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5Türkiye    Hırvatistan

We are ready for the play-off matches against 
Croatia, the last obstacles for qualifying to the 
EURO 2012 Finals.

Our biggest desire is being one of the 16 
qualifiers of EURO 2012 Finals in June, fol-
lowing two consecutive games that will be 
played firstly in Istanbul, then in Zagreb with 
four days apart.

It has been 6 years since the last time we were 
to take our place in play-offs and once again 
our fans will be our main support at these final 
two matches. 

I’m sure that all seats of Ali Sami Yen Sports 

Complex Türk Telekom Arena will be full again 
for this historical game, just as the national 
matches we have played back in September 
and October.

We are both pleased and excited to host 
Croatia in our country for the first time.

Lastly; I say to welcome to the Croatian 
Football Federation delegation and Croatia A 
National Team which we had met in an memo-
rable quarter final game in EURO 2008 Finals.

I wish for a match where fair-play and gentle-
manly behaviour is at the highest level. 

Dear fooball fans;

2012 Avrupa Şampiyonası’na katılmamız için 
önümüzde son engel olan Hırvatistan play-off 
maçlarına hazırız.

4 gün arayla önce İstanbul daha sonra da 
Zagreb’de oynanacak bu maçlar sonucunda, 
Haziran 2012’deki Avrupa Şampiyonası’nda 
yer alacak 16 takımdan biri olmak en büyük 
arzumuz.

6 yıl aradan sonra oynayacağımız play-off 
maçlarında en büyük destekçimiz, Millî Takım’ı 
gönülden destekleyen taraftarlarımız olacak.

Eylül ve Ekim’de oynadığımız millî maçlarda 
olduğu gibi, bu tarihi karşılaşmada da Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 
Arena tribünlerinin her koltuğunun dolu 
olacağına eminim. 

Hırvatistan A Millî Takımı’nı ülkemizde ilk kez 
ağırlıyor olmaktan dolayı hem memnuniyet 
hem de heyecan duyuyoruz. 

Son olarak 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek 
finalinde karşılaştığımız ve halen daha 
unutulmayan bir maç oynadığımız Hırvatistan 
Millî Takımı’na ve federasyon heyetine hoş 
geldiniz diyorum.

Centilmenliğin en üst düzeyde olacağı bir 
maç dilerim.

Değerli futbolseverler;

Son iki maçlık 
heyecan başlıyor

The play-off 
adventure is starting

MEHMET ALİ AYDINLAR 

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı 

President
Turkish Football Federation 
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Değerli futbolseverler,

A Millî Takımımız, Hırvatistan ile oy-
nayacağı iki ayaklı tarihi 2012 Avrupa 
Şampiyonası play-off maçlarının ilkine 
bu gece Türk Telekom Arena’da çıkıyor. 

Zorlu grup maçları sonrasında play-off 
aşamasına geçtik ve Euro 2012 yolunda 
Hırvatistan’la eşleştik. Hırvatistan, uzun 
yıllardır oynadığı futbolla ve katıldığı 
uluslararası turnuvalardaki başarılarıyla 
Avrupa’da saygınlık kazanmış bir ekip. 
Kendisini işine adamış bir teknik adamın 
yönetiminde, oyun anlayışı ve kadrosu 
oturmuş bir ekibe karşı oynayacağız ve 
işimiz hiç kolay olmayacak.  

Zaten play-off’lara da kolay gelmedik. 
Oyuncularımız geldiğimiz noktanın kıy-
metini bilmeli ve finaller öncesindeki son 
engelde kendilerinden beklenen oyunu 
ortaya koymalı. Oyuncularımız, geçen ay-
dan beri daha fazla lig ve Avrupa kupası 
müsabakası oynayarak en üst uluslararası 
seviyede maç oynayacak düzeye ulaştı. 

En hazır oyuncularımızı titizlikle seçip bu 
karşılaşma için kadromuza davet ettik.

