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Kazanacak güçteyiz

We have power to win

Yıldırım Demirören
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

President Turkish Football
Federation

Futbol tarihimizde Macaristan’›n
önemli bir yeri var. Benim de

aralar›nda bulundu¤um
jenerasyonlar, Millî Tak›m›m›z›n

geçmiflindeki en büyük zaferlerinin
bafl›nda gelen bir Macaristan

galibiyetinin destans› anlat›mlar›yla
büyüdük. 

Y›l 1956… Macaristan dünyan›n en
güçlü tak›mlar›ndan biri ve Dünya

Kupas›’n›n finalisti... Toth’lu,
Tichy’li, Puflkafl’l›, Czibor’lu
kadroyu, Millî Tak›m›m›z›n

‹stanbul’da 3-1 yenifli... 

Tabii ki o günlerin büyük yank›
uyand›ran bu muhteflem zaferi, bu

günler için yaln›zca keyifli bir
nostalji. Çünkü aradan tam 67 uzun

y›l geçti. O dönemden bu döneme
futbol çok farkl›laflt› ve geliflti. Güç

dengeleri de de¤iflti.  

fiimdi de¤erli rakibimizle Dünya
Kupas›’na gidebilmek için zor bir

sürecin ve yar›fl›n içerisindeyiz. 

Elemelerde beklentilerin gerisinde
kald›k. Art›k puan kaybetme

lüksümüzün olmad›¤› bir
dönemdeyiz. 

Umudumuzu bir sonraki etaba
tafl›mak ve iddiam›z› art›rmak
istiyorsak, bu maç› kazanmak

zorunday›z. Bunu yapabilecek kadro
kalitesine sahibiz. 

Uluslararas› arenadaki yetenekleri,
yeterlilikleri ve deneyimlerini de¤iflik

platformlarda defalarca göstermifl
olan oyuncular›m›za güveniyorum.
Teknik kadroya inan›yorum. Macar

dostlar›m›za “hofl geldiniz” diyor, bu
güzel futbol akflam›nda hepinize iyi

seyirler diliyorum.

Hungary have an important place in
our football history. The generations

that I’m also be included, grew up
with the legendary stories of Hungary
win which is one the most important

victories of our A National Team
history. 

Year 1956… Hungary was the one of
the strongest teams of the world and

also a World Cup finalist… Turkey
defeated Hungary 3-1in ‹stanbul which

consisted Toth, Tichyi, Puskas… 

Of course, this magnificent victory
which created a big influence in these
days, is only a enjoyful nostalgia now.
Because there are 67 years had passed
away from this date. Football has been

changed and progressed from this

period to now. The balances of power
has been also changed.

At now; we are in a hard period and
race with our precious rivals in the

aim of qualifying to World Cup Finals. 

We have no luxury to lose points. If
we want to continue our hope to the

next stage and increase our claim, we
must win this game. Our squad have a

quality to succeed this. 

I trust our players who showed their
skills, capabilities and experiences in
international platform several times. I

believe to our technical staff. I would
like to welcome our Hungarian guests

and wishing an enjoyable match to
you all in this beautiful football night.
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Kazanmak istiyoruz,
kazanaca¤›z

We want to win, we will win

Abdullah Avcı
A Milli Takım Teknik Direktörü

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu
A National Team Coach

National Teams Head Coach

Kendi ülkemizde oynayaca¤›m›z
2013 y›l›n›n ilk resmi maç›nda,
bir kez daha Fenerbahçe fiükrü

Saraco¤lu Stad›’nda olmaktan
dolay› çok mutluyuz.

Dünya Kupas› grup elemesi
takviminde yer alan 10 maç›m›z›n

hepsi birbirinden önemli olsa da
Macaristan karfl›laflmas› an

itibariyle bu sürecin en önemli 90
dakikas›n› oluflturuyor.

26 Mart akflam› alaca¤›m›z 3
puan, her zaman ilk amac›m›z

olan 2014 Dünya Kupas›’na gitme
hedefimizi sürdürmemize

yard›mc› olacakt›r.

Her zaman dile getirdi¤imiz gibi;

A Millî Tak›m olarak en önemli ve
tek hedefimiz; grubumuzdan

ç›karak, Brezilya’da ay-y›ld›z›m›z›
dalgaland›rmak. 

Eylül ay›nda devam edece¤imiz
resmi maçlar öncesinde Mart

ay›n› 2 galibiyet, 6 puanla
kapatmak için tüm haz›rl›klar›m›z›

tamamlad›k.

Art›k söz, kadromuzdaki 24
y›ld›z›m›zda ve 50 bin kiflilik

muhteflem taraftar›m›zda.

Bu tarihi gecede tribünde bizleri
destekleyecek tüm taraftarlardan
iste¤im; k›rm›z›-beyaz formalar›

ile tribüne gelerek, futbol keyfine
ortak olmalar›.

We are very happy to be
returning back to Fenerbahçe
fiükrü Saraco¤lu Stadium for
the first competitive home
match in 2013.

Although all ten FIFA World
Cup qualifying matches in our
schedule are important more
than the other, looking at the
existing situation, Hungary
game seems to be the key in
this respect.

The three points we will get on
the evening of 26 March, will
help us to pursue our hopes of
reaching 2014 FIFA World
Cup which has always been
the the No.1 priority for us.    

As we always put into words,
Turkey senior national team’s
biggest and single target is to
qualify from the group and fly
the Turkish flag in Brazil.

Ahead of the qualifiers in
September, we finalized our
preparations to end March
with two wins and six points.  
Now it’s time to leave the floor
to 24 star players in our squad
and fantastic 50.000 fans.

My wish from all fans who will
support us in this historic
night, is to turn up to the
stadium, wearing their red-
white shirts and share the
passion for football.



inifl süresi uzay›nca Martins gençli¤inin
de verdi¤i çabuklukla çizgiye iniyor ve
golü son anda çeviriyordu. 
Tüm bu süreçte Hollanda hücumdaki
tecrübeli oyuncular› Sneijder ve Rob-
ben’le Hamit Alt›ntop’un korudu¤u sa¤
kanad›m›za bindiriyor ve o bölgeden
tehlikeli olmay› amaçl›yordu.
Dakikalar 17’yi gösterirken bu bindir-
melerinden sonuç ald›lar. Yine Sneij-
der-Robben patentli ataklar›n› kornerle
kesmifltik ama Snejider’in köfle vuruflu-
na iyi yükselen Van Persie, yapt›¤› kafa
vurufluyla Hollanda’y› 1-0 öne geçirdi.
Yenilen golün sonras›nda Millî Tak›m›-
m›z›n direnci hiç düflmedi. 24’te maç
boyunca yakalad›¤›m›z en önemli f›rsat-
tan yararlanamad›k. Arda, yapt›¤› bas-
k›yla topu kap›p h›zla Hollanda ceza sa-
has›na giriyor ancak kaleci Krul’la karfl›
karfl›ya yapt›¤› vuruflta çerçeveyi bula-
m›yordu. 41’de beraberli¤e bir kez daha
yaklaflt›k. Hamit’in sol taraftan kulland›-
¤› serbest vuruflta Umut Bulut’un kafa
vuruflu dire¤e tak›l›nca ilk yar› Hollan-
da’n›n 1-0 üstünlü¤üyle sona erdi.
‹kinci yar›da da t›pk› ilk 45’te oldu¤u gi-
bi bafla bafl bir oyun vard› sahada. Millî

Tak›m›m›z oyunun hiç bir an›nda Hol-
landa’n›n bask› kurmas›na izin vermi-
yor, yedi¤i her ata¤› da tehlikeli bir atak-
la cevapland›rmaya çal›fl›yordu. Art›k
oyunun bitti san›ld›¤› bir anda Hollanda
savunmas›ndan ç›kan uzun topla defan-
s›m›z›n arkas›ndaki genifl bofllukta bulu-
flan Narsingh golü at›yor ve skoru 2-0
olarak belirliyordu. 
Hiç de kötü oynamad›¤›m›z bir maç›
kötü bir skorla bitirmifl, en ciddi rakibi-
miz Hollanda’ya gruba galibiyetle bafl-
lama f›rsat›n› vermifltik. Ancak ilk maç-
lar›n sonunda grubun liderlik koltu¤un-
da oturan tak›m Hollanda de¤il Maca-
ristan’d›. Macarlar, grubun en zay›f hal-
kas› Andorra’y› deplasmanda 5-0 yene-
rek ilk maçlar›n sonunda liderli¤i ele ge-
çirmiflti. Romanya da Estonya deplas-
man›nda 2-0 kazanarak gruba iyi bir
bafllang›ç yap›yordu. 
Millî Tak›m›m›z tam 532 gün sonra, 11
Eylül günü Estonya maç› için bast› Fe-
nerbahçe fiükrü Saraco¤lu Stad›’n›n
çimlerine. Gruba yenilgiyle bafllayan iki
tak›m, bu maçta elde edilecek bir galibi-
yetle yaralar›n› sarmak amac›ndayd›. El-
bette bunu daha çok isteyen, arzulayan

ve galibiyete yak›n olan taraf Millî Tak›-
m›m›zd›. Mutlak kazanma düflüncesiyle
maça tempolu bafllayan millîlerimize
Estonya da ayn› anlay›flla karfl›l›k verin-
ce bafllang›çta ortaya h›zl›, bol top ka-
y›pl› ve topun iki kale aras›nda gidip
geldi¤i bir oyun ç›kt›. Maç›n k›r›lma an-
lar›ndan biri 19. dakikada yafland›. Es-
tonya’n›n sa¤ beki Jaager, gole giden
Burak Y›lmaz’› indirince k›rm›z› kart gö-
rüyor ve tak›m›n› 10 kifli b›rak›yordu.
Art›k her fley biraz daha lehimizdeydi.
Millîlerimiz Estonya sahas›nda giderek
artan bir bask› kuruyor ve beklenen gol,
ilk yar› sona ererken o gün için en çok
yak›flan isimden geliyordu. Ömer Top-
rak’›n öne oynad›¤› topu Arda hiç bek-
letmeden Estonya savunmas›n›n arkas›-
na yolluyor, ok gibi f›rlayan kaptan Em-
re, sol aya¤›n›n içiyle yapt›¤› plaseyle
Pareiko’yu çaresiz b›rak›yordu. ‹kinci
yar›da top sürekli ay-y›ld›zl›lar›n aya-
¤›nda dolafl›yor, isabetli paslar, kanat
organizasyonlar›, araya at›lan toplarla
keyifli bir oyun ortaya ç›k›yordu. Skor-
board 60. dakikay› gösterirken Sercan
Sarerer’in ortalad›¤› topa ön direkte
hamle yapan Umut Bulut, rakip savun-
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Millî Tak›m›m›z “Grup birincili¤i ile direkt finaller” parola-
s›yla ç›kt›¤› Brezilya 2014 Dünya Kupas› yolunda ciddi tö-
kezlenmeler yaflad›. Ama yine de umutlar tükenmifl de¤il.
Geçmiflin üzerine bir sünger çekmek ve kalan maçlar› kaza-
narak yolun sonuna kadar arkaya bakmadan yürümek gere-
kiyor. Macaristan maç› da iyi bir bafllang›ç için önemli bir f›r-
sat. fiimdi kazanmak ve umutlar› yeniden tazelemek zaman›.
Peki Millî Tak›m›m›z bugünkü konumuna nas›l geldi? Bu so-
runun cevab›n› aramak için elemelerin bafllad›¤› güne dön-
memiz gerekiyor. Ama hepsinden önce  Brezilya’ya 13 tak›m
gönderecek Avrupa’daki elemelerin statüsünü hat›rlayal›m.
Elemeler 9 grupta oynan›yor. 9 grubun birincileri, samba ül-
kesinin yolunu direkt olarak tutacak. En kötü durumdaki ikin-
ci elenirken, di¤er 8 grup ikincisi play-off oynayacak ve 4 ta-
k›m daha Brezilya biletini cebine koyacak. 
Millî Tak›m›m›z, Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya
ve Andorra ile birlikte yer ald›¤› D Grubu’nda play-off hesap-
lar›na hiç girmeden Brezilya’ya gitmenin yolunu bulmak is-
temiflti ama evdeki hesap ne yaz›k ki gruba uymad›. Millî Ta-
k›m›m›z gruptaki ilk maç›n›, en zorlu rakibi Hollanda ile
Amsterdam Arena Stad›’nda oynad›. Geçmiflte 3 Dünya Ku-

pas› finali oynam›fl, 1 kez de Avrupa fiampiyonu olmufl Hol-
landa, yeni teknik direktörü Louis Van Gaal yönetiminde
gençlefltirilmifl bir kadroyla karfl›m›zdayd›. 
Kalede Tolga Zengin, savunmada Hamit Alt›ntop, Semih Ka-
ya, Ömer Toprak, Hasan Ali Kald›r›m, savunman›n önünde
Mehmet Topal, Emre Belözo¤lu, santrfor Umut Bulut’un ar-
kas›nda Tunay Torun, Arda Turan, Sercan Sararer biçiminde
dizilen Millî Tak›m›m›z›n dikkat çekici yönlerinden birisi,
Tolga ve Semih d›fl›ndaki 9 oyuncunun Avrupa liglerinde oy-
nama al›flkanl›¤› bulunmas›yd›. Ay-y›ld›zl› tak›m oyuna hiç
de deplasmanda ve dünya markas› bir Hollanda karfl›s›nda
oynuyormufl gibi çekingen bafllamad›. Hakemin ilk düdü¤ü-
nün ard›ndan Hollanda kalesinde gol arayan da bizim çocuk-
lard›. Ömer Toprak’›n soldan kullan›lan bir kornere yapt›¤›
kafa vuruflu Hollanda kalesinin uzak dire¤ini s›y›r›p giderken,
Van Gaal, maç sonunda itiraf edece¤i üzere “yerinde çok zor
oturuyordu.” 14. dakikada Van Gaal bir kez daha z›plad› ye-
rinden. Onunla birlikte bütün tribünler de tabii. Tunay Torun
ters kanada geçmifl, soldan ortalam›fl, Hollanda’n›n 20’lik
stoperi Martins Indi ters bir kafa dokunufluyla topu kendi ka-
lesine yönlendirmiflti. Ama yükseklik kazanan topun kaleye

Brezilya’n›n ev sahipli¤i yapaca¤›
2014 Dünya Kupas› elemelerine
parlak bir bafllang›ç yapamad›k. 
fiu ana kadar sadece Estonya ve

Andorra’y› yenebilirken Hollanda,
Romanya ve Macaristan’a kaybettik.

Bundan sonras› için puan kayb›na
tahammülümüz yok. ‹lk hedefimiz

ise Budapeflte’de yenildi¤imiz
Macaristan. Bu maç› kazanmak ve

bir daha arkaya bakmadan yola
devam etmek zorunday›z .
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Andorra’y› yenebilirken Hollanda,
Romanya ve Macaristan’a kaybettik.

Bundan sonras› için puan kayb›na
tahammülümüz yok. ‹lk hedefimiz

ise Budapeflte’de yenildi¤imiz
Macaristan. Bu maç› kazanmak ve

bir daha arkaya bakmadan yola
devam etmek zorunday›z .

BBuu  yyoolluunn  ddöönnüüflflüü  yyookk  
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man›n bask›s›na ra¤-
men kafay› vuruyor ve
skoru 2-0’a getiriyordu.
68’de oyuna giren Sel-
çuk ‹nan, 75’te maç›n
skorunu belirledi. Millî
Tak›m›m›z, ikinci ma-
ç›nda ilk galibiyetini
alm›fl ve 3 puana ulafl-
m›flt›. Liderlik koltu-
¤unda ise Bükrefl’te
Andorra’y› 4-0 yenerek
6 puana ulaflan Ro-
manya oturuyordu.
Hollanda ise Macaris-
tan’› deplasmanda 4-1
yenerek gücünü ve id-
dias›n› bir kez daha göstermiflti. 
Lâkin Ekim 2012’nin maçlar› hiç de
bekledi¤imiz ve istedi¤imiz gibi geçme-
di. 12 Ekim günü Millî Tak›m›m›z fiük-
rü Saraco¤lu Stad›’nda Romanya’y›
a¤›rlad›. Romanya; Estonya ve Andorra
gibi iki zay›f rakibini yenerek 6 puana
ulaflm›fl, grup lideri unvan›n› tafl›yordu.
3 puan› bulunan Millî Tak›m›m›z ise bu
karfl›laflmay› kazand›¤› takdirde 6 puan-
daki rakibini yakalayacak ve flanslar›
eflitleyecekti. Oyun oldukça tempolu
bafllad›. Bu bafllang›ç biçiminde Ro-
manya’n›n Millî Tak›m›m›za daha sa-
vunmam›zdan itibaren uygulad›¤› flok
presin etkisi oldukça fazlayd›. Rumen-
ler bloklar aras›ndaki mesafeleri olabil-
di¤ince daraltarak ön alanda yapt›klar›
presin karfl›l›¤›n› al›yor ve Millî Tak›m›-
m›z pozisyon üretmekte s›k›nt› çekiyor-
du. Zaten bu yar›da  gole yaklaflt›¤›m›z
tek pozisyon da bir duran toptan gele-
cekti. 8. dakikada Arda Turan’›n kullan-
d›¤› kornere iyi yükselen Semih Kaya
vuruyor, kaleci Tatarusanu uzun boyu-
na ra¤men yere çabuk inerek topu çeli-
yor ve gole izin vermiyordu. Millî Tak›-
m›m›z rakibin presi karfl›s›nda zaman
zaman top kay›plar› yapsa da en az›n-
dan ciddi pozisyonlar vermiyor, buna
karfl›l›k topa sahip oldu¤u bölümlerde
de iyi kapanan savunmay› açmay› bafla-
ram›yordu. Rumenler de ilerleyen daki-
kalarda ön alanda presten vazgeçmifl,
kendi sahalar›na çekilerek karfl›lamay›
ve uzun toplarla pozisyon kovalamay›
seçmiflti. Gol de iflte böyle bir atakta ve

olabilecek en kötü dakikalardan birinde
geldi. ‹lk yar›n›n sona erece¤i anda Pin-
tilii’nin uzun pas›yla savunman›n arka-
s›na sarkan Grozav, kalesini terk ederek
ceza alan› d›fl›na kadar ç›kan kaleci
Volkan Demirel’in yan›ndan topu kale-
mize gönderiyor ve Romanya soyunma
odas›na 1-0 önde gidiyordu. ‹kinci yar›-
da Romanya tamamen kontratak oyu-
nunu benimsemifl ve iyice geriye yas-
lanm›flt›. Millî Tak›m›m›z ise ne kanat-
lardan ne de ortadan bu savunmay› afla-
biliyordu. Yine de 90+5’te Nuri fia-
hin’in bombofl durumda yapt›¤› kafa
vuruflu gol olsa sahadan beraberlikle
ayr›lmam›z iflten bile olmayacakt›. Ro-
manya bu galibiyetle puan›n› 9’ ç›karta-
rak iddias›n› artt›r›yor, ancak liderlik za-
y›f Andorra karfl›s›nda ifli abartmay›p 3-
0’› yeterli gören Hollanda’ya geçiyordu.
Bu arada Macaristan da 4-1’lik Hollan-
da flokunun etkilerini Estonya’daki 1-
0’l›k galibiyetle at›yor ve 6 puanla
üçüncü s›rada yeniden iddial› konuma
geliyordu. 
16 Ekim günü Ferenc Puflkafl Stad›’nda
Macaristan karfl›s›na ç›kan tak›m, Ro-
manya maç›n›n on birinden oldukça
farkl›yd›. Sadece Volkan Demirel, Ha-
mit Alt›ntop, Ömer Toprak, Hasan Ali
Kald›r›m ve Emre Belözo¤lu yerlerini
korurken, tak›mda 6 farkl› oyuncu var-
d›. Hamit Alt›ntop defans›n sa¤›na çeki-
lirken, Semih Kaya’n›n yerinde Egemen
Korkmaz forma giyiyordu. Orta alan›n
sa¤›nda Tunay Torun, solunda Caner
Erkin görev yap›yor, tek ön liberolu sis-

