.1982
18.07.1982
09.03.1985

Genoa
Real Espana
Marathon
FC Vaslu
Motagua
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