Türk Milli Takımı’nın zor maçlarda ortaya 
koyduğu sıra dışı performansı bu akşam 
Hırvatistan karşısında da tüm taraftarla-
rımıza seyrettirmeyi umuyoruz. Hiçbir 
futbolseverin Euro 2008’de Türkiye ile 
Hırvatistan arasında oynanan çeyrek fi-
nal karşılaşmasını unutabileceğini san-
mıyorum. Benim de kazananı penaltı 
atışlarının belirlediği o dramatik maçla 
ilgili hatırladıklarım halen hafızamda ta-
zeliğini koruyor. Hep hatırlanması gere-
ken bir geceydi. 

Şimdi Türkiye’ye unutulmayacak bir gece 
daha yaşatma zamanı. Burada şüphesiz iş 
sadece futbolculara düşmüyor. Stadyuma 
gelen seyircilerimiz de yaratacakları at-
mosferle takımımızı sonuna kadar des-
tekleyip, rakibimizi baskı altına almalı.

Hepinize kutlamayla geçecek bir gece 
diliyorum.  

Dear football fans,

Turkish national team will play the first 
of the historic two-legged EURO 2012 
play-off matches against Croatia at Türk 
Telekom Arena tonight.

After a challenging qualifying group, we 
managed to advance into the play-off 
round and paired with Croatia in the path 
to EURO 2012 finals. Croatia are a team 
who established themselves a high repu-
tation in Europe thanks to performing on 
a good level in international tournaments 
for many years. They have a settled play-
ing strategy and squad and performing 
well under a dedicated coach’s guidance. 
Certainly, it won’t be an easy tie.    

We haven’t reached play-offs easily ei-
ther. Players should know the value of 
the point where they stand now and 
perform as expected in the last obstacle 
before the finals. They gradually came 
to a level where they were be able to 

play an international match at the high-
est level after playing more league and 
European club competitions matches 
since last month. We have neatly select-
ed the most match-fit players and called 
them up for our squad. 

We hope to get all our fans watch the ex-
ceptional performance of Turkish national 
team in difficult games tonight. I don’t 
think it’s possible for any football fan to 
forget the quarter-finals match between 
Turkey and Croatia in EURO 2008. I still 
have fresh memory of this dramatic game 
where the winner was decided through 
penalties too. It was a night to remember. 

Now it’s time to make one more night to 
remember for Turkey. Not only the play-
ers have a role in this but the spectators 
should support our team and pressure 
the opponents until the end, creating a 
vivid atmosphere in the stadium.  

I wish all of you a night full of celebration. 

Türkiye’ye unutulmayacak 
bir gece daha yaşatalım!

Let’s make one more night 
to remember for Turkey!

Guus HIDDINk 

A Milli Takım Teknik Direktörü 

Turkey Head Coach 

HERKESiçinFUTBOL programıyla, 200 bini 
akın çocu¤umuz yeil sahalarla tanıtı, 
en mutlu anları paylatı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yürüttü¤ümüz HERKESiçinFUTBOL programı 
kapsamındaki projelerimizle 4 y›lda Türkiye’nin dört bir yan›ndan 200 bini ak›n 
çocu¤umuza ulat›k. HERKESiçinFUTBOL merkezleri, futbol köyleri, futbol teknik 
e¤itim merkezleri kurduk, futbol enlikleri düzenledik. Hedefimiz daha fazla çocu¤u 
sporla  tanıt›rarak paylamay›, arkadal›¤› ve fairplay’i ö¤retmek. Önce çocuklar.

hif.oncecocuklar.com.tr
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Euro 2012 yoluna “Finallere direkt 
katılma” parolasıyla çıkmıştık. Belki 
Almanya’yı geçerek grup birincisi ola-
mazdık ama “en iyi ikinciler” kontenja-
nından adımızı finallere yazdırabilirdik. 
İsveç’in 8 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgiyle 
18 puan toplayarak en iyi ikinci olduğu-
nu göz önünde bulundurursak, bunun 
için Almanya dışındaki tüm rakipleri-
mizi yenmemiz gerekecekti. Doğrusu 
kolay değildi ve olmadı da zaten. 