temde o bölgeyi Emre Belö-
zo¤lu kontrol ediyor, Nuri
fiahin ve Mehmet Ekici,
santrfor Mevlüt Erdinç’e da-
ha yak›n oynuyordu. Hake-
min bafllama düdü¤üyle bir-
likte oyunun flekli de ortaya
ç›km›flt›. Millî Tak›m›m›z
oyunun kontrolünü eline
geçirirken Macarlar çok ko-
flarak ve alan daraltarak bizi
bozmaya u¤rafl›yordu. Da-
kikalar 23’ü gösterirken Mil-
lî Tak›m›m›z fl›k bir gol kay-
detti. Mehmet Ekici’nin diki-
ne oynad›¤› topla soldan ce-
za sahas›na giren Caner Er-

kin topu içeri çeviriyor, ön dire¤e ham-
le yapan Mevlüt Erdinç de kaleci Bog-
dan’› avl›yordu: 1-0. Golün millîlerimi-
zi rahatlatmas›n› beklerken ortaya ç›kan
tablo çok daha baflkayd›. Macaristan
kabu¤undan ç›km›fl, beraberlik için
bast›rmaya bafllam›flt›. 31’de Koman’›n
sol taç çizgisi kenar›ndan kavisli olarak
arka dire¤e gönderdi¤i topa Ömer do-
kunam›yor, hamle yapan Szalai kaleci-
miz Volkan’› flafl›rt›yor ve yere de çar-
pan top a¤lar›m›zla bulufluyordu: 1-1.
‹kinci  yar›da yine bafllang›çta oldu¤u
gibi oyun kontrolümüzde giderken golü
kalemizde gördük. 50’de Kadar’›n orta-
lad›¤› topa bizden kimse dokunamaz-
ken, ilk goldeki gibi hamle yapan Szalai
bu kez flafl›rtmakla kalm›yor, meflin yu-
varla¤› a¤lar›m›za itiveriyordu: 2-1.
57’de sa¤ kanattan ceza saham›za indi-
rilen topta Koman’›n arkas›nda kalan
Hamit Alt›ntop, rakibini ancak düflüre-
rek durdurabilince hakem tereddütsüz
penalt› noktas›n› gösteriyor, tak›m kap-
tan› Zoltan Gera, 11 metre mesafedeki
kireçli noktadan golü atmakta zorlan-
m›yordu: 3-1. 
2012 sona ererken Millî Tak›m›m›z 12
puanl› Hollanda ile 9’ar puanl› Maca-
ristan ve Romanya’n›n çok gerisinde
kalm›flt›. Ancak 22 Mart’taki do¤al An-
dorra galibiyeti azalan umutlar›m›z› ye-
niden yeflertti. fiimdi önümüzde Maca-
ristan rövanfl› var. Kazanmak ve yola
devam etmekten baflka çaremiz bulun-
muyor. 
O halde flimdi tam zaman›....
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31 Temmuz 1963’te ‹stanbul’da
do¤du. Futbola Vefa’da bafllad›.
S›ras›yla Fatih Karagümrük, Ri-
zespor, K.Maraflspor, Bak›r-
köyspor ve Kas›mpafla’da oyna-
d›ktan sonra futbolu ‹stanbuls-
por’da b›rakt›. 1999-2000 sezo-
nunda 7 maç ‹stanbulspor’u ça-
l›flt›rd›. 2004-2005 döneminde
Galatasaray PAF tak›m›n›n tek-
nik direktörlü¤ünü üstlendi.
2004’te bafl›na geçti¤i Türkiye

U17 Tak›m›’n› Avrupa fiampi-
yonu ve dünya dördüncüsü
yapt›. 2006’da ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyespor’da teknik di-
rektörlük görevine bafllad›. Ta-
k›m›n› ilk sezonunun sonunda
Süper Lig’e ç›kard›. ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyespor’un ba-
fl›nda 6 y›l görev yapt›ktan son-
ra 17 Kas›m 2011’de A Millî Ta-
k›m Teknik Direktörlü¤üne geti-
rildi.

19 Ekim 1973’te do¤du. 11 ya-
fl›nda Galatasaray’›n altyap›s›na
girdi. 1992’de Avrupa fiampiyo-
nu olan Genç Millî Tak›m’›n
kaptan›yd›. Dört y›l üst üste lig
flampiyonu olan ve 2000’de UE-
FA Kupas›’n› kazanan Galatasaray kadrosunda yer ald›.
2001’de Inter’e transfer oldu. Millî Tak›m’la 2002’de dünya
üçüncülü¤ünü yaflad›. 2004’te Befliktafl’a transfer oldu.
2006’da Galatasaray’a geri döndü. ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyespor’da  futbolu b›rakt›. A Millî Tak›m’da ‹dari Koor-
dinatörlük yapt›. 17 Kas›m 2011’de A Millî Tak›m yard›mc›
antrenörlü¤üne getirildi.

Teknik Direktör Abdullah Avc›

Okan Buruk 
Antrenör

2 Nisan 1974’te Stuttgart’da do¤-
du. Futbola 6 yafl›nda bafllad›¤›
Stuttgart Kickers’de A tak›ma ka-
dar yükseldi ve 21 yafl›nda Fener-
bahçe’ye transfer oldu. Fenerbah-
çe’de 5 sezon forma giydi. La Liga
tak›mlar›ndan Real Sociedad’a transfer oldu, ard›ndan da Es-
panyol formas›n› giydi. 2004’te Befliktafl’la anlafl›p Türkiye’ye
döndü. Futbolu 2006’da Gençlerbirli¤i’nde b›rakt›. Mart
2009’da Real Sociedad’›n U19 tak›m›nda antrenörlü¤e bafllad›.
Almanya’da Hoffenheim ve Stuttgart’›n altyap› tak›mlar›nda
teknik direktörlük yapt›ktan sonra A Millî Tak›m yard›mc› an-
trenörlü¤üne getirildi.

Tayfun Korkut
Antrenör

9 Mart 1970’te ‹stanbul’da do¤du.
19 yafl›nda Galatasaray 
3. Lig tak›m›nda 1 y›l forma giydi.
Bak›rköyspor’un 1. Lig’de yer ald›-
¤› dönemde 4 y›l oynad›. 1994-
2004 sezonlar› aras›nda 
10 y›l ‹stanbulspor’un kalesini ko-
rudu. 2003-2005 sezonlar› aras›nda Kayserispor ve Kayseri
Erciyesspor formalar›n› giydi. 2006 y›l›ndan itibaren ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyespor’da çal›flmaya bafllad›. ‹lk y›l›n-
da altyap›da, daha sonra A tak›mda kaleci antrenörlü¤ü gö-
revini üstlendi. 17 Kas›m 2011 tarihinde de A Millî Tak›m
kaleci antrenörlü¤üne getirildi.

Haluk Güngör 
Kaleci Antrenörü

17 Aral›k 1977’de Ankara’da
do¤du. Marmara Üniversitesi Be-
den E¤itimi Spor Yüksek Oku-
lu’nda antrenörlük ve ö¤retmen-
lik e¤itimi ald›. 1999-2006 tarih-
leri aras›nda Galatasaray’da alt-
yap› antrenörü ve A tak›m analis-
ti görevlerini üstlendi. 2006-2011 y›llar› aras›nda ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyespor’da yard›mc› antrenör ve analist olarak
çal›flt›. Daha önce 2002 Dünya Kupas›’na giden A Millî Ta-
k›m’da analist olarak görev yapan Menderes, 17 Kas›m
2011’de döndü¤ü A Millî Tak›m’da analiz antrenörü olarak
çal›fl›yor. 

Analiz Antrenörü
‹brahim Kemal Menderes 
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Do¤up büyüdü¤ü flehrin tak›m› olan Antal-
yaspor altyap›s›nda bafllad› futbola Burak Y›l-
maz. Lâkin ço¤u oyuncuya göre hayli geç bir
yaflta buluflmufltu futbol topuyla. 16 yafl›nda
girdi¤i Antalyaspor’un altyap›s›nda k›sa süre-
de parlad›, futbola bafllamas›n›n üstünden he-
nüz iki sene geçmesine ra¤men May›s 2003’te
A tak›ma yükselerek Sivasspor karfl›s›nda ilk
Süper Lig maç›na ç›kt›. 2005-2006 sezonunda
ise ortaya koydu¤u performans ve att›¤› 9 gol-
le, o dönemde Bank Asya 1. Lig’de mücadele
eden Antalyaspor’un Süper Lig’e ç›kmas›nda
büyük pay sahibi oldu. Bu baflar›s›n›n ard›n-
dan da henüz 21 yafl›ndayken Befliktafl’›n yo-
lunu tuttu.
Befliktafl serüveni de oldukça iyi bafllayan
genç forvet, ligin ilk haftalar›nda rakip filele-
re 4 gol göndererek Frans›z teknik adam Jean
Tigana’n›n çal›flt›rd›¤› ekibin de¤iflmezlerin-
den biri oldu. Ayr›ca o sezon UEFA Avrupa

Ligi gruplar›nda mücadele eden siyah-beyaz-
l›lar›n her maç›nda forma giydi. Sezonun
ikinci yar›s›nda ilk yar›ya oranla fazla forma
flans› bulamasa da ‹stanbul’daki ilk sezonunu
6 golle tamamlad›. 
Ertesi sezon ise tak›m›n bafl›na gelen Ertu¤rul
Sa¤lam’la y›ld›zlar› uyuflmad› ve sadece 9
maçta sahada yer al›p 1 gol atabildi¤i sezo-
nun devre aras›nda, Filip Holosko karfl›l›¤›nda
tak›m arkadafl› Koray Avc› ile birlikte Mani-
saspor’a sat›ld›. Kontrata¤a dayal› futbol oy-
nayan Tarzanlarda bu sisteme iyi uyum sa¤la-
y›p 2007-2008 sezonunun ikinci yar›s›nda
ç›kt›¤› 16 maçta 9 gol kaydederek yeniden
ad›ndan söz ettirmeye bafllad›.
Manisaspor’daki bu baflar›l› performans› yeni-
den bir flans bulmas›n› sa¤lad›. Bu flansa da
Fenerbahçe’ye transfer olup ‹stanbul’a geri
dönerek eriflti. Ancak bu defa da Luis Arago-
nes’le sorunlar yaflad›. Kendisine sa¤ aç›kta

görev verilen genç oyuncu, tüm sezon
boyunca ligde 6, kupada ise 3 maç for-
ma flans› bulabildi sadece. Üstelik ligde
oynad›¤› bu 6 maçtan yaln›zca birinde
ilk 11’de yer alabildi. fiampiyonlar Ligi
gruplar›nda sahada yer alsa da, belki de
hiç hat›rlamak istemedi¤i o sezonu gol
atamadan kapatm›fl oldu. 
Ertesi sezon Aragones Fenerbahçe’den
ayr›lm›flt› ama Burak yine de tak›mda
düflünülmüyordu. Bu yüzden sene bafl›n-
da Eskiflehirspor’a kiraland›. Burada da
kötü performans› devam etti ve sezonun
ilk yar›s›nda k›rm›z›-siyahl› ekibin for-
mas›yla oynad›¤› 14 maçta sadece 1 gol
kaydedebildi.
2009-2010’un ikinci yar›s›yla beraber
Burak Y›lmaz’›n uzun bir süredir afla¤›ya
do¤ru sürüklenmekte olan kariyerinin
çizgisi bir anda de¤iflecekti. Çünkü bu
dönemde Trabzonspor’dan 3.2 milyon

euroya Gökhan Ünal’› transfer eden
Fene rbahçe ,

genç forveti de ald›¤› pa-
raya ek olarak bordo-mavililere yol-
luyordu. fienol Günefl önderli¤indeki
Karadeniz ekibiyle yeni bir kimli¤e
bürünen genç y›ld›z, sezonu tak›m›
ad›na 3 gol atarak tamamlarken, bu
gollerden sonuncusunu son hafta
Kad›köy’de Trabzonspor’la 1-1 bera-
bere kalarak flampiyonlu¤u kaybe-
den eski tak›m› Fenerbahçe’nin a¤la-
r›na göndererek tarihe geçi-
yordu. Yani bir anlamda
kariyerinin en kötü
günlerini yaflad›¤›
Fenerbahçe’den
hesab›n›, kari-
yerinin en
parlak gün-
lerini sür-

dürdü¤ü Trabzonspor formas›yla soru-
yordu. Ancak her fley burada bitmemiflti.
Ertesi sezon, yani geçti¤imiz sezon fut-
bolseverler hiç unutamayacaklar› bir
Burak Y›lmaz performans›na flahit ola-
caklard› tüm y›l boyunca…
2010-2011 sezonunu tam 19 golle ta-
mamlad› Burak Y›lmaz. Alex de Sou-
za’n›n 28 gollük ola¤anüstü performans›
olmasayd›, muhtemelen hem gol krall›-
¤›n› elde edecek hem de ligin en baflar›l›
oyuncusu olacakt›. Ama bu engel bile
onun geçen sezon yapt›¤› ç›k›fl›n önüne
geçemedi. Befliktafl’a ilk transfer oldu-
¤unda kendisinden çok fleyler beklenen
ve Türk futbolunun gelecekteki starlar›n-
dan biri olarak gösterilen, ancak y›llar
ilerledikçe oyun disiplini ve baflar› konu-
sunda istikrar yakalayamay›p neredeyse
kaybolmak üzere olan bu genç forvet,

Trabzonspor ve fienol Günefl sa-
yesinde yeniden hayata döndü. 

Hem kanatlarda hem de
santrfor olarak oynaya-

bilmesi, sürati, fi-
zik gücü, defan-
s›n arkas›na
yapt›¤› ani ko-

flular ve gol yol-
lar›ndaki bitiricili-
¤i sayesinde Türk
futbolunun en
önemli y›ld›z-

lar›ndan biri

Burak Y›lmaz 

Y›llarla birlikte olgunlaflan ve her geçen gün üzerine
koyarak koflan bir y›ld›z o. Trabzonspor’da geçti¤imiz
sezon att›¤› 33 golle müthifl bir patlama yapt› ve Süper
Lig’in gol kral› oldu. Bu sezon ise süper golcülü¤ünü
“uluslararas›” bir markaya dönüfltürmeyi baflard›.
fiampiyonlar Ligi’nde att›¤› 8 golle krall›k listesinin ilk
s›ras›n› Ronaldo ile paylaflan Burak Y›lmaz’dan flimdi
Millî Tak›m için de patlama yapmas›n› bekliyoruz.

UUlluussllaarraarraass››  bbiirr  ggoollccüüUUlluussllaarraarraass››  bbiirr  ggoollccüü
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için “Geçti¤imiz sezonun en iyi oyun-
cusuydu” demek hiç de abart›l› ol-
maz. Bir anlamda “Türk golcülerin
gururunu kurtaran adam” da diyebili-
riz Burak Y›lmaz için. Sözlerimizi
flöyle açal›m. Geçti¤imiz sezonun gol
krall›¤› listesinin zirvesine Burak Y›l-
maz 33 golle kurulmufltu. Hemen ar-
kas›ndan gelen oyuncular ise 15’er
golle Diomansy Kamara, Herve Tum,
Michael Eneramo, Pierre Webo ve 14
golle Alex de Souza’yd›. Burak Y›l-
maz, Spor Toto Süper Lig’e vurdu¤u
bu müthifl damgan›n ard›ndan Trab-
zonspor’dan ayr›larak Galatasaray’›n
yolunu tuttu ve sar›-k›rm›z›l› formayla
kartvizitine yepyeni bir unvan yazd›r-
d›. Burak Y›lmaz art›k “uluslararas›”

bir golcü. Ona bu unvan› kazand›ran
ise bu sezon fiampiyon Ligi’nde gös-
terdi¤i müthifl performans oldu. Gala-
tasaray fiampiyonlar Ligi’nde çeyrek
finale yükselirken, Burak Y›lmaz’›n 8
gollük harika katk›s› bu baflar›n›n kilit
noktas›yd›. fiampiyonlar Ligi’nde grup
maçlar›n›n tamamlanmas›n›n ard›n-
dan UEFA, Burak Y›lmaz’› “fiampi-
yonlar Ligi grup maçlar›n›n en iyi
oyuncusu” unvan›yla onurland›rd›.
Bugün gelinen çeyrek final noktas›n-
daysa Burak Y›lmaz att›¤› 8 golle gol
krall›¤› koltu¤unu Real Madridli Cris-
tiano Ronaldo ile paylafl›yor. Üstelik
Burak bu 8 gole 7 maçta ulafl›rken,
Ronaldo 10 maçta 8 gol atabildi. Bu
ikilinin arkas›nda ise 7 maçta 7 golle

Barcelonal› Messi yer al›yor.
A Millî Tak›m formas›yla 2006 y›l›n›n
12 Nisan günü Azerbaycan’la deplas-
manda oynanan maçta tan›flan Burak
Y›lmaz, kariyerindeki inifl ç›k›fllar nede-
niyle 4.5 y›l uzak kald›¤› ay-y›ld›zl› for-
maya 2010 y›l›n›n Kas›m ay›nda bir kez
daha kavufltu. O günden bu yana Millî
Tak›m›m›z›n banko oyuncusu haline
gelen Burak Y›lmaz’›n 24 maçl›k A Mil-
lî Tak›m kariyerinde 7 golü bulunuyor.
Ancak son iki sezonda Süper Lig ve
fiampiyonlar Ligi’nde yapt›klar›na bak›-
l›rsa Burak’›n ay-y›ld›zl› formayla patla-
ma yapt›¤›n› iddia etmek güç. Ama art›k
o patlaman›n zaman› gelmifl görünüyor
ve Türkiye, Burak’tan ay-y›ld›z› daha
yukar›lara tafl›mas›n› bekliyor.
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Laszlo Szekelly

1910’da ‹talya’da do¤an Macar teknik direktör, ülkemizde
hem Millî Tak›m›m›z› hem de Fenerbahçe’yi çal›flt›r-
d›.1951-1952,1952-1953 sezonlar›nda Fenerbahçe’nin
teknik direktörlü¤ünü yapan Szekelly, ikinci sezonunda
sar›-lacivertli tak›ma ‹stanbul Ligi flampiyonlu¤u kazand›r-
d›ktan sonra görevinden ayr›ld›. 1956-1957 sezonunda
Fenerbahçe’yi bir kez daha ‹stanbul Ligi flampiyonu yapan
Szekelly, 5 Nisan 1957’de Millî Tak›m›m›z›n bafl›na geti-
rildi ve teknik adam olarak ç›kt›¤› 4 maçtan 2 galibiyet, 1
beraberlik, 1 de yenilgiyle ayr›ld›. Szekelly yönetimindeki
ilk maç›nda M›s›r’› Akdeniz Kupas›’nda Lefter’in üç, Hilmi

Kiremitçi’nin bir golüyle 4-1 yenen millîlerimiz, 19 May›s
1957’de Polonya’y› Varflova’da Mehmet Ali Has’›n tek go-
lüyle 1-0 ma¤lup etmeyi baflard›. 6 Ekim 1957’de ‹spanya
deplasman›nda 3-0 ma¤lup olan ay-y›ld›zl› ekip, 8 Aral›k
1957’de ise Can Bartu’nun att›¤› golle Belçika ile 1-1 be-
rabere kald›. Bu beraberli¤in ard›ndan görevini Remondi-
ni’ye devreden Szekelly, profesyonelli¤e geçiflten sonra
1959-1960 sezonunda 20-38. haftalar, 1960-1961 sezo-
nunda ve 1961-1962 sezonunda 1-14. haftalar aras›nda
Fenerbahçe’nin bafl›nda bulundu. 1960-61 sezonunda lig
flampiyonlu¤u yaflad›.