Aslında grupta her şey Millî Takımımı-
zın istediği gibi başlamıştı. İlk maçında 
Kazakistan’ı deplasmanda 3-0 yenme-
yi başaran Millî Takımımız, grubun li-
deriydi. Çünkü o günün diğer maçında 
Almanya, Belçika’yı deplasmanda 1-0 
yenebilmiş ve ay-yıldızlılar averajla 
liderlik koltuğuna oturmuştu. İkinci 
maçı İstanbul’da Belçika’yla oynadık 
ve 3-2 kazanmayı başararak ikide iki 
yaptık. Aynı gün Azerbaycan’ı 6-1’le 
hezimete uğratan Almanya averajla 
liderlik koltuğunu elimizden alsa da 
çok umursamadık. Çünkü biz de 6 
puandaydık ve grup ikinciliği için çe-
kişmemiz beklenen Belçika o sırada 
henüz puanla tanışamamıştı. Üstelik 

en iyi ikincilik de eğer böyle 
giderse çok uzakta dur-

muyordu. 

Lâkin ikinci maç 
periyodunda, yani 
2010 yılının Ekim 

ayında tüm hesap-
larımız alt üst 

oldu. Önce 
B e r l i n ’d e 

Almanya’ya 3-0 yenildik. “Hadi olabilir” 
dedik, tolere edilebilir bir mağlubiyetti 
bu. Fakat Bakü’deki 1-0’lık Azerbaycan 
yenilgisi hiç hesapta yoktu. Dört maçın 
sonunda 6 puanda kalmıştık  ve Avustur-
ya ile Belçika da artık potadaydı. 

Bu karanlık tablo, 2011 yılının Mart 
ayında oynanan maçlarla biraz ol-
sun yerini umut ışıklarına bıraktı. Bi-
zim maçımızın olmadığı gün Belçika, 
Avusturya’yı deplasmanda mağlup etti 
ve maç sayılarımızın eşitlendiği Viya-
nalılarla aramızdaki  1 puanlık farkın 
açılmasına izin vermemiş oldu. Gerçi 
bu kez de Belçika  7 puana ulaşmış ve 
bir tehdit halini almıştı ama yine de bu 
sonuç o gün Avusturya’nın kazanma-
sından iyi görünüyordu. Mart ayının 
ikinci maçlarında ise Millî Takımımız 
da sahne aldı. Rakibimiz Avusturya’ydı 
ve yenmekten başka çıkış yolu görün-
müyordu. O maçı 2-0 kazanıp yeniden 
düze çıkmayı başardık. Ancak Belçika 
da Azerbaycan’ı 4-1’lik skorla mağlup 
etmişti  ve maç fazlasıyla da olsa 10 
puanla Millî Takımımızın 1 puan önün-
de oturuyordu. 

2011’in Haziran ayı son derece kritik 
görünüyordu. 3 Haziran’da Brüksel’de 
Belçika ile oynayacaktık ve kaybetme-
miz demek havlu atmamız anlamına 
gelecekti. O zor maçı 1-1’lik beraber-

likle tamamladık. Evet, Belçika 1 pu-
anla hâla önümüzde duruyordu ama 
1 maç fazlaları da devam ediyordu ve 
ay-yıldızlılar “gizli ikinci” konumundu 
bulunuyordu. Almanya ise deplasman-
da Avusturya’yı yenerek ikinci sıraya 
yaklaşmalarını önlemişti. 

Artık önümüzde 2 Eylül günü oyna-
nacak Kazakistan maçı vardı. Aynı 
gün Belçika da Azerbaycan dep-
lasmanında galibiyet arayacaktı. 2 
Eylül’ün ilk güzel haberi Bakü’den 
geldi. Grubun sürprizini bize yapan 
Azerilerin Belçika’ya da bir armağa-
nı vardı. 1-0 öne geçen Belçika, son 
dakikalarda gelen Azerbaycan golüy-
le 2 puanı Bakü’de bırakmıştı. Artık 
rakibimizin maç fazlasına rağmen 
öne geçme fırsatı ayağımıza kadar 
gelmişti. Ancak Türk Telekom Arena 
Stadı’ndaki ilk resmi maçımız sanıl-
dığından zor geçecekti. Yine de Arda 
Turan’ın son dakika golüyle 2-1 ka-
zandık. Almanya ise Avusturya’yı bu 
defa 6-2 ile darmadağın etmiş ve ikin-
cilik yolumuzu temizlemişti. Yine de 
6 Eylül günü Viyana’da oynanan maç-
ta Avusturya’nın az da olsa ikincilik 
için bir iddiası bulunuyordu. O gün 
kazanmaktan başka çareleri yoktu. 
Belçika’nın bay geçtiği o gün Millî 