MMaaccaarr
hhooccaallaarr››mm››zz

Ignace Molnar
1 Ocak 1906’da Viyana’da do¤an Macar teknik direktör, Fe-
nerbahçe’de üç farkl› dönemde çal›fl›rken, Millî Tak›m›m›z›n
bafl›nda da iki farkl› dönemde üç maça ç›kt›. Türkiye’ye Ni-
san 1947’de Fenerbahçe Teknik Direktörü unvan›yla gelen
Molnar, ‹stanbul Ligi’nin 1947-1948 sezonunda sar›-laci-
vertli tak›m› sadece tek beraberlik alarak 14 maçta 41 puan-
la flampiyonlu¤a  tafl›d›. Molnar’›n bu baflar›s› ona Millî Ta-
k›m Teknik Direktörlü¤ünün de kap›lar›n› açt›. Son maç›n› 1
A¤ustos 1937’de Yugoslavya ile oynayan ve 2-0 kaybeden
Millî Tak›m›m›z, II. Dünya Savafl› hengamesinde 11 y›la ya-
k›n bir süre sahalardan uzak kalm›flt›. Ay-y›ld›zl›lar bu uzun
süren hasreti bir bayram günü olan 23 Nisan 1948’de Yuna-
nistan’la Atina’da oynad›¤› özel maçla dindirdi. Ignace Mol-
nar yönetimindeki Millî Tak›m›m›z, Panathinaikos Sta-
d›’ndaki maç› Fikret K›rcan, Lefter Küçükandonyadis ve fiük-
rü Gülesin’in golleriyle 3-1 kazanarak TBMM’nin aç›l›fl›n›n
28. y›l›n› kutlarken, Molnar da görevine sükseli bir bafllang›ç
yap›yordu. Molnar’›n ikinci maç› 30 May›s 1948’de iç saha-
da Avusturya’ya 1-0 kaybedilen müsabakayd›. Ancak Macar
teknik adam yöneticilerle düfltü¤ü bir tak›m görüfl ayr›l›klar›
nedeniyle Türkiye’den ayr›ld›. Molnar’›n Fenerbahçe’ye

ikinci gelifli de sar›-lacivertlileri flampiyonlukla buluflturdu.
1957 A¤ustos’unda Fenerbahçe ile sözleflme imzalayan Ma-
car çal›flt›r›c›, 1957-58 sezonunda ‹stanbul Ligi’nde ikinci-
likle yetinirken, Mülkiye Kupas›, Ankara 19 May›s Stad› Aç›-
l›fl Kupas›, Bursa Yang›n› Kupas› ve Vali Dilaver Argun Ku-
pas›’n› Fenerbahçe’ye kazand›rd›. 1958-59 sezonunda ise
Fenerbahçe nama¤lup ‹stanbul Profesyonel Ligi flampiyonlu-
¤unun ard›ndan, ilk Türkiye Ligi’nde flampiyonlu¤u elde et-
ti. Leonardo Remondini’nin ayr›lmas›n›n ard›ndan 8 Haziran
1960’taki ‹skoçya maç›na Millî Tak›m›m›z›n bafl›nda ç›kan
Molnar, Lefter’in iki, Metin Oktay ve fienol Birol’un birer go-
lüyle 4-2 kazan›lan maç›n da kurmay baflkan› oluyordu. An-
cak Molnar’›nki bir geçifl dönemi baflar›s›yd›, zaten 1959-60
sezonun ikinci yar›s›nda Fenerbahçe ile de yollar›n› ay›ran
Macar teknik adam tekrar ülkesine dönmüfltü. 1967-1968
sezonunda bir kez daha Fenerbahçe’nin bafl›na geçen Mol-
nar, sar›-lacivertli tak›ma lig, Türkiye, Cumhurbaflkanl›¤›,
Balkan ve Spor Toto olmak üzere 5 kupa birden kazand›rd›.
Fenerbahçe 1968-69 sezonunda fiampiyon Kulüpler Kupa-
s›’nda Manchester City’yi elerken de tak›m›n bafl›nda Mol-
nar vard›.

Bu isim Millî Tak›m tarihi-
mizin bafllang›ç bölümünde
önemli bir yer tutuyor. Çün-
kü Toth, ay-y›ld›zl› ekibimi-
zin üçüncü teknik direktö-
rü. Asl›nda Romanya’ya
karfl› oynanan ilk maça tak›-
m›n bafl›nda ç›kan ve aka-
binde görevini Bill Hunter’a
devreden Ali Sami Yen’in o
tek maçl›k tecrübesini bir
kenara b›rak›rsak, Bela
Toth’a Millî Tak›m›m›z›n
ikinci teknik direktörü de-
mek de mümkün. Macar teknik adam, 25 May›s 1924’te
iflbafl› yap›p 12 Eylül 1926’ya kadar 12 maça ç›kan ve 5
galibiyet, 7 yenilgi gören ‹skoç Hunter’›n ard›ndan göreve
getirildi. 17 Temmuz 1927’den 17 Nisan 1932’ye kadar
geçen dönemde Millî Tak›m›m›zla 8 maça ç›kt› ve bu mü-
sabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle ayr›ld›.
Bela Toth yönetimindeki ay-y›ld›zl›lar bu 8 maçta att›klar›
14 gole karfl›l›k kalesinde 24 gol gördü.
Toth’un Millî Tak›m›m›z›n bafl›ndaki
ilk maç› Bulgaristan karfl›s›ndayd›.
Deplasmanda oynanan maç 3-3 sona
ermifl, 14 Ekim 1927 günü oynanan rö-
vanfl› millîlerimiz Zeki R›za Sporel’in
iki, Nihat Bekdik’in bir golüyle 3-1 ka-

zanm›flt›. Bu güzel bafllang›c›n ard›ndan dört maçl›k bir
yenilgi serisi yaflad› Millî Tak›m›m›z. Yugoslavya’ya 
2-1, Romanya’ya 4-2 kaybedilen maçlar›, 1928 Olimpiyat
Oyunlar›ndaki 7-1’lik M›s›r ve Balkan fiampiyonas›’ndaki
5-1’lik Bulgaristan hezimetleri izledi. Balkan fiampiyona-
s›’nda deplasmanda elde edilen 2-0’l›k Yugoslavya galibi-
yetiyle kredi kazanan Bela Toth için 17 Nisan 1932’de

Macaristan B Tak›m› karfl›s›nda u¤ran›lan 
2-1’lik yenilgi barda¤› tafl›ran son damla ol-
du. Öyle ki befl gün sonra ayn› tak›mla oyna-
nan rövanfl maç› bile beklenmedi ve Toth’la
yollar ayr›ld›. Ancak ‹ngiliz Fred Pagnam yö-
netiminde ç›k›lan rövanfl Millî Tak›m›m›z
için daha ac› olmufl ve 4-1 kaybedilmiflti.

Bela Toth

Türk tak›mlar›nda Macar
oyuncular›n varl›¤› tarih
boyunca iki elin parmaklar›n›
geçmedi. Ancak Macar
antrenörler, bafllang›çtan
itibaren Türk futbolunda
önemli roller oynad›. Millî
Tak›m›m›z›n üçüncü teknik
direktörü bir Macard›.
Fenerbahçe ve Befliktafl da
Macar teknik adamlarla
flampiyonluklar yaflad›.
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Jozsef Meszaros
Ülkemizde flampiyonluk yaflayan
Macar teknik direktörlerden birisi
de Jozsef Meszaros. 1923 do¤umlu
Meszaros, teknik adaml›k kariyeri-
ne 1956-1957 sezonunda Beflik-
tafl’ta bafllad›. Sadece bir sezon ça-
l›flt›rd›¤› Befliktafl’›, Millî Lig’e geç-
me aflamas›nda kurulan Federas-
yon Ligi’nin flampiyonu yapt›. ‹ran
Millî Tak›m›’nda görev ald›ktan
sonra ülkesine dönen Meszaros,

uzun y›llar formas›n› giydi¤i Fe-
rençvarofl’a 1961-1965 aras›ndaki
iki lig flampiyonlu¤u ve bugünkü
ad› UEFA Avrupa Ligi olan Fuar fie-
hirleri Kupas›’n› kazand›rdı. Hâla
bir Avrupa kupas› kazanm›fl tek
Macar antrenör unvan›na sahip
olan Meszaros’a 1974’te Ferençva-
rofl tarihindeki önemli futbolcular-
dan biri oldu¤u için “Sonsuz fiam-
piyon” ödülü verildi.

Ülkemizde top koflturan Macar oyuncular›n say›-
s›n›n iki elin parmaklar›n› geçmedi¤ini söylemifl-
tik. Bu oyuncular›n içinde hikâyesi en etkileyici
olan› 1985-86 sezonunda Bursaspor formas›n› gi-
yen Mihaly Tulipan’d›. Yeflil-beyazl› tak›m sezo-
na Macar teknik direktör Laszlo yönetiminde bafl-
lam›fl, kadrosuna da iki Macar oyuncuyu, Tulipan
ve Kerekes’i katm›flt›. Laszlo’nun Bursaspor’daki
ömrü k›sa sürse de stoper Attila Kerekes ile orta
saha oyuncusu Mihaly Tulipan yeflil-beyazl› for-
mayla oynamay› sürdürmüfltü. O dönemde Fede-
rasyon Kupas› ad›yla oynanan Türkiye Kupas›’nda
turlar› birer birer geçen Bursaspor, ligde ise son
derece kötü bir grafik çiziyordu. Tak›m›n ligde
kalmas›, o dönemin statüsüyle kupay› kazanmas›-
na ba¤l›yd›. Çünkü kupay› kazanan tak›m, puan
durumundaki yeri ne olursa olsun küme düflmü-
yordu. 29 May›s 1986 günü Federasyon Kupa-
s›’n›n finalinde Altay’la karfl› karfl›ya geldi Bursas-
por. O güne kadar en büyük baflar›s› 1970’te ka-
zand›¤› Baflbakanl›k Kupas› olan yeflil-beyazl›lar,
finalde Altay’› 2-0 yenerek Federasyon Kupas›’n›
müzesine götürdü. Gollerin alt›nda Tulipan ve
Beyhan’›n imzas› vard›. Ligdeki son maç›nda Sa-
karyaspor’a 3-2 yenilen Bursaspor’un 2. Lig’e
düflmesini iflte bu kupa zaferi önlemiflti. Elbette
kupa maç›n›n kahramanlar›ndan Tulipan da fleh-
rin y›ld›zlar›ndan birisi haline gelmiflti. Ancak
Bursaspor’un kupa ve ligde kalma sevinci çok
uzun sürmedi. Tak›m Befliktafl’la oynayaca¤›
Cumhurbaflkanl›¤› Kupas›’n›n haz›rl›klar›na bafl-
larken araya giren bayram izninde efli, k›z› ve ar-
kadafllar›yla Ulubat Gölü kenar›nda gezmeye gi-
den Tulipan, bindi¤i kaya¤›n alabora olmas›yla
hayat›n› kaybetti. Onunla birlikte efli ve k›z› da bu
elim kazada can vermiflti. 

Kalman Meszöly
Türkiye’de çal›flan son Macar teknik adam Kalman Mes-
zöly hem Millî Tak›m›m›zda hem de Fenerbahçe’de görev
yapt›. 1941 do¤umlu Meszöly, futbolculuk döneminde
Vasas tak›m›yla 4 lig flampiyonlu¤u yaflad›, ayr›ca Do¤u
Avrupa kupalar›ndan Mitropa Kupas›’n›n da 4 kez sahibi
oldu. Macaristan Millî Tak›m›’nda da 61 maça ç›kan Mes-
zöly, 1964’te Avrupa üçüncüsü olan tak›m›n önemli par-
çalar›ndan birisiydi. 1972’de teknik direktörlü¤e bafllayan

Meszöly, 1980’de Ma-
caristan Millî Tak›-
m›’n›n bafl›na getirildi.
1982 Dünya Kupas›
elemelerinde ‹ngiltere,
Romanya, ‹sviçre ve
Norveç’li grubu birinci s›rada tamamlayan Macaristan, fi-
nallerde 10-1’lik El Salvador galibiyetiyle Dünya Kupas›

tarihinin en farkl› galibiyetini elde etti. Ancak
daha sonra Arjantin’e yenilip, Belçika ile bera-
bere kal›nca grup üçüncüsü olup elendiler. Euro
1984 elemelerinde baflar›l› olamay›nca istifa
eden Kalman Meszöly, Mart 1985’te Türk Millî
Tak›m›’n›n teknik direktörü oldu. 1986 Dünya
Kupas› elemelerinde Kuzey ‹rlanda’ya 2-0 kay-
bedilen maçla göreve bafllad›, 1986 yaz›nda Fe-
nerbahçe ile anlaflt›. 28 A¤ustos 1986’da ‹sviçre
ile 0-0 berabere biten maç Meszöly’nin ikinci ve
son millî maç› oldu. 1985-86 sezonuna Fener-
bahçe ile TSYD Kupas›’n› kazanarak bafllayan,
fiampiyon Kulüpler Kupas›’ndaki Bordeaux zafe-
rinin de mimar› olan Meszöly iflin sonunu iyi ge-
tiremedi. Fenerbahçe sezonu 5. s›rada bitirince
Macar teknik adamla yollar ayr›ld›. Ertesi sezon
Altay maceras› 8 maç süren Meszöly, daha son-
ra Macaristan Millî Tak›m›’n›n yan› s›ra Suudi
Arabistan’da Al-‹ttihad, Güney K›br›s’ta AEL Li-
masol’da çal›flt›.

Oyuncu Kulüp Sezon
Joe Erwin Kuzman Befliktafl 1966-67

1968-69
Tibor Szalay Befliktafl 1966-67
Mihaly Tulipan Bursaspor 1985-86
Attila Kerekes Bursaspor 1985-87
Laszlo Kuti Denizlispor 1985-86
Jozsef Varga Denizlispor 1985-87
Janos Petry Zsolt Gençlerbirli¤i 1995-96
Peter Kabat Göztepe 2001-02

Denizlispor 2002-04
Pal Lazar Samsunspor 2011-12

Türkiye’de Oynayan Macar Futbolcular

Tulipan’›n dram›

1896 do¤umlu Kuttik de ülkemizde flampiyonluk yaflayan
Macar teknik direktörlerden biri. 1923-1926 y›llar› aras›nda
‹talya’da futbol oynayan ve teknik adaml›¤a da bu ülkede
bafllayan Kuttik, uzun süre baflar›dan uzak kalsa da 1942-43
sezonunda Torino ile lig ve kupa flampiyonlu¤unu kazand›.
fiampiyonlu¤un ard›ndan Kuttik tak›mdan ayr›lsa da “Büyük
Torino”nun temellerini atm›fl oldu. 1959-1960 sezonunda
Befliktafl’a gelen Macar antrenör, 38 maç›n 29’unu kazana-
rak siyah-beyazl› tak›ma lig tarihindeki ilk flampiyonlu¤unu
kazand›rd›. Ancak yönetimle maddi konularda anlaflamay›n-
ca Befliktafl’tan ayr›ld› ve Göztepe’nin bafl›na geçti. 1960-61
sezonunda Göztepe’yle ancak 13. olabilen Kuttik, ertesi se-
zon geri döndü¤ü Befliktafl’la üçüncü s›rada kal›nca görevini
Spajiç’e devretti. Macar teknik adam›n ertesi sezon Vefa’da
bafllayan maceras› ise uzun sürmedi.

Andras Kuttik
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çe)” - Yusuf Tepekule (Galatasaray), Suat Kaya (Galatasaray)
“Mehmet Özdilek (Befliktafl)”, Tugay Kerimo¤lu (Galatasa-
ray), O¤uz Çetin (Fenerbahçe), Abdullah Ercan (Trabzons-
por) - Orhan Ç›k›r›kç› (Trabzonspor), Ertu¤rul Sa¤lam (Sam-
sunspor) diziliflindeki ay-y›ld›zl›lar o gün Norveç’i Ertu¤rul
Sa¤lam’›n iki golüyle 2-1 yenerek Kad›köy’ü selamd›. 
Aradan 16 ay geçtikten sonra bu stattaki ikinci maç›na 8
Mart 1995 günü ç›kan Fatih Terim yönetimindeki millîleri-
miz, 1-0 yenik duruma düfltü¤ü ‹srail’i Aykut Kocaman ve
son dakikada Suat Kaya’n›n golleriyle 2-1 yenmeyi baflard›.
O tarihten sonra Kad›köy’de 8.5 y›l millî maç oynanmad›.
Millî Tak›m›m›z 11 Ekim 2003 tarihinde fienol Günefl yöne-
timinde 2004 Avrupa fiampiyonas› elemelerindeki en güçlü
rakibi ‹ngiltere’nin karfl›s›na Kad›köy’de ç›kt›. Steve Ger-
rard’l›, John Terry’li,  Sol Campbell’l›, David Beckham’l›, Pa-
ul Scholes’lu, Wayne Rooney’li, Emile Heskey’li ‹ngiltere
karfl›s›nda Millî Tak›m›m›z mutlaka kazanmak zorundayd›.
Ancak ‹ngilizlerin Beckham’la penalt› kaç›rd›¤› maç golsüz
sona erdi ve Millî Tak›m›m›z grubunu ikinci s›rada bitirerek
Letonya ile o mahut baraj maçlar›n› oynamak zorunda kal-
d›. 
Ay-y›ld›zl›lar, 2006 Dünya Kupas› elemelerinin iç sahada-
ki iki maç›n› Kad›köy’de oynad›. 9 Ekim 2004’te Kazakis-
tan’› Gökdeniz Karadeniz, Nihat Kahveci ve iki adet Fatih
Tekke golüyle 4-0 yenen Ersun Yanal yönetimindeki ay-y›l-
d›zl›lar, bu stattaki en farkl› galibiyetlerini o karfl›laflmada
elde etti. 
Ancak ayn› stattaki ilk yenilgimiz de yine 2006 Dünya Ku-
pas› elemelerinde geldi. Millîlerimiz 17 Kas›m 2004 günü
Ukrayna’ya Oleg Gusev ve Andriy Shevchenko’dan (2) ye-
di¤i gollerle 3-0 kaybetti. Bunun üzerine Millî Tak›m›m›z
gruptaki Arnavutluk ve Yunanistan maçlar›n› ‹nönü Sta-
d›’nda oynad›. Ancak Yunanistan beraberli¤inin ard›ndan
deplasmandaki 6-0’l›k Kazakistan galibiyeti bile Ersun Ya-
nal’›n gidiflini önleyemedi. Yerine gelen Fatih Terim’le
grup ikincili¤ini yakalayan Millî Tak›m›m›z, ‹sviçre ile ba-
raj maç› oynamaya hak kazand›. ‹sviçre’deki ilk maç› 2-0
kaybeden millîler, rövanfl için Kad›köy’ü seçmiflti. fiükrü
Saraco¤lu’nda ‹sviçre’yi Tuncay fianl›’n›n üç, Necati
Atefl’in bir golüyle 4-2 yenen ay-y›ld›zl›lar, ne yaz›k ki gol
averaj›yla finallere gitme hakk›n› kaç›rd›. Üstelik maçta ya-
flanan olaylar nedeniyle al›nan a¤›r cezalar söz konusuydu
ve millîler daha sonraki üç iç saha maçlar›n› deplasmanda
oynamak zorunda kalacakt›. 