Son nefeste
vize aldık

Millî Takımımız, Almanya, Belçika, Avusturya, Azerbaycan ve Kazakistan’la 

birlikte yer aldığı A Grubu’nu Belçika’nın bir adım önünde ikinci sırada bitirdi ve 

play-off’a yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, geçmişte dört kez oynadıkları play-

off’larda iki kez final biletini alırken iki kez de kaybetti.



Takımımızın kazanması demek Avusturya’nın tamamen 
devreden çıkartılması, Belçika’ya ise 4 puanlık fark atılarak 
ikinciliğin büyük ölçüde garantiye alınması anlamına geli-
yordu. Ancak o maç golsüz sona erdi. Üstelik Arda Turan 
bir penaltı atışından yararlanamamıştı. 

Millî Takımımız Ekim ayına 14 puanla ve Belçika’nın iki 
puan önünde girmeyi başarmıştı. Son iki maçta alınacak 4 
puan bizi play-off’lara taşıyacaktı.  Ancak 7 Ekim’deki maçlar 
hiç de isteğimiz gibi gitmedi. Millî Takımımız, Türk Telekom 
Arena’da Almanya’ya 3-1 yenilerken,  evinde Kazakistan’ı 
4-1 mağlup eden Belçika, ikinci sıraya yükseldi. 

Grupta kimin ikinci olacağını son gün maçları ortaya çı-
kartacaktı. Millî Takımımız, Arena’da Azerbaycan’ı Burak 
Yılmaz’ın golüyle 1-0 yenerken, Almanlar da Belçika’ya 
3-1’lik skorla şans tanımadı ve grubun ikinciliğini elde ettik. 
İşte play-off’lara çıkan Euro 2012 elemelerindeki yolculuğu-
muzun kısa özeti böyle. Peki geçmişte play-off’larda neler 
yaptık, bir de ona bakalım. 

Millî Takımımız, play-off’la ilk olarak 2000 Avrupa 
Şampiyonası’nın elemelerinde tanıştı. Teknik Direktörlüğünü 
Mustafa Denizli’nin yaptığı Millî Takımımız, Almanya, Fin-
landiya, Moldova ve Kuzey İrlanda’nın yer aldığı grubu, yine 
Almanya’nın ardından ikinci sırada bitirmiş ve play-off’ta Ser-
best İrlanda ile eşleşmişti. İlk maç Dublin’de oynandı. Lans-
downe Road’daki maçın 77. dakikasında Robbie Keane’in go-
lüyle öne geçen İrlanda’ya 82. dakikada Tayfur Havutçu’nun 
penaltısıyla cevap verip Türkiye’ye 1-1’lik beraberliğin avan-
tajıyla döndük. Rövanşı Bursa Atatürk Stadı’nda oynadık ve 
0-0’lık beraberlik, “deplasmanda atılan gol” avantajıyla final 
biletini bizim cebimize koydu. 

İkinci play-offumuzu ise destan yazdığımız 2002 Dünya 
Kupası finalleri için oynadık. Bu defa İsveç, Moldova, Ma-
kedonya, Azerbaycan, Slovakya’lı grupta İsveç’in arkasında 
kalmıştık ve play-off’taki rakibimiz  Avusturya’ydı. Bugüne 
kadar oynadığımız dört play-off’un en güzelini o dönemde 
yaşadık. Ernst Happel’deki ilk maçtan Okan Buruk’un golüy-
le 1-0 galip döndük. Ali Sami Yen’deki rövanşı ise Yıldıray 
Baştürk, Hakan Şükür, Okan Buruk ve Arif Erdem’in (2) gol-
leriyle 5-0 kazanarak Uzakdoğu’ya uçtuk. 