2010 Dünya Kupas› elemelerinde Millî
Tak›m›m›z Kad›köy’de tek maça ç›kt›.
10 Eylül 2008 günü gruptaki ilk iç saha
maç›nda Belçika ile 1-1 berabere kalan
millîlerimizin tek golünün alt›nda Emre
Belözo¤lu imzas› vard›. Bu puan kayb›-
n›n etkisiyle midir bilinmez, millîleri-
miz 2010 elemeleri boyunca bir daha
Kad›köy’e u¤ramad›. 
Aradan iki y›ldan fazla bir zaman geç-
tikten sonra ay-y›ld›zl›lar 11 A¤ustos

2010 günü bugünkü rakibi Romanya ile
fiükrü Saraco¤lu Stad›’nda karfl› karfl›ya geldi ve ayr›nt›lar›-
n› bu kitab›n ilerleyen sayfalar›nda bulabilece¤iniz 90 daki-
ka golsüz sona erdi.
Millî Tak›m›m›z, Euro 2012 elemelerinin iç saha siftah›n›
da Kad›köy’de yapt›. 7 Eylül 2010 günü Belçika ile oyna-
nan zorlu maç millîlerimizin 3-2 üstünlü¤üyle sonuçlan›r-
ken, gollerimizin alt›nda Hamit Alt›ntop, Semih fientürk ve
Arda Turan’›n imzalar› vard›. 
Ay-y›ld›zl› tak›m, gruptaki ikinci iç saha maç›nda da Avus-
turya’y› Kad›köy’de Arda Turan ve Gökhan Gönül’ün gol-
leriyle 2-0 yendi
ancak o tarihten
sonra fiükrü Sara-
co¤lu’nda yeni bir
millî maç için tam
532 gün geçmesi
gerekti. 
Ay-y›ld›zl›lar, 2014
Dünya Kupas› ele-
melerinde gruptaki
ilk maç›nda Eston-
ya karfl›s›na Kad›-
köy’de ç›k›p 90 da-
kikay› Emre Belö-
zo¤lu, Umut Bulut
ve Selçuk ‹nan’›n
golleriyle 3-0 galip
tamamlad›. 
fiükrü Saraco¤lu
Stad›’ndaki 12.
maç›n› Romanya
ile oynayan Millî
Tak›m›m›z, bu
stattaki ikinci ye-
nilgisine de iflte bu
maçta u¤rad›.
2014 Dünya Kupa-
s› eleme grubun-
daki üçüncü ma-
ç›nda Romanya’ya
1-0 yenilen Millî
Tak›m›m›z yine de
Kad›köy’den vaz-
geçmedi.

Müthifl bir çal›flmayla bütün tribünlerinin üstü kapat›lan ve
ülkemizin en modern statlar›ndan birisi haline getirilen Ka-
d›köy’deki Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu Stad›, 105’e 68
metrelik çim zemini, tamam› kapal› 50 bin 530 kifli kapasi-
teli tribünleri, 90 adet VIP locas›, son derece modern so-
yunma odalar› ve mükemmel d›fl ayd›nlatmas›yla p›r›l p›r›l
parl›yor. 
Millî Tak›m›m›z, bugün bu görkemli statta 13. kez sahne
alacak. Kad›köy’de ilk maç›n› 10 Kas›m 1993 günü Nor-
veç’le oynayan ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayr›lan ay-
y›ld›zl›lar, o günden bu yana oynanan 12 karfl›laflman›n
8’ini kazan›rken, 2 maçta berabere kald›, 2 kez de yenildi.
Beraberlikle sonuçlanan maçlardan birisi ‹ngiltere ile oyna-
n›rken, di¤er müsabakadaki rakibimiz ise Romanya’yd›.
fiimdi Millî Tak›m›m›z›n Kad›köy’deki maçlar›na k›saca bir

göz atal›m. 
Ay-y›ld›zl›lar, daha önce de belirtti¤imiz gibi Kad›köy’deki
ilk maç›na 10 Kas›m 1993 günü Norveç karfl›s›nda ç›kt›.
Sepp Piontek yönetiminde 1994 Dünya Kupas› elemelerine
bafllayan millîler ‹ngiltere, Hollanda, Norveç, Polonya ve
San Marino’nun yer ald›¤› grupta sadece San Marino maç-
lar›ndan 4 puan ç›kart›p di¤er maçlar›n› kaybedince, göre-
ve Fatih Terim getirilmiflti. Art›k iddias› kalmayan millîler,
Terim yönetiminde, ‹nönü Stad›’nda Polonya’y› 2-1 yenerek
baflar›l› bir bafllang›ç yapm›fl, gruptaki son maç›na o zaman-
ki ad›yla Fenerbahçe Stad›’nda Norveç karfl›s›nda ç›km›flt›.
Bu stattaki ilk millî maç olmas› nedeniyle kadroyu da hat›r-
latmakta fayda var. Hayrettin Demirbafl (Galatasaray) - Bü-
lent Korkmaz (Galatasaray), Gökhan Keskin (Befliktafl),
Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor) “Emre Afl›k (Fenerbah-
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Millî Tak›m›m›z, 2014 Dünya Kupas› eleme grubundaki iç saha maçlar›n› Fenerbahçe fiükrü
Saraco¤lu Stad›’nda oynamay› sürdürüyor. Ay-y›ld›zl›lar, fiükrü Saraco¤lu Stad›’nda bugüne

kadar oynad›¤› 12 maçtan 8’ini kazan›rken, 2’sinde berabere kald›, 2 kez de yenildi. Bu
maçlarda 23 gol atan ay-y›ld›zl›lar, kalesinde ise 11 gol gördü. 

23 Mart 1973
do¤umlu S›rp
hakem 2009 y›-
l›ndan bu yana
FIFA kokard› ta-
fl›yor. 2 y›l önce
UEFA’n›n 1. Ka-
tegori hakemli-

¤inden Elite Development Katego-
ri’ye yükseldi. 2014 Dünya Kupas›’na
aday hakemler aras›nda bulunan Ma-
zic, fiampiyonlar Ligi’nde bugüne ka-
dar ç›kt›¤› 7 maçta 36 sar›, 1 k›rm›z›
kart gösterdi. Mazic’in fiampiyonlar
Ligi’nde yönetti¤i son maçlar 4 Aral›k
2012’de oynan›p 1-0 biten Borussia
Dortmund - Manchester United ve 6
Mart 2013’te oynan›p 1-1 sona eren
PSG-Valencia karfl›laflmalar›yd›. 

Yard›mc› Hakemler
Milovan Ristic
Dalibor Djurdjevic

Dördüncü Hakem
Milenko Vukadinovic 

Maç›n Hakemi
Milorad

Mazic
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1949’da Millî Tak›m Teknik Direktörlü¤üne bafllayan Gusz-
tav Sebes’in ilk maç›nda Çekoslovakya deplasman›nda al›-
nan 5-2’lik ma¤lubiyet biraz kafalar› kar›flt›rd›ysa da k›sa sü-
re içerisinde sistemin meyveleri toplanmaya bafllam›flt›r. Ta-
k›m bu ma¤lubiyet sonras› oynad›¤› sekiz maç›n alt›s›n› ka-
zan›rken rakip filelere tam 36 gol göndermifl, kalesindeyse
9 gol görmüfltür. Bu sekiz maçl›k flovun ard›ndan 14 May›s
1950’de Avusturya’yla Viyana’da yap›lan ve 5-3 kaybedilen
maç›n da Macaristan Millî Tak›m›’n›n tarihinde çok önemli
bir yeri oldu¤unu söyleyelim. Zira Macarlar bu maçtan son-
ra yaklafl›k 50 ay boyunca yenilgi yüzü görmeyecek ve bu
süre içinde yapacaklar› 32 maçta 28 galibiyet, 4 de beraber-
lik elde edecekti.
Mevzubahis seri içerisinde ilk büyük baflar›, 1952 Helsinki
Olimpiyat›’nda geldi. S›ras›yla Romanya, ‹talya, Türkiye, ‹s-
veç ve Yugoslavya’y› deviren Macarlar, alt›n madalyan›n
sahibi olurlarken oynad›klar› befl maçta rakip filelere tam 20
gol göndermiflti.
Macaristan Millî Tak›m›’n›n o y›llarda oynad›¤› en unutul-
maz oyunlardan biriyse, daha sonralar› tüm zamanlar›n en
büyük futbol klasiklerinden biri olarak kabul edilecek bir
özel maçta, ünlü Wembley Stad›’nda ‹ngiltere’ye karfl› ser-
gilenecekti. 25 Kas›m 1953’te oynanan maçta futbolun mu-
cidi olmakla övünen ‹ngilizlerin, kendileri için kapal› kutu
konumundaki rakipleri karfl›s›nda yaflad›klar› 6-3’lük hezi-
met, futbol dünyas›ndaki taktiksel geliflimin de nas›l bir “
kula¤› geçmesi” örne¤i haline geldi¤inin göstergesiydi. 30
y›ld›r kendisine herhangi bir alternatif üretilmeyen WM sis-
temi, üzerinde ufak de¤ifliklikler yap›lm›fl versiyonu karfl›-
s›nda adeta çuvallam›flt›. Maç boyunca Macarlar›n çekti¤i
35 fluta karfl›l›k ‹ngilizlerin sadece 5 flutta kalmalar›ysa, ta-
belada yazan neticeden kesinlikle daha dehflet verici bir far-
k› gözler önüne seriyordu.
Maç›n ard›ndan ‹ngilizler, “yenilen pehlivan›n gürefle doy-
mamas›” deyimini hakl› ç›kar›rcas›na, bir rövanfl karfl›lafl-
mas› oynanmas› talebinde bulunmufllard›. Lâkin talebin ka-
bul görmesi üzerine alt› ay sonra Budapeflte’nin NEP Sta-
d›’nda oynanan maç, ‹ngilizler ad›na skor aç›s›ndan önce-

kine göre çok daha feci olacak ve Macarlar
7-1’lik göz kamaflt›r›c› bir galibiyete imza
atacakt›. Bu skor ayn› zamanda ‹ngiltere Mil-
lî Tak›m›’n›n tarihinde ald›¤› en farkl› ma¤lu-
biyetti ve günümüzde de bu özelli¤ini koru-
makta...
Özellikle ‹ngiltere karfl›s›nda ald›klar› ola¤a-
nüstü galibiyetlerin de futbol kamuoyunda
yaratt›¤› hayranl›k neticesinde 1954’teki
Dünya Kupas›’na mutlak favori olarak giden
Macarlar, ‹sviçre’deki turnuvaya da bu gö-
rüflleri destekler nitelikte çarp›c› skorlar elde
ederek bafllam›fllard›. ‹lk maç›nda Güney Ko-
re karfl›s›nda kupan›n o ana kadarki gol reko-

runu k›rarak 9-0 galip gelen Alt›n Tak›m, bir sonraki maç›n-
daysa Bat› Almanya’y› 8-3’le bozguna u¤rat›yor ve ‹ngiliz-
lerden sonra Almanlar›n da tarihlerinde gördükleri en a¤›r
yenilginin müsebbibi oluyordu.
Çeyrek finalde futbol dünyas›n›n bir baflka devi Brezilya’y›,
üstelik de sakat olan en önemli oyuncusu Puflkafl’›n yoklu-
¤una karfl›n dört golle geçen Macarlar, final öncesindeki
son viraj› da, son dünya flampiyonu Uruguay’› dört golle de-
virerek dönmüfltü. Finale gelene kadar oynanan dört maçta
tam 25 gol atmalar›, üstelik bu gol sa¤ana¤›n›n Bat› Alman-
ya, Brezilya ve Uruguay gibi önemli tak›mlara karfl› da her-
hangi bir dinme emaresi göstermemesi, hemen herkesin fi-
nal maç›n›n bir formaliteye dönüflece¤ini düflünmesine yol
açm›flt›. Üstelik Macarlar›n finalde karfl›laflacaklar› tak›m da
henüz üç hafta öncesinde filelerine sekiz gol b›rakt›klar› Al-
manlard›.
Bern’deki finalin ilk dakikalar›, bu görüflü hakl› ç›kar›r cins-
tendi. Hatta Wankdorf Stad›’n›n tribünlerinde yer alan on
binler, daha sekizinci dakika dolmak üzereyken tabelada 
2-0’l›k Macaristan üstünlü¤ünün yazd›¤› gördüklerinde ye-
ni bir tarihi fark beklemeye bafllam›fllard›. Fakat sonras›nda
futbol tarihinin belki de en büyük mucizelerinden biri ger-
çekleflti ve Bat› Almanya, kalesini gole kapad›¤› gibi üç kez

Futbolun, K›ta Avrupa’s›nda ilk filizlendi¤i ve ser-
pildi¤i noktalardan biri olan Macaristan, hiç kufl-
kusuz bu özelli¤inin de etkisiyle uzun y›llar bo-
yunca futbol dünyas›n›n en önde gelen ülkeleri-
nin aras›nda yer alm›flt›. Ancak 1980’lerin ortala-
r›ndan itibaren kendisini büyük bir buhran›n için-
de bulan Macar futbolunun yüzü, neredeyse 30
y›ld›r bir gün olsun do¤ru dürüst gülebilmifl de¤il.
Vakti zaman›nda bünyesinden tüm dünyan›n g›p-
ta etti¤i harikulade y›ld›zlar ç›karan ve o y›ld›zla-
r› müthifl bir ahenk içinde kullanarak adeta önü-
ne geleni devirebilen Macar Millî Tak›m›, art›k o
günlerin çok uza¤›nda.
Macarlar›n futbolla tan›flmas›, henüz Avusturya-
Macaristan ‹mparatorlu¤u döneminde olmufltu.
1901’de Macar Futbol Federasyonu’nun kurul-
mas› ve ilk ulusal flampiyonan›n düzenlenmesi-
nin ard›ndan 1902’de de Macaristan Millî Tak›m›
ilk maç›na, imparatorlu¤un di¤er yar›s›n› olufltu-
ran Avusturya karfl›s›nda ç›km›fl, maç 5-0 Avus-
turya üstünlü¤üyle tamamlanm›flt›.
Macaristan, 1930’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Avrupa’n›n en önemli futbol güçlerinden biri ha-
line gelecekti. 1934 Dünya Kupas›’nda ilk turda
M›s›r’› 4-2 geçip çeyrek finale kalan fakat bu tur-

da ezeli rakibi Avusturya’ya 2-1 yenilen Macar-
lar, 1938 Dünya Kupas›’ndaysa ilk büyük baflar›-
s›n› elde ediyor ve s›ras›yla Do¤u Hollanda Antil-
leri (bugünkü Endonezya), ‹sviçre ve ‹sveç’i ele-
yerek finale kal›yordu. Finalde ‹talya’ya 4-2 yeni-
len Macarlar, böylelikle ilk dünya ikinciliklerini
elde ediyorlard›.
Macaristan Millî Tak›m›’n›n efsane mertebesine
ulaflt›¤› dönemse 1950’lerdi. O meflhur kadroda
Zoltan Czibor, Nandor Hidegkuti, Sandor Kocsis,
Jozef Bozsik ve tabii ki Ferenç Puflkafl gibi “süper
star”lar›n bulunmas›, tak›m›n elde etti¤i baflar›la-
r›n elbette öncelikle bireysel yeteneklerle aç›kla-
nabilece¤ini akla getirse de iflin püf noktas›, bu
bireysel yeteneklerden azami flekilde faydalana-
bilen bir sistemin yarat›lmas›ndayd›. Öyle ki Mar-
ton Bukovi ve Gusztav Sebes gibi teknik adamla-
r›n çal›flmalar› neticesinde 1920’lerden beri dün-
yada en çok kabul gören sistem olan WM dizili-
flinde M harfini oluflturan k›sm› tersine çevirip (3-
2-2-3 fleklindeki rakamsal ifade 3-2-3-2’ye dön-
müfltür) WW olarak an›lmaya bafllayan yeni bir
sistemin denenmesi, Macar Millî Tak›m›na, klasik
WM oynayan rakipleri karfl›s›nda büyük bir avan-
taj sa¤lam›flt›r.

2244

HHeeyy  ggiiddii  MMaaccaarriissttaann hheeyy
1950’li yıllarda tüm

dünyanın en çok
hayranlık duyduğu takım
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de Macaristan kalecisi Grosics’i avlayarak 3-2’lik galibiye-
te, dolay›s›yla da dünya flampiyonlu¤una uzand›. Macaris-
tan ise 1938’den sonra bir kez daha dünya ikincili¤iyle ye-
tinmek zorunda kalm›flt›. Üstelik bu kez, belki de tarihin gö-
rüp görebilece¤i en görkemli dünya ikincisi de olmufllard›,
ama tüm bunlar elbette ki kaçan bal›¤›n büyüklü¤ünü gizle-
meye yetmeyen tesellilerdi.
Yine de Macaristan, yaflad›¤› bu büyük hayal k›r›kl›¤›n›n ar-
d›ndan toparlanmakta gecikmedi. 32 maçl›k yenilmezlik se-
risinin bitti¤i 1954 Dünya Kupas› finali sonras›nda oynad›k-
lar› ilk 18 maç›n sadece üçünde berabere kal›rken 15 gali-
biyet ald›lar, 74 gol at›p 22 gol yediler. Macaristan’›n bu
ikinci önemli serisiyse özel bir maçta, beklenmedik bir ra-
kip, Türkiye karfl›s›nda son bulacakt›. 19 fiubat 1956 tarihin-
de Dolmabahçe Stad›’nda oynanan maçta ikisi Lefter’den,
biri de Metin Oktay’dan gelen gollere sadece Puflkafl’tan tek
bir cevap gelince ay-y›ld›zl›lar 3-1’lik galibiyete uzanmay›
baflarm›flt›.
Macaristan, ald›¤› bu ma¤lubiyetle bir daha eskisi gibi uzun
bir yenilmezlik serisi yakalayamayacakt›. O maça kadar oy-
nad›¤› 51 maçta 43 galibiyet, 7 beraberlik ve tek bir ma¤lu-
biyet alan Macaristan, bu maç›n ard›ndan oynad›¤› dört ma-
ç›nsa ikisini kaybederken ikisindeyse berabere kalacakt›.
“Alt›n Tak›m”›n rüya gibi geçen alt› y›l›n ard›ndan da¤›lma-
ya bafllamas›ysa, 1956 y›l›n›n ikinci yar›s›na denk gelmek-
tedir. Macar ordusunun himayesi alt›nda bulunan ve millî
tak›m›n da iskeletini oluflturan Honved ekibi, 1956-57’nin
fiampiyon Kulüpler Kupas›’nda ‹spanya’dan Athletic Bilbao
ile eflleflmifltir. O dönemde Macaristan siyasi aç›dan büyük
çalkant›lar yaflamaktad›r. Sovyet tanklar› Budapeflte’yi iflgal
ederek Nagy hükümetini devirmifl ve Sovyet yanl›s› sosya-
list düzeni yeniden kurmufltur. ‹spanya’da bulunan Honved

tak›m›n›n oyuncular› bu kargafla-
y› bahane ederek Macaristan’a
dönmeme karar› al›r. Hatta bu-
nun üzerine UEFA da Bilbao ma-
ç›n›n rövanfl›n›n Brüksel’de oy-
nanmas›na karar verir. Bu maç›n
ard›ndansa tak›m ‹talya, ‹spanya,
Portekiz hatta Brezilya’y› kapsa-
yan bir tura ç›kar.
Uzun turun bitmesiyle birlikte de
tak›m›n önemli y›ld›zlar› Bat› Av-
rupa kulüplerine do¤ru yelken
açar. Bunlar›n en önde gelenle-
rinden Puflkafl Real Madrid’e,
Czibor ve Kocsis de Barcelo-
na’ya transfer olmufltur. Futbol-
cular›n ‹spanya’ya gidiflleri nor-
mal bir transfer vas›tas›yla de¤il
de iltica usulüyle gerçekleflti¤in-
den, birtak›m problemler de ça-
bucak bafl gösterir. Örne¤in ilk
önce Espanyol’a transfer olmas›
beklenen Puflkafl, söz konusu
problemler neticesinde FIFA’dan

iki y›l men cezas› al›r, iki y›ll›k beklemenin sona ermesiyle
birlikte de h›zl› davranan Real Madrid y›ld›z oyuncuyu kad-
rosuna katan taraf olur. 1956’da Gusztav Sebes’in görevi b›-
rakmas› da da¤›lman›n bir di¤er göstergesidir. 
1966 Dünya Kupas›’na gelindi¤inde son iki turnuvan›n
flampiyonu, Peleli Brezilya’y› 3-1 ma¤lup ederek saf d›fl› b›-
rakan ve Portekiz’in ard›ndan ilk tur grubundan ç›kan ikin-
ci tak›m olan Macarlar hâlâ dünyan›n en iddial› tak›mlar›n-
dan biri oldu¤unu göstermifllerdi. Ancak çeyrek finalde Sov-
yetler Birli¤i’ne 2-1 ma¤lup olmaktan kurtulamad›lar. Ma-
carlar›n elde etti¤i son önemli baflar›ysa, 1972 Avrupa fiam-
piyonas›’na kat›lmakt›. Ne var ki dört tak›m›n kat›ld›¤› tur-
nuvan›n yar› finalinde SSCB’ye, üçüncülük maç›nda da Bel-
çika’ya yenilen Macaristan, dördüncülükle yetinmek zorun-
da kald›.
Macaristan bundan sonra herhangi bir Avrupa fiampiyona-
s›’nda boy gösteremezken, Dünya Kupalar›naysa 1978,
1982 ve 1986 y›llar›nda kat›ld›. Fakat bu turnuvalar›n hep-
sinde ilk turda elendi. Tek teselli, 1982 Dünya Kupas›’nda
El Salvador karfl›s›nda elde edilen 10-1’lik galibiyetti. Öyle
ki bu skor, bugün bile Dünya Kupalar›n›n en farkl› galibiye-
ti olarak kay›tlarda duruyor.
1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren büyük bir krizin içinde
olan Macaristan futbolu, bir zamanlar en iyileri aras›nda ol-
du¤u Avrupa futbolunda adeta aksi istikamete do¤ru son sü-
rat gitmekte. Millî tak›m herhangi bir büyük turnuvaya kat›-
lamazken, kulüpler düzeyinde de elle tutulur herhangi bir
baflar› bulunmuyor. Ancak Macarlar›n 2014 Dünya Kupas›
elemelerine beklentilerin çok üstünde bir baflar›yla bafllad›-
¤›n› ve grup ikincili¤i için iddial› bir konumda bulundu¤u-
nu da unutmamak gerekiyor. Kim bilir, belki de 2014 ele-
meleri Macarlar için yeni bir ç›k›fl›n bafllang›c›n› olabilir.

2266



22992288

Volkan Demirel (27.10.1981 - ‹stanbul, 57 maç)
Onur Recep K›vrak (01.01.1988 - Manisa, 6 maç) 
Tolga Zengin (10.10.1983 - Artvin, 5 maç) 
Gökhan Gönül (04.01.1985 - Samsun, 33 maç, 1 gol)
Serdar Kurtulufl (23.07.1987 - Bursa, 4 maç) 
Bekir ‹rtegün (20.04.1984 - Elaz›¤, 7 maç) 

Semih Kaya (24.02.1991 - ‹zmir, 9 maç) 
Egemen Korkmaz (03.11.1982 - Bal›kesir, 9 maç) 
Serdar Aziz (23.10.1990 - Bursa) 
Caner Erkin (04.10.1988 - Bal›kesir, 18 maç, 1 gol)
Hasan Ali Kald›r›m (09.12.1989 - Almanya, 12 maç) 
Hamit Alt›ntop (08.12.1982 - Almanya, 78 maç, 8 gol)

Arda Turan (30.01.1987 - ‹stanbul, 63 maç, 13 gol)
Alper Potuk (08.04.1991 - Afyon, 3 maç) 
Soner Aydo¤du (05.01.1991 - Ankara, 2 maç)
Nuri fiahin (05.09.1988 - Almanya, 39 maç, 2 gol)
Selçuk ‹nan (10.02.1985 - ‹skenderun, 25 maç, 3 gol)
Mehmet Ekici (25.03.1990 - Almanya, 8 maç) 

Kerim Frei (19.11.1993 - Avusturya, 2 maç) 
Sercan Sararer (27.11.1989 - Almanya, 11 maç) 
Olcay fiahan (26.05.1987 - Almanya, 1 maç)
Burak Y›lmaz (15.07.1985 - Antalya, 24 maç, 7 gol)
Umut Bulut (15.03.1983 - Kayseri, 22 maç, 3 gol)
Mevlüt Erdinç (25.02.1987 - Fransa, 20 maç, 3 gol)

Tolga Zengin
(Trabzonspor)

Onur K›vrak
(Trabzonspor)

Hasan Ali Kald›r›m
(Fenerbahçe)

Gökhan Gönül
(Fenerbahçe)

Egemen Korkmaz
(Fenerbahçe)

Semih Kaya
(Galatasaray)

Bekir ‹rtegün
(Fenerbahçe)

Caner Erkin
(Fenerbahçe)

Serdar Aziz
(Bursaspor)

Serdar Kurtulufl
(Gaziantepspor)

Sercan Sararer
(Greuther Fürth)

Kerim Frei
(Fulham)

Soner Aydo¤du
(Trabzonspor)

Selçuk ‹nan
(Galatasaray)

Alper Potuk
(Eskiflehirspor)

Hamit Alt›ntop
(Galatasaray)

Olcay fiahan
(Befliktafl)

Mevlüt Erdinç
(Rennes)

Umut Bulut
(Galatasaray)

Burak Y›lmaz
(Galatasaray)

Mehmet Ekici
(Werder Bremen)

Nuri fiahin
(Borussia Dortmund)

Arda Turan
(Atletico Madrid)

Volkan Demirel
(Fenerbahçe)
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Macaristan Orta Avrupa’da, Türkiye’nin yedide biriMacaristan Orta Avrupa’da, Türkiye’nin yedide biri
kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristankadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan
Cumhuriyeti ya da k›saca Macaristan; Avusturya, SloCumhuriyeti ya da k›saca Macaristan; Avusturya, Slo--
vakya, Ukrayna, Romanya, S›rbistan, H›rvatistan vevakya, Ukrayna, Romanya, S›rbistan, H›rvatistan ve
Slovenya ile komflu olan, denize k›y›s› bulunmayan,Slovenya ile komflu olan, denize k›y›s› bulunmayan,
Avrupa Birli¤i üyesi bir ülke. Orta Avrupa ile BalkanAvrupa Birli¤i üyesi bir ülke. Orta Avrupa ile Balkan--
lar aras›nda bir ovaya yay›lan Macaristan, Türklerinlar aras›nda bir ovaya yay›lan Macaristan, Türklerin
son 400 y›ll›k tarihinde önemli bir yer tutuyor. son 400 y›ll›k tarihinde önemli bir yer tutuyor. 
TarihiTarihi
Eski kaynaklarda Macaristan’dan Panonya diye bahseEski kaynaklarda Macaristan’dan Panonya diye bahse--
diliyor. M.Ö. üçüncü as›rda Keltlerin ve Daklar›n istidiliyor. M.Ö. üçüncü as›rda Keltlerin ve Daklar›n isti --
lâ etti¤i Panonya, M.Ö. 1. yüzy›l›n sonlar›nda Romal›lâ etti¤i Panonya, M.Ö. 1. yüzy›l›n sonlar›nda Romal› --
lar›n egemenli¤ine girer. 4. yüzy›lda Attila yönetiminlar›n egemenli¤ine girer. 4. yüzy›lda Attila yönetimin--
deki Hunlar, 6. yüzy›lda da Avar Türkleri hâkimiyetideki Hunlar, 6. yüzy›lda da Avar Türkleri hâkimiyeti

ele geçirir. Avar ‹mparatorlu¤u 250 y›l Orta Avrupa’yaele geçirir. Avar ‹mparatorlu¤u 250 y›l Orta Avrupa’ya
hâkim olur. 769’da Charlemagne taraf›ndan ortadanhâkim olur. 769’da Charlemagne taraf›ndan ortadan
kald›r›lan Avar Türkleri, Slavlar›n aras›nda eriyip kaykald›r›lan Avar Türkleri, Slavlar›n aras›nda eriyip kay--
bolur. Daha sonra ülkede hâkim olan Türklerin bir kobolur. Daha sonra ülkede hâkim olan Türklerin bir ko--
lu olan Arpatlar, göçebelikten yerleflik hayata geçer.lu olan Arpatlar, göçebelikten yerleflik hayata geçer.
Orta Asya gelenek ve yaflay›fl tarzlar›n› bir süre devamOrta Asya gelenek ve yaflay›fl tarzlar›n› bir süre devam
ettiren Arpatlar, daha sonra Türklüklerini tedricenettiren Arpatlar, daha sonra Türklüklerini tedricen
kaybedip H›ristiyanlaflmalar›na ra¤men, Macaristan’dakaybedip H›ristiyanlaflmalar›na ra¤men, Macaristan’da
bugün bile birçok Türkçe kelime kullan›lmaktad›r. bugün bile birçok Türkçe kelime kullan›lmaktad›r. 
1526’da Orta Macaristan, Türkler taraf›ndan fethedi1526’da Orta Macaristan, Türkler taraf›ndan fethedi --
lir. Bir süre sonra da Macaristan’›n tamam› Osmanl›lir. Bir süre sonra da Macaristan’›n tamam› Osmanl›
eyaleti hâline getirilir ve Budin Beylerbeyli¤ine ba¤laeyaleti hâline getirilir ve Budin Beylerbeyli¤ine ba¤la--
n›r. n›r. 
Macaristan 1699’daki Karlofça Antlaflmas›na kadarMacaristan 1699’daki Karlofça Antlaflmas›na kadar
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4. yüzy›lda Hunlar›n, 6. yüzy›lda Avarlar›n,
daha sonra da Arpatlar›n yerleflti¤i Macaristan
ovas›nda bugün yaflayanlarla uzak da olsa
akrabal›k ba¤lar›m›z›n bulundu¤unu söylemek
abart› olmasa gerek. Macar dilindeki birçok
Türkçe kökenli sözcük de bunun bir kan›t›. 
Bir süre Osmanl›, daha sonra da Avusturya
hâkimiyetinde kalan Macaristan, son dönemdeki
Sovyet hegemonyas›n›n ard›ndan 1990’da çok
partili hayata geçti ve bugün Avrupa Birli¤i
üyesi bir ülke. 

Attila’n›n torunlar›

yüz altm›fl befl sene Osmanl› hâkimiyetinde kal›r. Oyüz altm›fl befl sene Osmanl› hâkimiyetinde kal›r. O
dönemde infla edilen Osmanl› eserlerinin baz›lar› güdönemde infla edilen Osmanl› eserlerinin baz›lar› gü--
nümüze kadar gelebilmifltir. nümüze kadar gelebilmifltir. 
Macaristan 1689’da Avusturya’n›n eline geçtikten sonMacaristan 1689’da Avusturya’n›n eline geçtikten son--
ra ba¤›ms›zl›k hareketleri Osmanl›larca desteklenir.ra ba¤›ms›zl›k hareketleri Osmanl›larca desteklenir.
1682-1684’te ‹mre Thököly ve 1703-1711’de Ferenc1682-1684’te ‹mre Thököly ve 1703-1711’de Ferenc
Rakoczi, ba¤›ms›zl›k hareketleri baflar›s›zl›kla sonuçRakoczi, ba¤›ms›zl›k hareketleri baflar›s›zl›kla sonuç--
lan›nca di¤er isyanc›larla beraber Osmanl› Devleti’nelan›nca di¤er isyanc›larla beraber Osmanl› Devleti’ne
s›¤›n›r. Thököly ‹zmit’te, Rakoczi Tekirda¤’da ölenes›¤›n›r. Thököly ‹zmit’te, Rakoczi Tekirda¤’da ölene
kadar misafir muamelesi görür. kadar misafir muamelesi görür. 
Rakoczi’nin baflar›s›z teflebbüsünden sonra MacarisRakoczi’nin baflar›s›z teflebbüsünden sonra Macaris --
tan, Avusturya’n›n yar› kolonisi hâline gelir. 1785’tetan, Avusturya’n›n yar› kolonisi hâline gelir. 1785’te
Almanca resmi dil olarak kabul edilip, Avusturya ileAlmanca resmi dil olarak kabul edilip, Avusturya ile
Macaristan aras›nda gümrük birli¤i ilân edilir. 1848’deMacaristan aras›nda gümrük birli¤i ilân edilir. 1848’de

Lajos Kossuth’un ba¤›ms›zl›k hareketi Rusya’n›n yard›Lajos Kossuth’un ba¤›ms›zl›k hareketi Rusya’n›n yard› --
m›yla bast›r›ld›ktan sonra büyük bir bask› rejimi baflm›yla bast›r›ld›ktan sonra büyük bir bask› rejimi bafl --
lar. Ancak 1876’da Macaristan, Avusturya s›n›rlar›lar. Ancak 1876’da Macaristan, Avusturya s›n›rlar›
içinde federatif bir devlet hâline gelebilir. Böyleceiçinde federatif bir devlet hâline gelebilir. Böylece
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u ismiyle ikili birAvusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u ismiyle ikili bir
monarfli kurulur. Avusturya, 1914’te Birinci Dünyamonarfli kurulur. Avusturya, 1914’te Birinci Dünya
Harbi’ne girince Macaristan da kat›lmak mecburiyeHarbi’ne girince Macaristan da kat›lmak mecburiye--
tinde kal›r. Ancak Avusturya’n›n teslim olmas› üzerinetinde kal›r. Ancak Avusturya’n›n teslim olmas› üzerine
Macaristan federasyondan ayr›lMacaristan federasyondan ayr›l ›› r ve cumhuriyet ilânr ve cumhuriyet ilân
edilir. 1919’da bast›r›lan Bela-Kun idaresindeki komüedilir. 1919’da bast›r›lan Bela-Kun idaresindeki komü--
nist ayaklanmas›ndan sonra Amiral Horty, 1 Martnist ayaklanmas›ndan sonra Amiral Horty, 1 Mart
1920’de kral naipli¤ine getirilir. Macaristan, 1920’de1920’de kral naipli¤ine getirilir. Macaristan, 1920’de
yap›lan Trianon Antlaflmas› ile topraklar›n›n üçte ikisiyap›lan Trianon Antlaflmas› ile topraklar›n›n üçte ikisi --
ni, nüfusunun beflte birini kaybeder. ni, nüfusunun beflte birini kaybeder. 
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‹ki dünya savafl› aras›nda Macaristan ideolojik ve ekonomik
yönden Hitler Almanya’s›na yaklafl›r. 1941’de Almanya ile
beraber Rusya’ya karfl› ‹kinci Dünya Savafl›’na girer. Ancak
1944’te Almanya ile aras› aç›l›nca, Hitler, Macaristan’› iflgal
ettirir. Amiral Horty’nin Macaristan’da yirmi dört y›ll›k idare-
si sona erip, yerine Szalas getirilir. Szalas’›n kurdu¤u terör re-
jimine karfl› bafllayan muhalefet, komünistlerin güçlenmesine
ve Ruslar›n Macaristan’› iflgaline yol açar. 4 fiubat’ta cumhu-
riyet ilân edilir ve ayn› sene madenler, a¤›r sanayi tesisleri,
bankalar devletlefltirilir. Üç milyon hektar arazi kamulaflt›r›l›r,
kilisenin mallar›na da el konulur. Baflgösteren tepkiler sonu-
cu 1953’te ülkede mevcut bulunan Sovyet askerleri ‹mre
Nagy’yi bafla getirerek yumuflama politikas› takip etmeye bafl-
lar. ‹mre Nagy 1955’te görevden al›n›nca Macaristan’da mu-
halefet çok büyük olur. 1956’da tekrar hükümetin bafl›na ge-
tirilen ‹mre Nagy önderli¤indeki Macarlar, Sovyetlere karfl›
ayaklan›r. Ancak bu özgürlük mücadelesi 4 Kas›m’da Buda-
peflte’ye giren yüzlerce Sovyet tank› taraf›ndan kanla bast›r›-
l›r ve Nagy 1958’de idam edilir. 1989’da ise Do¤u Bloku’nun
y›k›lmaya bafllamas›yla Komünist Parti feshedilir. 1990’da
çok partili seçimler yap›l›r ve ard›ndan geliflen süreçte Maca-
ristan bugünün AB üyesi ülkeleri aras›na girer. 
Fiziki yap›
Macaristan’da en yüksek tepeler 900 ilâ 1000 metreyi aflmaz.
Ülke dört do¤al bölgeye ayr›l›r. Bat›dan kuzeydo¤uya do¤ru
400 km. boyunca uzanan Macar S›rt› denilen bölge, di¤er üç
ova bölgesi karfl›s›nda duvar gibi durur. Ova bölgeleri ise Tu-
na ötesi (Transtuna) bölgesi, Tuna Tisza nehirleri aras›ndaki
bölge ve Tisza ötesi bölgesidir (Trantisza). 
Ülkeden geçen iki büyük nehir vard›r. Bunlardan birincisi
olan 2850 km.’lik Tuna, Volga’dan sonra Avrupa’n›n en uzun
nehridir. Macaristan’› bafltanbafla ikiye bölen Tuna, Karade-
niz’e dökülmeden önce sekiz ülkeden geçer. Baflkent Buda-
peflte, Tuna’n›n iki ya-
kas›nda kuruludur. ‹kin-
ci büyük nehir Tisza ise
968 km. uzunlu¤unda
olup, Ukrayna’da Kar-
patlardan do¤ar, Karlof-
ça yak›nlar›nda Tuna ile
birleflir. Macaristan’›n
güneyinde, kuzeydo¤u-
dan güneybat›ya 90 km.
boyunda, geniflli¤i 10
ilâ 15 km. olan ve Ma-
car Denizi denilen Orta
Avrupa’n›n en büyük
gölü Balaton bulunur.
Avusturya-Macaristan
s›n›r›nda ise derinli¤i
az, buna karfl›l›k 200 ki-
lometrekarelik bir yü-
zölçümüne sahip olan
Neusiedle Gölü yer al›r.
Bu gölün büyük k›sm›

Avusturya’ya aittir. 
Do¤al Kaynaklar
Macaristan hammadde ve enerji kaynaklar› bak›m›ndan fakir-
dir. Madenlerinin en önemlisi Vertes Da¤lar›ndan ç›kar›lan
boksittir. Macaristan, boksit üretiminde Avrupa’da ikincidir.
Romanya s›n›r›nda önemli ölçüde do¤algaz, Balaton Gö-
lü’nün bat›s›nda petrol ç›kar›lmaktad›r. Nispeten az miktarda
manganez ve uranyum yataklar› da vard›r. 
Macaristan s›cak su kaynaklar› bak›m›ndan oldukça zengin
olup, bunlardan bir k›sm› t›bbî de¤er tafl›maktad›r. Özellikle
Budapeflte ve Budin, dünyan›n en güzel kapl›calar›na sahip-
tir. Budin ve civar›nda 100’ü aflk›n s›cak su kayna¤› mevcut-
tur. Tuna ötesi topraklar›n›n ve da¤lar›n›n bitki örtüsü yaprak-
lar› dökülen ormanlardan (mefle, kay›n, ›hlamur, kestane)
meydana gelmifltir. Fakat bunlar bozk›r flartlar›n›n hüküm sür-
dü¤ü Büyük Ova yak›nlar›ndaki arazide aniden kaybolur. 
Nüfus ve Sosyal Hayat
Nüfusu 10 milyona yaklaflan Macaristan, nüfus da¤›l›m› bak›-
m›ndan üç büyük tarihi ve ekonomik bölgeye ayr›l›r. Tuna
ötesi (Transtuna), Büyük Ova ve kuzey yüksek arazisi. Nüfu-
sun yüzde 48’i Büyük Ovada, yüzde 38’i Tuna ötesinde, yüz-
de 14’ü de kuzey yüksek arazisinde bulunur. Macar halk›n›n
yüzde 45’i flehirlerde, yüzde 55’i köylerde yaflar. En büyük
flehri, sanayi ve kültür merkezi Budapeflte olup, nüfusu 2 mil-
yon 115 bindir. Macaristan etnik yap›s› itibar›yla Orta Avru-
pa’n›n en homojen devletidir. Nüfusun yüzde 97’si Ma-
car’d›r. Macarca, Fin-Uygur dil ailesine dâhil olup, ülkenin
resmî dilidir. Ülkede 16 üniversite, 75’i aflk›n yüksek teknik
okul mevcuttur. 
Ülkede turizm geliflmektedir. Yüzde 80’i Rusya ve di¤er eski
do¤u blo¤u ülkelerden olmak üzere her y›l 2.5 milyon turist
Macaristan’› ziyaret etmektedir. Turizmi gelifltirmek için k›fl
sporlar› ve s›cak su tesisleri modernlefltirilmifltir. 
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Ortak atalar›n dostluk yolu

Közös elödjeink
barátságának útja

Friendship path of
common ancestors

Hasan Kemal GÜR
Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi

Ambassador of Turkey to Hungary 

Törökország Magyarországra
Akkreditált Nagykövete 

Türk ve Macar futbol kulüplerinin uzun
bir dostane maç geçmifli

bulunmaktad›r. Millî tak›mlar›m›z da
ayn› ayr›cal›¤› paylaflmaktad›r. 