Ancak daha sonra oynadığımız diğer iki play-off’ta ilk iki-
si kadar şanslı değildik. Üçüncü play-off mücadelemizi 
2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde verdik. İngiltere, 
Makedonya, Slovakya, Liechtenstein grubunda İngiltere’yi  
geçemedik ve play-off’ta Letonya ile eşleştik. Doğrusu 
kâğıt üzerinde mutlak favoriydik. Ancak Riga’daki Skonto 
Stadı’nda oynanan ilk maçı 29. dakikada Verpakovskis’ten 
yediğimiz golle 1-0 kaybettik. İnönü Stadı’ndaki rövanş-
ta 20. dakikada İlhan Mansız, 64. dakikada da Hakan 
Şükür’ün golleriyle tur skorunu yakaladık. Ancak 79’da 
Rimkus, 90’da da Verpakovskis’le iki gol bulan Letonya 
2-2’lik skorla elimizi böğrümüzde bırakarak Portekiz’in 
yolunu tuttu. 

Son play-off eşleşmemiz ise tam bir felâketti. 2006 Dünya 
Kupası elemelerinde Ukrayna, Danimarka, Arnavutluk, Ka-
zakistan, Yunanistan, Gürcistan grubunu Ukrayna’nın ardın-
da ikinci sırada bitirip play-off’ta İsviçre’yle eşleştik. Stade de 
Suisse’deki ilk maçı 77’de Marco Streller ve 83’te Tranquillo 
Barnetta’dan yediğimiz gollerle 2-0 kaybettik. Rövanş için işi-
miz çok zor görünüyordu. Şükrü Saracoğlu’ndaki rövanşı Frei 
ve Streller’den yediğimiz gollere Tuncay Şanlı (3) ve Necati 
Ateş’le karşılık vererek 4-2 kazansak da deplasmandaki gol 
farkıyla eledik. O maçın ardından yaşanan olaylar ise Millî 
Takımımızın ağır cezalar almasına yol açtı. 

Şimdi beşinci kez play-off’ta final şansı arıyoruz ve rakibimiz 
Hırvatistan. Daha önce bir kader maçında elediğimiz rakibi-
mizi neden bir kez daha alt etmeyelim?

Euro 2012 Grup Eleme Maçlarında 
Oynayan Oyuncular

Oyuncu Dakika Sarı Kart Kırmızı Kart Gol
Sabri Sarıoğlu 720 1 - -
Servet Çetin 720 1 - -
Arda Turan 693 1 - 4
Hamit Altıntop 630 1 - 2
Volkan Demirel 630 - - -
Hakan Balta 630 1 - 1
Emre Belözoğlu 588 1 - -
Burak Yılmaz 506 1 - 3
Selçuk İnan 470 - 1 -
Gökhan Gönül 377 - - 1
Egemen Korkmaz 360 - - -
Kazım Kazım 339 1 - -
Mehmet Aurelio 291 - - -
Tuncay Şanlı 290 - - -
Ömer Erdoğan 270 - - -
Serdar Kesimal 270 - - -
Selçuk Şahin 227 1 - -
Mehmet Topal 194 - - -
Semih Şentürk 185 - - 1
Onur Kıvrak 180 - - -
Nuri Şahin 168 - - -
Özer Hurmacı 135 - - -
Mehmet Ekici 128 - - -
Nihat Kahveci 127 - - 1
Umut Bulut 102 - - -
Sinan Bolat 90 - - -
Gökhan Zan 90 - - -
İbrahim Toraman 90 - - -
İsmail Köybaşı 90 - - -
Gökhan Töre 88 - - -
Çağlar Birinci 90 - - -
Yekta Kurtuluş 90 1 - -
Halil Altıntop 81 - - -
Sercan Yıldırım 40 - - -
Mehmet Topuz 27 1 - -
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Oğuz Çetin
sorumlu Yardımcı

1963 yılında Sapanca’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi me-
zunu. Futbola Almanya’da başladı ve 19 yıl profesyonel futbol oynadı. Türkiye’de 
Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarını giydi. 8 yıl oyna-
yıp kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 
2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım formasını 70 kez giyer-
ken, 33 kez kaptanlık bandını taktı, 3 gol attı. 2000 yılında Fenerbahçe’de yardım-
cı antrenör olarak mesleğe adım attıktan sonra 2002’de takımın teknik direktör-
lüğüne getirildi. Sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Diyarbakırspor’da 
teknik direktörlük yaptı. 2006’da Millî Takım Antrenörü oldu. 2010’da ise A Millî 
Takım Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi. 