Bu maçlarda hiçbir zaman hasmane
veya tahrikkâr olaylar yaflanmam›flt›r.

Elbette bu, pek çok ulusu k›skand›racak
bir durumdur. 

26 Mart Sal› akflam› yap›lacak 2014
FIFA Dünya Kupas› eleme maç› büyük

önem tafl›maktad›r. Zira, Türkiye
Cumhuriyeti ile Macar Krall›¤› aras›nda

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu¤u
1923 y›l›nda imzalanan Dostluk

Anlaflmas›n›n 90. y›l›na rastlamaktad›r.
I. Dünya Savafl› s›ras›nda kan ve

gözyafl› döken  ve  emsali görülmemifl
fedakârl›klar yapan bu iki ulus, ortak

atalar›n›n yolundan gitmeyi seçmifltir.

Bu anlaflma, ezelden günümüze süren
dostluk ve akrabal›k  iliflkilerinin ve
ortak tarihimizin somut bir tecellisi

olmufltur. 
O  itibarla, Türkiye’nin Macaristan’daki
Büyükelçisi olarak, bu maç›n iki ulusun
kardeflli¤ini, Dostluk Anlaflmas›n›n lafz›

ve ruhuna uygun flekilde teyid
edece¤ine inan›yorum. Bu kardefllik,
y›llar boyunca s›namalardan geçerek
güçlenmifltir. Uluslar›m›z, her zaman

dayan›flma içinde bulunmufl ve zor
zamanlar›nda birbirlerine omuz vererek

yard›m etmifltir. 
Bu vesileyle, her iki tak›ma da FIFA

2014 Dünya Kupas›nda baflar›lar
diliyor, Macaristan’dan gelen

izleyicilerin ise ‹stanbul’da güzel vakit
geçirmelerini temenni ediyorum.   

A barátságos török-magyar
futballmérközések hosszú

múltra tekintenek vissza. A
nemzeti csapatainkról is ug-

yanez mondható el. Nincs fel-
jegyzés arról, hogy valaha is

lette volna barátságtalan, pro-
vokatívan féktelen mérközés

nemzeti csapataink között.
Ezt természetesen sok más

nemzet irigyli. 
A 2014 FIFA Világkupa

március 26-ára, kedd estére
tervezetett csapatmérközése

nagy jelentöséggel bír, ugya-
nis egybeesik a Török Köztá-
rsaság és a Magyar Királyság

között 1923-ban, közvetlenül
a Török Köztársaság ki-

kiáltását követöen létrejött
Barátság Egyezmény 90.

évfordulójával. Az elsö világ-
háború idején elszenvedett

veszteségek és példátlan áldo-
zatok után a két nemzet úgy
döntött, hogy közös elödjeik

lábnyomait fogják követni. Ez

az egyezmény az “embe-
remlékezet óta tartó rokonság

és közös történelem”
egyértelmı kinyilvánítása. 

Törökország Magyarországra
Akkreditált Nagyköveteként

biztos vagyok benne, hogy ez
a mérközés csak megerösíti a

két nemzet közötti
testvériséget a fent említett Eg-

yezmény szavai és szelleme
értelmében. Ezt a testvériséget

több ízben megpróbálta már
az idö. A két nemzet mindig

szolidárisan viselkedett egym-
ással és szükség idején meg-

segítette egymást. 
Hadd ragadjam meg ezt az al-

kalmat arra, hogy sok sikert
kívánjak mindkét csapatnak a

2014 FIFA Világkupán való
szereplésükhöz és kellemes

tartózkodást kívánjak Isztam-
bulban mindazoknak, akik
egészen “Macaristan”-ból
utaztak idáig azért, hogy

megnézzék a meccset. 

Turkish and Hungarian fo-
otball clubs have a long

history of amicable matc-
hes. Our national teams al-

so enjoy the same privile-
ge. We have no record of
unfriendly and provocati-
vely turbulent games bet-
ween our national teams.

This is of course to the
envy of many other nati-

ons. 
The 2014 FIFA World Cup

group match on 26th
March, Tuesday evening is

of paramount importance
because it coincides with

the 90th year of the Treaty
of Friendship between the

Republic of Turkey and
Kingdom of Hungary, sig-

ned in 1923, right after the
proclamation of the Turkish

Republic. The two nations
surviving blood and tears
during the 1st World War
and undergoing unprece-

dented sacrifices, opted to
follow the footsteps of their

common ancestors. This
agreement was a solid ma-
nifestation of “kinship and
mutual history since times

immemorial”. 
As Ambassador of Turkey

in Hungary I only anticipa-
te that this match will be

confirming the brotherhood
of two nations as per letter
and spirit of the above Tre-

aty. This brotherhood has
repeatedly stood to tests of
time. The two nations have

always acted in solidarity
and shouldered each other

in times of need. 
May I take this opportunity
to wish success to both te-

ams at the 2014 FIFA
World Cup and a pleasant

stay in Istanbul to those
who have come to watch

the match all the way from
“Macaristan”. 
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Ad›  Do¤um Tarihi  Kulübü Millilik ve Gol 

Player Name Date of Birth Club App&Goal

Macaristan Millî Tak›m› Kadrosu

Kaleci / Goalkeeper

Savunma / Defender

Orta Saha / Midfielder

Forvet / Forward

Ádám Bogdán 27.09.1987 Bolton Wanderers 13/0
Gábor Király 01.04.1976 1860 Münih 87/0
Balázs Megyeri 31.03.1990 Olympiakos 0/0

Dániel Böde 24.10.1986 Ferencváros 1/0
István Kovács 24.03.1992 Videoton FC 0/0
Imre Szabics 22.03.1981 Sturm Graz 33/13
Ádám Szalai 07.12.1987 FSV Mainz 14/7
Gergely Rudolf 09.03.1985 Diósgyöri VTK 24/9

Richárd Guzmics 16.04.1987 Sz. Haladás 1/0
Zsolt Korcsmár 09.01.1989 SK Brann 15/0
Tamás Kádár 14.03.1990 Diósgyöri VTK 8/0
Zoltán Lipták 10.12.1984 Györi ETO 12/1
Norbert Mészáros 19.08.1980 DVSC-TEVA 6/0
Vilmos Vanczák 20.06.1983 FC Sion 68/2
József Varga 06.06.1988 DVSC-TEVA 18/0
Péter Halmosi 25.09.1979 Sz.Haladás 34/0

Balázs Dzsudzsák 23.12.1986 Dinamo Moskova 50/10
Ákos Elek 21.07.1988 Diósgyöri VTK 24/1
Máté Pátkai 06.03.1988 Györi ETO 2/0
Tamás Hajnal 15.03.1981 VfB Stuttgart 53/6
Ádám Gyurcsó 06.03.1991 Videoton FC 6/1
Tamás Koltai 30.04.1987 Györi ETO 12/0
Vladimir Koman 16.03.1989 FK Krasznodar 26/7
Ádám Pintér 12.06.1988 Zaragoza 14/0



17.04.1932 Türkiye-Macaristan 1-2 Özel Maç
22.04.1932 Türkiye-Macaristan 1-4 Özel Maç 
19.02.1956 Türkiye-Macaristan 3-1 Özel Maç 
29.04.1962 Macaristan-Türkiye 2-1 Özel Maç 
22.09.1982 Macaristan-Türkiye 5-0 Özel Maç 
04.04.1984 Türkiye-Macaristan 0-6 Özel Maç 
16.03.1988 Macaristan-Türkiye 1-0 Özel Maç 
05.09.1990 Macaristan-Türkiye 4-1 Özel Maç 
07.09.1994 Macaristan-Türkiye 2-2 Avrupa fiampiyonas› grup eleme 
06.09.1995 Türkiye-Macaristan 2-0 Avrupa fiampiyonas› grup eleme 
07.10.2006 Macaristan-Türkiye 0-1 Avrupa fiampiyonas› grup eleme 
12.09.2007 Türkiye-Macaristan 3-0 Avrupa fiampiyonas› grup eleme 
16.10.2012 Macaristan-Türkiye 3-1 Dünya Kupas› grup eleme 

Türkiye-Macaristan A Millî Maçlar›

RReekkaabbeettttee  iikkii  ffaarrkkll››  ddöönneemm BB  ttaakk››mmllaarr››nnaa  ddiiflfl  ggeeççiirreemmeeddiikk  
Macaristan’la ilk buluflmam›z 17 Nisan 1932 tarihin-
de Taksim Stad›’ndaki özel maçta gerçekleflti. Ma-
carlar o maça B tak›mlar›yla gelmiflti. Karfl›laflman›n
ilk yar›s› bizim aç›m›zdan futbol anlam›nda hiç de
iyi geçmedi. Defansta, sonradan namzetler aras›na
al›nan Burhan Atak’tan, hafta Mithat Ertu¤ ve Nihat
Bekdik’ten, hücum hatt›nda da Fikret Ar›can ile Re-
bii Erkal’dan baflka çal›flan yoktu. Kendisinden çok
fleyler beklemekte hakl› oldu¤umuz Selahattin Al-
may, sistem icab› geride oynuyor, aya¤›na top gelin-
ce de ne
yapaca¤›n›
fl a fl › r › y o r -
du. Bu te-
r e d d ü d ü
a r a s › n d a
daha çok
flafl›r›p ka-
leye bir-iki
flut çekme-
sini temen-
ni edenler
çoktu!.. Bu
esnada bir
gol de ka-
z a n d › k .
Macar ka-
leci Denes,
Selahat t in
A l m a y ’ › n
flutunu ka-
lenin için-
den çevir-
miflti. ‹ngi-
liz hakem
golü verdi
ve Millî

Tak›m›m›z hiç de iyi bir futbol ortaya koyamad›¤› ilk
yar›y› 1-0 önde tamamlad›. ‹kinci yar› ise sistemsiz
oynand›. Yani herkes bildi¤ini yap›yordu sahada. Fa-
kat ne yaz›k ki, maç›n ilk k›sm›n›n verdi¤i bo¤ucu s›-
k›nt› ve tereddüt, tak›mda oynarken yenmeye takat
b›rakmam›flt›. Bundan sonra Macarlar da 80. dakika-
da Bihami vas›tas›yla biri penalt›dan, di¤eri de 84.
dakikada güzel bir hücum ve atlatmayla sa¤ içleri
Gerge’nin hafif bir flutuyla iki gol kazand› ve maç
böylece tamamland›. 

17 Nisan 1932, Özel Maç 
Stat

‹stanbul, Taksim 
Hakem

W. H. Allen (‹ngiltere) 
Türkiye

Avni Kurgan (Galatasaray) - Burhan Atak (Galatasaray), Hüsnü Savman (Befliktafl) - 
Mehmet Reflat Nayir (Fenerbahçe), Nihat Bekdik (Galatasaray), Mithat Ertu¤ (Galatasaray) - 

Hayati Özgan (Befliktafl), Selahaddin Almay (‹stanbulspor), Zeki R›za Sporel (Fenerbahçe, Kaptan), 
Fikret Ar›can (Fenerbahçe), Rebii Erkal (Galatasaray) 

Macaristan (B)
Denes - Kozgoni, Biro - Magyar, Luts, Beretnas - Tungayi, Bihami, Gerge, Karlman, Fenyuefli 

Goller
Selahaddin Almay (dk. 35), Bihami (dk. 80 penalt›dan), Gerge (dk. 84)

Türkiye 1-2 Macaristan (B)

Ömer Altay 
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Tarih Maç Skor Organizasyon

Millî Takımımızın 13
maçlık Macaristan
karnesini iki farklı
döneme ayırmak
gerekiyor. 4 galibiyet, 
1 beraberlik, 8 yenilgiden
oluşan toplam bilançoyu
kötü gösteren, 1932 ile
1990 arasındaki
dönemde oynanan
müsabakalar. Bu
dönemdeki 8 maçta Millî
Takımımız tek galibiyet
alabilirken, rakibine 7
kez yenildi. Bu 8 maçta
attığı 7 gole karşılık
kalesinde 25 gol gördü.
1994-2012 arasındaki
dönemde oynanan 5
maçta ise ay-yıldızlılar 3
galibiyet, 1 beraberlik ve
1 yenilgi aldı, attıkları 9
gole karşılık 5 gol yedi.
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BBeetteerriinn  bbeetteerrii  vvaarr  
Befl gün sonra ikinci kez karfl› karfl›ya geldi¤imiz Maca-
ristan B tak›m›na bu kez daha da farkl› bir skorla yenil-
mekten kurtulamad›k. 17. dakikada Macarlar›n sa¤dan
yapt›klar› bir ak›n Gerge vas›tas› ile golle neticelendi.
Tak›m kendini toparlad›, 23. dakikada Fikret’in soldan
geliflen bir hücumunun neticesi olarak penalt› kazand›.
Penalt›y› Burhan att›. Kaleci düdük çalmadan kale çizgi-
sini terk etti¤i için hakem penalt›y› bir daha att›rmak
mecburiyetinde kald›. Bunu da Burhan kulland›. Fakat
kaleci güzel bir s›çray›flla topu kurtard›. 35. dakikada
Fikret’i ceza sahas› dâhilinde makaslayan Macarlara ha-
kem penalt› cezas› verdi. Bu ceza vuruflunu Selahattin
s›k› bir vuruflla gole çevirdi ve devre 1-1 bitti. 

60. dakikada Hakk› karfl› karfl›ya kald›¤› halde topu Macar
kalecisinin eline att›. Bu f›rsat 1.5 saat zarf›nda tak›m›m›za
talihin gösterdi¤i yegâne f›rsatt›. Hemen akabinde, Bihami
bizim kaç›rd›¤›m›z gole makûs bir mukabele olarak Av-
ni’nin bir ç›k›fl› esnas›nda galibiyet golünü att›. 76. dakika-
da Macar merkez muhacimi Gerge üçüncü gollerini kay-
detti. Esasen tak›mda umumi bir ahenksizlik vard›. Birçok
oyuncu hakiki k›ymetlerini göstermekten çok uzak bir oyun
oynuyorlard› yahut Macarlar›n güzel ve sistematik oyunu
bizimkileri böyle fena bir oyuna icbar ediyordu. 89. daki-
kada Macar sa¤ aç›¤› Tungayi müdafaay› ve kaleciyi de ge-
çerek son golü yapt›. Ve bir dakika sonra da oyun 4-1 ma¤-
lubiyetimizle sona erdi.

22 Nisan 1932, Özel Maç
Stat

‹stanbul, Taksim 
Hakem

W. H. Allen (‹ngiltere) 
Türkiye

Avni Kurgan (Galatasaray) - Nihat Bekdik (Galatasaray), Burhan Atak (Galatasaray) - 
Cevat Seyit (Fenerbahçe), ‹hsan Türemen (‹zmirspor), Mithat Ertu¤ (Galatasaray) - 

Said Alt›nordu (‹zmir Alt›nordu), Hakk› Yeten (Befliktafl), Zeki R›za Sporel (Fenerbahçe, Kaptan), 
Selahaddin Almay (‹stanbulspor), Fikret Ar›can (Fenerbahçe) 

Macaristan (B)
Denes - Kozgoni, Biro - Magyar, Luts, Beretnas - Tungayi, Bihami, Gerge, Karlman, Fenyuefli 

Goller
Gerge (dk. 17 ve 76), Selahaddin Almay (dk. 35 penalt›dan), Bihami (dk. 61), Tungayi (dk. 89)

Türkiye 1-4 Macaristan (B) 
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BBüüyyüükk  MMaaccaarr  zzaaffeerrii
‹flte Millî Tak›m tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi.
A y - y › l d › z l › l a r ,
1954 Dünya Ku-
pas›’n›n finalisti
ve dünyan›n o
dönemdeki en iyi
tak›m› olarak gös-
terilen Macaris-
tan’› 19 fiubat
1956 tarihindeki
özel maçta 3-1
ma¤lup etmeyi
baflarm›flt›. ‹nönü

Stad›’ndaki karfl›laflmaya Macarlar h›zl› bafllad› ama Tur-
gay fieren kalesinde
gole geçit vermedi. 6.
dakikada geriden ‹s-
fendiyar’a uzun bir
pas geldi ve h›zla ko-
flarak adam geçen fut-
bolcumuz, sa¤ aç›k-
tan havadan bir orta
yapt›. Top sol çapraz-
daki Lefter’e do¤ru
süzüldü; o da topun
gelifline öyle bir sol

vole vurdu ki, bir füze gibi giden top köfleden Macar a¤-
lar›na tak›ld›: 1-0. Dakikalar 41’i gösterirken Lefter ve ‹s-
fendiyar ortak bir hücum girifliminde bulundu. Sa¤ iç
mevkiinde santrhaf ve sol beki ekarte eden Lefter, 18 pas
içinde kaleye akarken Szojka taraf›ndan arkadan t›rpan-
land›. Ayn› anda tribünler ayakland›… Herkesin gördü-
¤ü, Yugoslav hakemin de gözünden kaçmayacakt›. Pe-
nalt›!.. Penalt›y› pozisyonun kahraman› Lefter kulland›
ve skoru 2-0’a getirdi. 
‹kinci yar› bafllar bafllamaz Macarlar bir kez daha floka
u¤rad›. Henüz 40. saniyede Metin, ‹sfendiyar’›n ortas›na
Farago ve Szojka’dan önce yetiflerek topa hafifçe dokun-
du. Top, Macar oyuncular›n›n flaflk›n bak›fllar› aras›nda
kale çizgisini geçip durdu. ‹nan›lacak gibi de¤ildi. Dev
Macaristan önünde 3-0 öne geçmifltik. Kalan dakikalarda
Macarlar atak üstüne atak gelifltirdi. Bu arada bizim de
‹sfendiyar’›n aya¤›ndan bir flutumuzda top direkten dön-
dü. 81. dakikada verdi¤imiz ilk aç›kta sa¤dan gelen topu
Czibor, Puflkafl’a veriyor, o da yak›n mesafeden bir sol
flutla topu kale a¤lar›m›zla buluflturuyordu. Bu gol de
skor tabelas›na nazarl›k olarak as›lm›flt›: 3-1.