Engin İpekoğlu 

Antrenör  
1961 yılında İzmir’de doğdu.  Futbola Avusturya’nın Prater SV kulübünde başladı. 
1982 yılında Sakaryaspor’a transfer oldu. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe’de 
forma giydi ve futbolu Çanakkale Dardanelspor’da bıraktı. Beşiktaş’ta 2, 
Fenerbahçe’de ise 1 lig şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım’ın kalesini 32 kez koru-
du. 2000 yılında Fenerbahçe’de futbol kariyerine son verdi. 2006’da Bursaspor’da 
önce antrenör, ardından da teknik direktör oldu. 2007’de Karşıyaka’nın Teknik 
Direktörlüğüne getirildi. 2008’in sonunda sezonun bitmesine 4 hafta kala işbaşı 
yaptığı Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıdı. Daha sonra bir süre Sarkaryaspor’da görev 
aldı. Bu yıl içinde A Millî Takım Antrenörlüğüne getirildi. 

Antrenör
3 Temmuz 1972’de Samsun’da doğdu. Futbol kariyerinin büyük bir bölümünü 
Hollanda’da geçirdi. Fortuna Sittard, Cambuur, Sparta Rotterdam ve MVV Maast-
richt takımlarında forma giydi. Bir dönem Türkiye’ye gelerek Beşiktaş formasını 
da giydi. Hollanda’nın dışında Finlandiya’nın FC Jokerit ve Japonya’nın Omiya 
Ardija takımlarında da oynadı. 2006-07 sezonunda Hollanda’nın Fortuna Sittard 
ekibinde profesyonel oyunculuk hayatını noktaladı. Aynı yıl bu takımda yardımcı 
antrenörlük yapmaya başladı ve 2010 yılında Millî Takım’ın yeni yapılanmasında 
Guus Hiddink’in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. 

1946’da Hollanda’nın Varsseveld ken-
tinde doğdu. 1967’de De Graafschap’ta 
başladığı profesyonel futbolculuk kari-
yerinde ülkesinde PSV, NEC Nijmegen, 
ABD’de Washington Diplomats ve San 
Jose Earthquakes formalarını giydi. 
Futbolu 1982’de De Graafschap’ta bı-
rakırken aynı takımda yardımcı antre-
nörlüğe başladı. 1984 yılında antrenör 
olarak geçtiği PSV’de 1986’da teknik 
direktörlüğe yükseldi ve 4 sezonda 4 lig, 
3 kupa, 1 de Şampiyon Kulüpler Kupası 
kazandı. Fenerbahçe, Real Madrid, Real 
Betis, ikinci kez PSV ve Chelsea gö-
rev yaptığı kulüp takımları oldu. Real 
Madrid’le Kıtalararası Kupa’yı, Chelsea 
ile FA Cup’ı kazandı. İkinci PSV döne-
minde 3 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 
1995’te başına geçtiği Hollanda Milli 
Takımı’yla Euro 1996’da çeyrek final, 
1998 Dünya Kupası’nda yarı final gör-
dü. 2002 Dünya Kupası’nda Güney 
Kore ile yarı final oynadı. Avustralya’yı 
2006 FIFA Dünya Kupası finallerine ve 
ikinci tura taşıdı. Euro 2008’de Rusya’yı 
tarihinde ilk kez yarı finale ulaştırdı. TFF 
ile 17 Şubat 2010’da anlaştı, 1 Ağustos 
2010’da Milli Takım’daki görevine res-
men başladı.