19 fiubat 1956, Özel maç 
Stat

‹stanbul, ‹nönü 
Hakem

Stefanoviç (Yugoslavya) 
Türkiye

Turgay fieren (Galatasaray, Kaptan) - Ali Beratl›gil (Galatasaray), Ahmet Berman (Befliktafl) - 
Mustafa Ertan (Ankara Karagücü) “Saim Tayflengil (Galatasaray dk. 75)”, Naci Erdem (Fenerbahçe), 

Nusret Ülük (Befliktafl) - ‹sfendiyar Aç›ksöz (Galatasaray), Coflkun Özar› (Galatasaray), Metin Oktay (Galatasaray),
Kadri Aytaç (Galatasaray), Lefter Küçükandonyadis (Fenerbahçe) 

Macaristan
Farago - Buzansky, Lantos - Szojka, Bozsik, Kotasz - Toth II (Csordas dk. 46), 

Machos, Tichy (Hidegkuti dk. 31), Puflkafl, Czibor 
Goller

Lefter Küçükandonyadis (dk. 6 ve 41 penalt›dan), Metin Oktay (dk. 46), Puflkafl (dk. 81)

Türkiye 3-1 Macaristan 

EElliimmiizzddeenn  kkaaçç››rrdd››kk
Unutulmaz maç›n 6 y›l sonras›nda Macarlarla ilk defa
ülke s›n›rlar›m›z›n d›fl›nda karfl› karfl›ya geldik ve Buda-
peflte’nin NEP Stad›’ndaki karfl›laflmay› 2-1 kaybettik. ‹lk
15 dakikal›k zaman içerisinde rüzgâra karfl› oynayan ta-
k›m›m›z, Recep ve Candan’› geriye çekerek rakiplerimi-
zin h›z›n› durdurmak yolunu tuttu. Talat, fieref ve Ogün
vas›tas› ile kontrata¤a geçen tak›m›m›z, nihayet 29. da-
kikada yegâne golünü kazand›. fieref’in haz›rlad›¤› bir
ak›nda uzatt›¤› topa sahip olan Ogün, müsait pozisyona
kaçan Talat’› gördü. Talat, ceza sahas›na dald› ve att›¤›
çok sert bir flutla kaleci ‹lku’yu ma¤lup ediverdi. Hemen
birkaç dakika sonra Solymofli’nin 35 metreden att›¤› flu-
tu Turgay iyi takip edebilmifl olsayd› bir anda beraberli-
¤e düflmeyecektik. Moralsiz, yak›n markajdan s›k›lan ve

topa girmekten çekinen Macar tak›m›n›n ümidini ve flev-
kini canland›ran iflte bu gol olmufltu. Hâlbuki bu golden
birkaç saniye evvel Ogün muhakkak bir f›rsat› da heba
etmiflti. Atamad›k, üstelik de yedik. ‹lk yar›da baflar›s›z
bir oyun ç›kartan Macarlar karfl›s›nda ikinci yar›da mü-
dafaaya çekildik. Macarlarsa daha derli toplu bir oyun
ç›kartmaya bafllam›flt›. 68. dakikada ikinci golü yedik.
Gerilerden kopup gelen Göröcs, Naci’den s›yr›lm›fl ve
Turgay’la karfl› karfl›ya kalm›flt›. Kaptan›n ç›kmakla ç›k-
mamak aras›nda bir anl›k tereddüdü ma¤lup duruma
düflmemize sebep oldu. Macar Millî Tak›m›’n›n bariz
hâkimiyeti son 15 dakikada kendini gösterdi ve maalesef
kaç›rd›¤›m›z f›rsatlardan sonra yedi¤imiz talihsiz goller-
le alt› y›l sonra Macarlara rövanfl› kapt›rd›k.

29 Nisan 1962, Özel maç 
Stat

Budapeflte, NEP 
Hakemler

Bajiç, Nedelkovski, Skorniç (Yugoslavya) 
Macaristan

‹lku - Matrai, Sarofli - Solymofli, Meszöly, Sipofl - Sandor (Farkas), Göröcs, Albert (Rakosi), Tichy (Tichy II), Fenyvesi 
Türkiye

Turgay fieren (Galatasaray, Kaptan) - Ahmet Berman (Galatasaray), Ahmet Karl›kl› (Galatasaray) - 
Suat Mamat (Galatasaray), Naci Erdem (Fenerbahçe), Mustafa Yürür (Galatasaray) - Ogün Alt›parmak (Karfl›yaka),

Recep Adan›r (Galatasaray) “Yüksel Gündüz (Fenerbahçe dk. 46)”, fieref Has (Fenerbahçe), 
Talat Özkarsl› (Galatasaray), Candan Dumanl› (Ankaragücü) “Nevzat Güzel›rmak (Göztepe dk. 65)” 

Goller
Talat Özkarsl› (dk. 29), Solymofli (dk. 33), Göröcs (dk. 68)

Macaristan                  2-1                         Türkiye 
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HHeezziimmeettiinn  ssoonn  nnookkttaass››
1982 Dünya Kupas› elemelerini puans›z geçen Millî
Tak›m›m›z, yeniden göreve getirilen Coflkun Özar› yö-
netimindeki ilk s›nav›na Macaristan karfl›s›nda ç›kt› ve
sahadan 5-0’l›k hezimet skoruyla ayr›ld›. Ay-y›ld›zl›lar
5 Ekim 1980 günü özel maçta Malezya’y› 3-0 yendik-
ten sonra üst üste 7 maç› üstelik gol bile atamadan
kaybetmifl ve Macaristan karfl›s›nda 2 y›ll›k bu berbat
seriyi bozmak amac›yla ç›km›flt›. Lâkin 10. dakikada
bozgun bafllad›. Budavari’nin kornerine geriden gelen
Garaba yükseldi ve topu kafayla sol üst köfleden a¤la-
ra gönderdi: 1-0. 29’da Garaba’n›n uzun pas›na dalan

Burcsa defans›m›z›n aras›na girdi, kalecimiz fienol’u
çal›mlayarak topu bofl kaleye gönderdi: 2-0. 31’de Tu-
lipan’›n kafa flutu üst direkten döndü. 38’de önce fie-
nol, sonra Bilal kalemizde mutlak golleri önledi. 39’da
ortadan afl›rtma bir pas› alan Budavari ofsayt pozisyo-
nunda topu kafayla bofl kaleye att› ve ilk yar›n›n perde-
si 3-0 yenilgimizle kapand›. 60’ta dördüncü gol geldi.
fienol uzaktan Kiss’in çekti¤i sert flutun kalemize gir-
mesini engellerken topu elinde kaç›rd›. Bilal ortaya
müdahale etmek isterken fienol’la çarp›flt›. Pozisyonu
iyi takip eden Kiss bofl kaleye topu yuvarlad›: 4-0. 73.

dakikada ortadan so-
kulan Poczik 30 met-
reden flahane bir sol
flut ç›kard›, top fie-
nol’un sa¤›ndaki kö-
fleden a¤lar›m›zla bu-
lufltu ve skor ortaya
ç›kt›: 5-0. Farkl› ye-
nilgimizin ard›ndan
konuflan Teknik Di-
rektör Coflkun Özar›,
Millî Tak›m’›n bafl›n-
da daha önce uzun
süre görev ald›¤›n›
hat›rlatarak, “fiimdiye
kadar böylesine gole
yak›n hiçbir ekip gör-
medim. Sonuca vara-
mad›k ancak futbol-
cular›m›n iyi niyeti
beni ümitlendirdi.
Daha ileride, daha iyi
olaca¤›z” diyordu.

22 Eylül 1982, Özel maç 
Stat

Györ, Raba Eto 
Hakemler

Poucek, Palotal, Kiss (Macaristan) 
Macaristan

Bela Katzirz - Gyula Csanka, Attila Kerekes, Jozsef Toth (Zoltan Peter dk. 67), 
Peter Hannich - ‹mre Garaba, Mihaly Tulipan (Mihaly Borostyan dk. 46), Jozsef Poczik - 

‹gnac ‹zso (Sandor Kiss dk. 46), Gyozo Burcsa, Lazslo Budavari 
Türkiye

fienol Günefl (Trabzonspor, Kaptan) - ‹smail Kartal (Gaziantepspor), Muzaffer Badalo¤lu (Zonguldakspor),
Mustafa Ulucan (Adanaspor), Bilal Yaflar (Ankaragücü) - Arif Kocab›y›k (Fenerbahçe), 

Engin Verel (Lille), ‹lyas Tüfekçi (Schalke 04), Tuna Güneysu (Sakaryaspor) - 
Selçuk Yula (Fenerbahçe) “Erdal Keser (B.Dordmund)”, ‹skender Günen (Trabzonspor) 

Goller
Garaba (dk. 10), Burcsa (dk. 29), Budavari (dk. 39), Kiss (dk. 60), Poczik (dk. 73)

Macaristan 5-0 Türkiye 

YYaarr››mm  ddüüzziinneelliikk  hheezziimmeett  
‹nönü Stad›’ndaki Türkiye-Macaristan karfl›laflmas›na iki
y›l önce kaybetti¤imiz 5-0’l›k maç›n de¤il, 1956’daki 
3-1’lik meflhur zaferimizin rövanfl› gözüyle bak›l›yordu.
28 y›l önceki büyük zafere imza atm›fl efsane futbolcu-
lar ‹nönü’ye davet edilmifl, stat çiçeklerle bezenmifl ve
yeni bir Macar zaferinin havas› oluflturulmufltu. Maça da
iyi bir girifl yapm›flt›k. ‹lk tehlikeli gol giriflimi bizden gel-
miflti. 8. dakikada Erdal’›n uzaktan flut yoklamas› ile
“Acaba?” demifltik. Ama 11. dakikada 11 numaral› Ester-
hazi, Zafer”le karfl› karfl›ya kald›¤› pozisyonda ilk ihtar›
vermiflti; “Bana dikkat edin…” Ayn› Esterhazi 21. daki-
kada Meszaroz’a öylesine güzel bir orta ç›kard› ki, topu

a¤lar›m›zda gördük: 1-0. 38. dakikada Kardos’un müda-
faam›z›n flaflk›n bak›fllar› aras›nda ikinci golü filelerimi-
ze gönderifline flahit olduk üzülerek: 2-0. Bu ayn› za-
manda ilk yar›n›n da skoru oldu… ‹kinci yar›y› elimiz-
den gelse yazmak istemezdik. 49. dakikada Esterha-
zi’nin, bundan bir dakika sonra Meszaros’un moral bo-
zucu gollerini kalemizde görünce hem sahada hem tri-
bünde y›k›ld›k. Hele 61. dakikada Bodony’nin müdafa-
am›z› Carl Lewis gibi geçip att›¤› 5. gol var ki… B›rak›n
yazmayal›m. Günün spor tarihimize kara bir sayfa ola-
rak geçmesine sebep olan 6 golden sonuncusu ise saha-
n›n en iyisi Esterhazi’den geldi: 6-0.

4 Nisan 1984, Özel maç 
Stat

‹stanbul, ‹nönü  
Hakemler

Volker Roth, Tritschler, Pauly (Federal Almanya) 
Türkiye

Zafer Ö¤er (Befliktafl) - ‹smail Demiriz (Gençlerbirli¤i), Raflit Çetiner (Galatasaray), Fatih Terim (Galatasaray,
Kaptan), Erdo¤an Ar›ca (Fenerbahçe) - Hasan fiengün (Trabzonspor), Cüneyt Tanman (Galatasaray) 

“Cem Pamiro¤lu (Fenerbahçe dk. 58)”, Sedat Özden (Bursaspor), Erdal Keser (B. Dortmund) - 
Tanju Çolak (Samsunspor) “Halil ‹brahim Eren (Ankaragücü)”, 

Tuncay Soyak (Trabzonspor) “Necdet Ergun (Befliktafl)”
Macaristan 

Attila Kovacs - Sandor Sallai, Jozsef Kardos, Zoltan Peter, Peter Hannich (Lazslo Gyimesi) - 
Antal Roth, Ferenç Meszaros, Antal Nagy, Lazslo Dajka (Bela Bodony) - 

Ferenc Csongradi (‹mre Garaba), Marton Esterhazy 
Goller

Meszaros (dk. 21 ve 50), Kardos (dk. 38), Esterhazy (dk. 49 ve 67), Bodony (dk. 61)

Türkiye                 0-6                Macaristan



4466 4477

SSoonn  aannddaa  kkaayybbeettttiikk
Son maçlarda farkl› yenilgiler yaflad›¤›m›z Macaristan’a
kendi evinde kafa tuttuk. Berabere bitmesi beklenen
maçta, kaleci de¤iflikli¤imizin hemen ard›ndan yedi¤i-
miz son dakika golüyle 1-0 ma¤lup olduk. Maç›n ilk 15
dakikas›nda kayda de¤er bir pozisyon yaflanmad›. Tan-
ju ile Selçuk, verkaçlarla 19. dakikada rakip kaleyi bul-
duysa da defans tehlikeyi uzaklaflt›rd›. R›dvan 1 dakika
sonra Selçuk’a “Al at” diye uzatt›, sonuç yok. Fargas’›n
23’te kale önünde oluflturdu¤u tehlikeyi K. Gökhan
uzaklaflt›rd›. ‹lk yar› golsüz kapand›. ‹kinci yar›ya Ma-
carlar atak bafllad›. 50. ve 54. dakikalarda Fatih iki teh-

likeyi önledi. Ali 60. dakikada ortalad›, Selçuk’tan önce
Szendrei davrand›, k›sa düflen topu Ünal flutlad›, üstten
aut. Zeki 78. dakikada Sass’› kornerle kesti. Yap›lan at›fl-
ta çok iyi yükselen Fitos çakt› kafay›. Top tam kalemize
girerken Fatih müthifl bir reaksiyonla gole mani oldu.
Fallai 81. dakikada yerden flutlad›, Fatih’i geçen meflin
yuvarlak az farkla auta gitti. Maç›n golsüz kapanaca¤›
beklenirken, teknik direktörümüz T›naz T›rpan 89. daki-
kada Fatih’in yerine Okan’› soktu. Bu de¤ifliklik iyi gel-
medi ve Okan henüz ›s›namadan Kiprich’in kalemize
yollad›¤› fluta engel olamad›: 1-0. 

16 Mart 1988, Özel maç 
Stat

Budapeflte, NEP 
Hakem

Tadeuz Diakonowsciz (Polonya) 
Macaristan 

Jozsef Szendrei - Tibor Farkas (Sandor Sallai), Janos Sass, Attila Heredi, Ervin Kovacs - Jozsef Fitos, 
Tibor Balogh, Zoltan Bognar - Jozsef Kiprich, Laszlo Szabadi (Györg Katona), Kalman Kovacs (Laszlo Gyimesi)

Türkiye
Fatih Uraz (Samsunspor) “Okan Gedikali (Gençlerbirli¤i dk. 89)” - ‹smail Demiriz (Galatasaray) 

“Recep Çetin (Befliktafl)”, Mücahit Yalç›ntafl (Konyaspor), Gökhan Gedikali (Gençlerbirli¤i), 
Semih Yuvakuran (Galatasaray) - Ali Gültiken (Befliktafl), Ünal Karaman (Malatyaspor), Gökhan Keskin (Befliktafl) - 

R›dvan Dilmen (Fenerbahçe) “Erdal Keser (Sar›yer)”, Tanju Çolak (Galatasaray) “Metin Tekin (Befliktafl)”, 
Selçuk Yula (Sar›yer, Kaptan) “Zeki Önatl› (Befliktafl)”

Gol
Kiprich (dk. 89)

Macaristan 1-0 Türkiye 

SSeerriinniinn  ssoonn  mmaa¤¤lluubbiiyyeettii
Macaristan önünde 6 maç süren yenilgi zincirimizin son
halkas› 5 Eylül 1990 günü Budapeflte’de tak›ld›. Maça
çok h›zl› giren Macaristan ilk 7 dakikada att›¤› üç golle
Millî Tak›m›m›z› floke etti. 2. dakikada Kiprich, soldan
derinlemesine indi. Ceza alan› içine
ortalad›¤› topu alt› pas çizgisi arkas›n-
da Kovacs, Hasan ve Gökhan’›n ba-
k›fllar› aras›nda kafayla filelere gön-
derdi: 1-0. Millîlerimiz daha bu flok
golün etkisinden kurtulamadan 5. da-
kikada yine Kiprich soldan indi. De-
rinlemesine defans›m›z›n arkas›na or-
talad›. Aradan bir anda ç›kan Kozma,
ofsayt kokan pozisyonda topu En-
gin’in yan›ndan yuvarlad›: 2-0. Gol
ya¤muru yine dinmedi. 7. dakikada
top yine filelerimizdeydi. Kornerden
gelen topu yine defans›m›z seyretti.
Aradan s›yr›lan Kiprich kafay› çakt›:
3-0. Millîlerimiz 43. dakikada ole çok
yaklaflt›. Orta alandan dalan O¤uz,
sol çaprazdaki Tanju’yu gördü. Ceza
alan› içine giren Tanju, defans ele-
manlar› taraf›ndan yere indirilince ha-
kem Listkiewicz penalt› noktas›n› gös-
terdi. Tanju’nun kulland›¤› penalt› at›-
fl›nda üst dire¤e de çarpan top auta
gitti. Millî Tak›m›m›z ikinci yar›ya da-
ha tempolu ve olumlu bir futbolla
bafllad›. 54. dakikada Tanju, sa¤ ka-
nattan kaçan R›za’y› gördü. Bu futbol-
cu s›f›ra kadar indikten sonra ceza
alan›na ortalad›. Defans blo¤unun
aras›ndan s›yr›lan Tanju, kafayla file-
leri havaland›rd›: 3-1. 74. dakikada

ani geliflen Macaristan ak›n›nda ceza alan›na dalan Kip-
rich, Hasan taraf›ndan düflürülünce hakem bir kez daha
penalt› noktas›n› gösterdi. At›fl› faulün yap›ld›¤› Kiprich
kulland› ve skoru 4-1 olarak belirledi.

5 Eylül 1990, Özel maç 
Stat

Budapeflte, Ujpesti Dozsa 
Hakem

Listkiewicz (Polonya) 
Macaristan 

Zsolt Petry - Tamas Monos, Jozsef Szalma (Jozsef Keller), Zsolt Limberger - 
Zoltan Aczel, Imre Garaba, Jozsef Kiprich, Istvan Kozma (Istvan Urbanyi), 

Janos Marozsan (Tamas Petres) - Zsolt Bücs (Denes Eszenyi), Kalman Kovacs
Türkiye

Engin ‹peko¤lu (Befliktafl) - Yusuf Alt›ntafl (Galatasaray, Kaptan) “Savafl Demiral (Galatasaray)”, 
Gökhan Keskin (Befliktafl), Hasan Özdemir (Fenerbahçe) - R›za Çal›mbay (Befliktafl), Hakan Tecimer

(Fenerbahçe), “Mehmet Özdilek (Befliktafl)”, O¤uz Çetin (Fenerbahçe), Mustafa Yüceda¤ (Fenerbahçe), 
Tugay Kerimo¤lu (Galatasaray) - Metin Tekin (Befliktafl), Tanju Çolak (Galatasaray)

Goller
Kovacs (dk. 2), Marozsan (dk. 5), Kiprich (dk. 7 ve 74 penalt›dan), Tanju Çolak (dk. 54) 

Macaristan 4-1                       Türkiye 
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YYeetteerr  aarrtt››kk,,  bbuurraayyaa  kkaaddaarr!!  
Millî Tak›m›m›z, Macaristan karfl›s›ndaki yenilgi serisine
Budapeflte’deki tarihi maçla son verdi. 1996 Avrupa Fut-
bol fiampiyonas› grup elemelerinin ilk s›nav› NEP Sta-
d›’nda Macaristan karfl›s›ndayd›. Oyuna ürkek bafllad›k
ve henüz 4. dakikada sa¤dan Lipcsei’nin ortas›na kafay›
vuran Kiprich’in golüyle 1-0 geriye düfltük. ‹kinci floku
ise ilk yar›n›n sonunda yaflad›k. 44. dakikada Mes-
zöly’nin ortas› Hakan’dan sekti. Dönen topu ceza alan›
içinde Halmai flutlad›: 2-0. Bu gol gerçekten büyük talih-
sizlikti ve soyunma odas›na iki farkl› geride girdik. ‹kin-
ci yar›ya kalemizde gördü¤ümüz iki golün kamburuyla,
c›l›z umutlar içinde bafllad›k. Ancak bu devrede daha di-
ri, daha atak ve daha üretken bir yap›ya büründük. 63.

dakikada O¤uz’un 30 metreden flutu az farkla auta gitti.
67. dakikada Recep’in derinlemesine pas›nda topla bu-
luflan Hakan fiükür, güzel bir vuruflla topu a¤lara yollad›:
2-1. Bu golle iyice cesaretlendik. 72. dakikada Orhan’›n
ortas›nda Hakan fiükür topu kafayla kale alan›na indirdi,
orada biten stoperimiz Bülent Korkmaz’›n nefis vuruflu
ile skora denge geldi: 2-2. Beraberli¤i sa¤lad›ktan sonra
bu kez galibiyet golü için Macaristan kalesine bindirme-
ler yapt›k. 74’te ‹lker’in ortas›nda O¤uz ceza alan› için-
de kafay› vurdu, top kaleci Petry’de kald›. 89’da O¤uz
bir ara pas›yla Orhan’› kaç›rd›. Bu futbolcunun ortas›nda
kaleci Petry topu Arif’in önünden ald› ve maç da 2-2 so-
na erdi. 

7 Eylül 1994, Avrupa fiampiyonas› grup eleme maç› 
Stat

Budapeflte, NEP 
Hakemler

Pierluigi Pairetto, Gennaro Pomentale, Gioanni Di Savino (‹talya) 
Macaristan 

Zsolt Petry - Geza Meszöly, Andras Telek, Jozsef Duro (Janos Banfi) Istvan Kozma - Peter Lipcsei, 
Jozsef Kiprich (Lazslo Wukovics), Florian Urban, Gabor Halmai - Lajos Detari, Kalman Kovacs 

Türkiye 
Engin ‹peko¤lu (Fenerbahçe) - Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor), Gökhan Keskin (Befliktafl) 

“Arif Erdem (Galatasaray)”, Bülent Korkmaz (Galatasaray) - Recep Çetin (Befliktafl), ‹lker Ya¤c›o¤lu
(Fenerbahçe), O¤uz Çetin (Fenerbahçe, Kaptan), Tugay Kerimo¤lu (Galatasaray),Orhan Ç›k›r›kç› (Trabzonspor)

- Ertu¤rul Sa¤lam (Befliktafl) “Abdullah Ercan (Trabzonspor)”, Hakan fiükür (Galatasaray) 
Goller

Kiprich (dk. 4), Halmai (dk. 44), Hakan fiükür (dk. 67), Bülent Korkmaz (dk. 72)

Macaristan 2-2                   Türkiye
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SSeerriiyyee  ddeevvaamm
Millî Tak›m›m›z Macaristan’la 9 y›l sonra yine Avrupa
fiampiyonas› elemelerinde karfl› karfl›ya geldi. Euro 2008
elemelerine 2-0’l›k Malta galibiyetiyle bafllayan ay-y›l-
d›zl›lar, ikinci maçlar›nda da Macaristan’› Tuncay fian-
l›’n›n golüyle deplasmanda 1-0 ma¤lup ederek çok
önemli üç puan› daha hanesine yazd›rd›. Millîlerimiz
karfl›laflmaya çok dengeli ve temkinli bafllad›. 7. dakika-
da Millî Tak›m’›n ilk ciddi ata¤›nda Hakan’›n kafayla de-
fans›n arkas›na afl›rtt›¤› topu Tuncay kalenin üstünden
auta gönderdi. 12. dakikada Sabri’nin kulland›¤› korner
at›fl›nda Gökhan Zan, topu
kalenin üstünden kafayla
auta gönderdi. 39. dakika-
da Mehmet’in serbest vuru-
flunda ceza sahas› içinde
Servet’in kafayla afl›rtt›¤›
top Tuncay’›n önüne düfltü,
onun zor pozisyonda do-
kundu¤u top Macaristan
a¤lar›na gitti ve Türkiye 1-0
öne geçti. 41. dakikada
h›zl› bir kontratakta kale-
ciyle karfl› karfl›ya kalan
Gökdeniz’in flutunda top
Kiraly’den döndü. 42. daki-
kada Huszti’nin sa¤dan
kulland›¤› serbest at›fl› ka-
leci Rüfltü yumruklayarak
uzaklaflt›rd›. ‹lk 45 dakika
1-0 üstünlü¤ümüzle ka-
pand›. ‹kinci yar›da da etki-
li ataklar bizden geldi.
52’de soldan geliflen atakta
Arda’n›n ortas›n› kaleci Ki-

raly yumruklad›. Sabri, ceza sahas› içinde önüne düflen
topu kötü bir vuruflla auta att›. 56’da Gera’n›n ceza sa-
has›n›n solundan kulland›¤› serbest vuruflta top üst di-
rekten kale çizgisine düfltü ve d›flar› ç›kt›. Defans tehli-
keyi uzaklaflt›rd›. 75’te Hamit’in sa¤dan ortas›nda ceza
sahas› önünde topla buluflan Tuncay’›n flutu auta gitti.
88’de sa¤dan geliflen bir kontratakta Sabri’nin sa¤dan
kale önüne ortas›nda Macaristan defans› Arda’dan önce
davrand› ve tehlikeyi uzaklaflt›rd›. Ay-y›ld›zl› ekibimiz,
Budapeflte Ferenc Puflkafl Stad›’ndan 1-0 galip ayr›ld›.

7 Ekim 2006, Avrupa fiampiyonas› grup eleme maç› 
Stat

Budapeflte, Ferenc Puflkafl 
Hakemler

Alain Hammer (Lüksemburg), Eric Castellani (Fransa), Francis Crelo (Lüksemburg)
Macaristan  

Gabor Kiraly - Csaba Feher, Vilmos Vanczak, Roland Juhasz, Laszlo Eger - Balazs Toth, 
Peter Halmosi (Peter Kabat dk. 46) (Adam Komlosi dk. 75), Pal Dardai (Kaptan), 

Sandor Torghelle (Imre Szabics dk. 82) - Zoltan Gera, Szabolcs Huszti
Türkiye

Rüfltü Reçber (Fenerbahçe) - Hamit Alt›ntop (Schalke 04), Servet Çetin (Sivasspor), Gökhan Zan (Befliktafl),
‹brahim Üzülmez (Befliktafl) - Sabri Sar›o¤lu (Galatasaray), Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor) 

“(Hüseyin Çimflir (Trabzonspor dk. 63)”, Mehmet Aurelio (Fenerbahçe), Arda Turan (Galatasaray) 
“Mehmet Topuz (Kayserispor dk. 88)” -  Tuncay fianl› (Fenerbahçe) “Can Arat (Fenerbahçe dk. 89)”, 

Hakan fiükür (Galatasaray, Kaptan)
Gol

Tuncay fianl› (dk. 39)

Macaristan                 0-1                 Türkiye 

3399  yy››ll  ssoonnrraa  ggeelleenn  ggaalliibbiiyyeett
Macarlar› 1956’deki o unutulmaz galibiyetten 39 y›l
sonra Avrupa fiampiyonas› eleme grubu maç›nda ve yi-
ne ‹nönü Stad›’nda bu kez 2-0 yenmeyi baflard›k. Bu kar-
fl›laflma Türkiye aç›s›ndan Avrupa fiampiyonas› finalleri
yolunda “Tamam ya da devam” niteli¤i tafl›yordu. ‹nö-
nü’deki Avrupa s›nav›nda geceye mührünü basan kahra-
man Hakan fiükür oldu. Maça müthifl motive ve çok
tempolu bafllad›k. Bu yü-
rekli futbol, semeresini
çok geçmeden verdi. He-
nüz 9. dakikada Hami
Mand›ral› ortalad›, Tori-
no’dan lejyonerimiz Ha-
kan fiükür yükseldi, Ma-
car kalecisi Petry çaresiz
kald›, filelerle kucaklaflan
topla tribünler gök gürle-
mesi gibi aya¤a kalkt›:
Gooolll… 1-0 öne geçtik-
ten sonra da tempoyu dü-
flürmedik, Macar kalesin-
de gol aramay› sürdür-
dük. 32. dakikada yine
Hami Mand›ral› kafas›n›
kald›r›p Hakan fiükür’ü
gördü. Ortalad›¤› topu,
Hakan fiükür ters kafa vu-
rufluyla Petry’nin uzana-
mayaca¤› köfleye gönder-
di: 2-0. ‹lk 45 dakika bu
skorla kapand›. ‹kinci
devre yine temposunu
düflürmeyen, rakibe göz
açt›rmayan Türkiye, mü-

cadeleye hükmeden taraft›. Çok organize bir futbol ser-
giliyor, iyi kapan›p iyi aç›l›yorduk. Bu yar›da da Macar
kalesinde goller arad›k. Ancak gelifltirdi¤imiz pozisyon-
lar› gole dönüfltüremedik. 2-0 kazand›¤›m›z bu karfl›lafl-
ma, 1996 Avrupa Futbol fiampiyonas› finalleri yolunda
dev bir ad›m oldu. Grupta ikincili¤i garantilerken liderli-
¤e de göz k›rp›yorduk. 

6 Eylül 1995, Avrupa fiampiyonas› grup eleme maç›
Stat

‹stanbul, ‹nönü 
Hakemler

Vaclav Krondl, Otokar Drastik, Milan Brabec (Jiri Ulrich dk. 60) 
Türkiye 

Rüfltü Reçber (Fenerbahçe) - Osman Özköylü (Trabzonspor), Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor), 
Alpay Özalan (Befliktafl) - Recep Çetin (Befliktafl), Tugay Kerimo¤lu (Galatasaray), 

Sergen Yalç›n (Befliktafl) “Tolunay Kafkas (Trabzonspor dk. 46)”, O¤uz Çetin (Fenerbahçe, Kaptan), 
Abdullah Ercan (Trabzonspor) - Hami Mand›ral› (Trabzonspor) “Bülent Korkmaz (Galatasaray dk. 88)”, 

Hakan fiükür (Torino) “Bülent Uygun (Fenerbahçe dk. 89)”
Macaristan

Zsolt Petry - Norbert Nagy (Istvan Salloi), Andras Telek, Geza Meszöly, Istvan Kozma - Peter Lipcsei, 
Jozsef Kiprich, Gabor Halmai, Lazslo Arany - Bela ‹lles (Lazslo Klauzs), Laszlo Farkashazy 

Goller
Hakan fiükür (dk. 9 ve 32) 

Türkiye 2-0                 Macaristan   
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EEnn  ffaarrkkll››  ggaalliibbiiyyeettiimmiizz
FIFA taraf›ndan verilen cezam›z›n sona erdi¤i maç, Mil-
lî Tak›m›m›z› 665 günlük aradan sonra taraftar›yla bu-
luflturmufltu. Ancak Millî Tak›m›m›z›n dört gün önce
Malta ile deplasmanda 2-2 berabere kalmas› moralleri
bozmufltu. Bu maç mutlaka kazan›lmal›yd›. Befl savun-
ma oyuncusuyla duvar ören Macar savunmas› ilk yar›-
da Millî Tak›m›m›za geçit vermedi. Tak›m›m›z ikinci
yar›ya Nihat-Emre de¤iflikli¤iyle ç›kt›. Hücumun organi-
zatörü Emre tempoyu yükseltip isabetli paslarla ataklar›
yönlendirme bafllad›. 62’deki Gökdeniz-Halil de¤iflikli-
¤i ile çift santrfora dönen tak›m›m›z, bir dakika sonra
Zoltan Gera’n›n k›rm›z› kartla oyundan at›lmas›yla ra-
hatlad›. Fatih Terim son hamlesini yaparak Ayhan’›n ye-
rine Serdar Özkan’› sahaya sürdü ve hücum hatt›n› iyi-
ce güçlendirdi. Zaten gol de hemen bu de¤iflikli¤in ar-

d›ndan geldi. Tuncay’›n s›f›ra inerek yapt›¤› orta Macar
savunmas›n› çaresiz b›rak›rken çok iyi yükselen Gök-
han Ünal perdeyi açt›: 1-0. Macarlar›n gard› düflmüfltü
ve millîlerimiz sahada istedikleri gibi at oynat›yordu. ‹lk
golden 5 dakika sonra kazand›¤›m›z köfle at›fl›n› Hamit
ceza sahas›n›n d›fl›na kulland›, Emre’nin flutunda defan-
sa çarpan topla alt› pas›n önünde buluflan Aurelio fark›
ikiye ç›kard›: 2-0. Macarlar›n direnci iyice k›r›lm›flt›.
Son dakikada sa¤ kanatta bulufltu¤u topla s›f›ra inen
Halil Alt›ntop, ceza sahas› ile aut çizgisinin birleflti¤i
noktaya 1 metre kala vurdu, kaleci Balogh’un ön direk-
teki müdahalesiyle top a¤larla bulufltu: 3-0. Bu skor bi-
zi Euro 2008 finallerine bir ad›m daha yaklaflt›r›rken,
Macaristan karfl›s›ndaki en farkl› galibiyetimiz olarak da
kay›tlara geçiyordu. 

12 Eylül 2007, Avrupa fiampiyonas› grup eleme maç›
Stat

‹stanbul, ‹nönü 
Hakemler

Stuart Dougal, Alan Cunningham, Stuart Macaulay (‹skoçya) 
Türkiye 

Hakan Ar›kan (Befliktafl) - Hamit Alt›ntop (Bayern Münih), Emre Afl›k (Ankaraspor), Servet Çetin (Galatasaray),
‹brahim Üzülmez (Befliktafl) - Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor) ”Hamit Alt›ntop (Schalke 04 dk. 62)”, Mehmet

Aurelio (Fenerbahçe), Ayhan Akman (Galatasaray) “Serdar Özkan (Befliktafl dk. 67)”, Tuncay fianl› (Middlesbrough) - 
Nihat Kahveci (Villarreal, Kaptan) “Emre Belözo¤lu (Newcastle dk. 46)”, Gökhan Ünal (Kayserispor)

Macaristan 
Marton Fülöp (Janos Balogh dk. 71) - Zoltan Szelesi, Csaba Csizmadia, Tamas Vasko, 

Roland Juhasz, Vilmos Vanczak - Zoltan Gera, Adam Vass, Tamas Hajnal, 
Balazs Dzsudzsak (Peter Halmosi dk. 82) - Tamas Priskin (Balazs Toth dk. 66)

Goller
Gökhan Ünal (dk. 68), Mehmet Aurelio (dk. 72), Halil Alt›ntop (dk. 90)

K›rm›z› Kart
Zoltan Gera (dk. 63)

Türkiye 3-0              Macaristan 

BBuuddaappeeflflttee’’ddee  flflookkaa  uu¤¤rraadd››kk
Macaristan’la son maç›m›z› içinde bulundu¤umuz
2014 Dünya Kupas› elemelerinde 16 Ekim 2012 günü
Budapeflte’de oynad›k ve 3-1 yenilmekten kurtulama-
d›k. ‹ç sahadaki Romanya yenilgisinin moral
bozuklu¤uyla Budapeflte’ye giden millîleri-
miz, bafllang›çta oyunun kontrolünü eline ge-
çirdi. Macarlar ise çok koflarak ve alan daral-
tarak bizi bozmaya u¤rafl›yordu. 23. dakikada
Millî Tak›m›m›z fl›k bir gol kaydetti. Mehmet
Ekici’nin dikine oynad›¤› topla soldan ceza
sahas›na giren Caner Erkin topu içeri çeviri-
yor, ön dire¤e hamle yapan Mevlüt Erdinç de
kaleci Bogdan’› avl›yordu: 1-0. Golün millîle-
rimizi rahatlatmas›n› beklerken ortaya ç›kan
tablo çok daha baflkayd›. Macaristan kabu-
¤undan ç›km›fl, beraberlik için bast›rmaya
bafllam›flt›. 31’de Koman’›n sol taç çizgisi ke-
nar›ndan kavisli olarak arka dire¤e gönderdi-
¤i topa Ömer dokunam›yor, hamle yapan
Szalai kalecimiz Volkan’› flafl›rt›yor ve yere
de çarpan top a¤lar›m›zla bulufluyordu: 1-1.
‹kinci  yar›da yine bafllang›çta oldu¤u gibi
oyun kontrolümüzde giderken golü kalemiz-
de gördük. 50. dakikada Macaristan’›n sol
beki Kadar’›n ortalad›¤› topa bizden kimse
dokunamazken, ilk goldeki gibi hamle yapan
Szalai bu kez flafl›rtmakla kalm›yor, meflin yu-
varla¤› a¤lar›m›za itiveriyordu: 2-1. Bu golün
flokunu atlatamadan Macaristan fark› ikiye ç›-
kard›. 57. dakikada sa¤ kanattan ceza saha-
m›za indirilen topta Koman’›n arkas›nda ka-
lan Hamit Alt›ntop, rakibini ancak düflürerek
durdurabilince hakem tereddütsüz penalt›

noktas›n› gösterdi. Tak›m kaptan› Zoltan Gera, 11 met-
re mesafedeki kireçli noktadan golü atmakta zorlanma-
d›: 3-1. 

16 Ekim 2012, Avrupa fiampiyonas› grup eleme maç›
Stat

Budapeflte, Ferenc Puflkafl 
Hakemler

Daniele Orsato, Mauro Tonolini, Lorenzo Manganelli (‹talya)
Macaristan

Bogdan - Vanczak, Meszaros, Korcsmar, Kadar - Gera, Elek (Patkai dk. 46), Varga, Koman (Koltai dk. 73) - Hajnal
(Pinter dk. 78), Szalai

Türkiye 
Volkan Demirel (Fenerbahçe) - Hamit Alt›ntop (Galatasaray, Egemen Korkmaz (Fenerbahçe), 

Ömer Toprak (B. Leverkusen), Hasan Ali Kald›r›m (Fenerbahçe) - Tunay Torun (Stuttgart) 
“Ayd›n Y›lmaz (Galatasaray dk. 46)”, Emre Belözo¤lu (Atletico Madrid), Nuri fiahin (Liverpool), 
Caner Erkin (Fenerbahçe) “Umut Bulut (Galatasaray dk. 75)” - Mehmet Ekici (Werder Bremen) 

“Sercan Sararer (G. Fürth dk. 64)", Mevlüt Erdinç (Rennes)
Goller

Mevlüt Erdinç (dk. 22), Koman (dk. 31), Szalai (dk. 50), Gera (dk. 57 penalt›dan)

Macaristan 3-1 Türkiye



Tak›mlar O G B M A Y P

Hollanda 5 5 0 0 16 2 15

Macaristan 5 3 1 1 12 7 10

Romanya 5 3 1 1 10 6 10

Türkiye 5 2 0 3 6 6 6

Estonya 5 1 0 4 1 9 3

Andorra 5 0 0 5 0 15 0

Hollanda 2-0 Türkiye

Andorra 0-5 Macaristan

26 Mart 2013Türkiye-MacaristanEstonya-AndorraHollanda-Romanya

10 Eylül 2013

Romanya-Türkiye

Macaristan-Estonya

Andorra-Hollanda

Türkiye 3-0 Estonya

Romanya 4-0 Andorra
Macaristan 1-4 Hollanda

11 Eylül 20127 Eylül 2012

16 Ekim 2012
Macaristan 3-1 Türkiye Romanya 1-4 HollandaAndorra 0-1 Estonya

15 Ekim 2013
Türkiye-Hollanda

Romanya-Estonya
Macaristan-Andorra

12 Ekim 2012

Türkiye 0-1 Romanya

Estonya 0-1 Macaristan

Hollanda 3-0 Andorra

11 Ekim 2013Estonya-TürkiyeAndorra-RomanyaHollanda-Macaristan

22 Mart 2013

Andorra 0-2 Türkiye

Macaristan 2-2 Romanya

Hollanda 3-0 Estonya

6 Eylül 2013

Türkiye-Andorra

Romanya-Macaristan

Estonya-Hollanda

D Grubu

(R. Van Persie, L. Narsingh) 

(Gheorghe Grozav) 

(Selçuk ‹nan 

Burak Y›lmaz) 

(Vanczak, Dzsudzsak - Mutu, Chipciu)

(Van den Vaart, van Persie, Schaken)

(Tamas Hajnal) 

(Van der Vaart,  Huntelaar, Schaken)

(Emre Belözo¤lu, Umut Bulut Selçuk ‹nan)

(Vladimir Koman, Adam Szalai,

Zoltan Gera - Mevlüt Erdinç) 
(Marica - Lens, Martins, 

Van der Vaart, Van Persie) (Andres Oper) 

( Torje,  Lazar, Gaman,  Maxim)
(Dzsudzsak - Lens (2),  Martens, Huntelaar)

(R. Juhasz, Z. Gera, A. Szalai 

T. Priskin, V. Koman)

(Gabriel Torje, Ciprian Marica)Estonya 0-2 Romanya
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