Guus Hiddink

Teknik Direktör
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Millî Takımımızın play-off’taki rakibi 
Hırvatistan son iki maça lider girdiği 
grubu Yunanistan’ın ardından ikinci 
sırada tamamlayarak baraj maçları oy-
namak zorunda kaldı. Hırvatistan ve 
Yunanistan’ın yanı sıra İsrail, Letonya, 
Gürcistan ve Malta’nın yer aldığı Euro 
2012’nin F Grubu, aslında kesin favorisi 
olmayan ancak kağıt üzerinde bakıldı-

ğında Yunanistan ve Hırvatistan’ın ilk iki 
sırada bitirmesi beklenen bir gruptu.

Slaven Bilic yöneti-
minde istikrarlı bir 
kadro oluşturan 
Hırvatistan, gruba 
deplasmanda elde 
ettiği 3-0’lık Leton-

ya galibiyetiyle ol-
dukça başarılı bir başlangıç 

yaptı. Hırvatlar o gün Riga’daki Skonto 
Stadı’nda oynanan karşılaşmadan 43. 
dakikada Mladen Petric, 51. dakika-
da Ivica Olic ve 82. dakikada kaptan 
Darijo Srna’nın golleriyle 3-0 galip 
ayrılırken, İsrail Malta’yı 3-1 yeniyor, 
Yunanistan da Gürcistan ile evinde 1-1 
berabere kalıyordu. Bu sonuçlar, ilk haf-
tanın liderinin averajla Hırvatistan oldu-
ğunu belirliyordu. 

Ancak Hırvatların hızını dört gün son-
ra Yunanistan kesecekti. Zagreb’deki 
Maksimir Stadı’nda oynanan maçtan 
gol sesi çıkmasa da, Gürcistan-İsrail 
karşılaşmasının da 0-0 sona ermesi 
Hırvatları liderlik koltuğunda tuttu. 
Grubun diğer maçında ise Letonya, 
Malta’yı deplasmanda 2-0 yeniyor ve 3 
puanla üçüncü sıraya oturuyordu. 

9 Ekim 2010 günü Hırvatlar grupta-
ki zor maçlarından birisinden mutlu 

ayrıldı. Ramat-Gan’da İsrail’i Niko 
Kranjar’ın biri penaltıdan 36 ve 41. da-
kikalarda attığı gollerle 2-1 yenmişler-
di. O gün tek golünü Etey Shecther’le 
bulan İsrail 4 puanda kalırken, Hır-
vatlar 7 puanla liderliklerini averaj 
hesaplarından kurtarmış oluyordu. 
Yunanistan ise ilk galibiyetini bir gün 
önce Letonya’yı Torossidis’in tek go-

lüyle yenerek elde etmişti. Grubun di-
ğer maçında Gürcistan’ın Malta’yı 1-0 
yenmesi ise normal sonuçtu. 5 puana 
ulaşan Gürcüler de grupta iddialı bir 
konuma gelmişti. 

12 Ekim 2010 günü Hırvatların maçı 
yoktu. Yunanistan, evinde ağırladığı 
İsrail’i Salpingidis ve Karagounis’in gol-
leriyle 2-1 yenerek puanını 8’e çıkartı-
yor ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna 
oturuyordu. Aynı gün oynanan Letonya-
Gürcistan maçı ise 1-1 sonuçlanmış ve 
Gürcülerin liderlik hayalleri boşa çıkıştı. 
Hırvatlar eksik maçlarını 17 Kasım 2010 
günü tamamladı ve Malta’yı yenip puan-
larını 10’a çıkartarak liderlik koltuğunu 
geri almayı başardı. Zagreb’deki Mak-
simir Stadı’nda oynanan maçta Hırvat 
gollerinin altında 18 ve 42. dakikalarda 
Niko Kranjar’ın, 81. dakikada Nikola 
Kalinic’in imzaları vardı. 

Ne olduysa 26 Mart 2011 günü 
oldu... Hırvatistan o gün deplasmanda 
Gürcistan’a yenilerek çok önemli bir 
avantajı ve liderlik koltuğunu kaybetti. 
Üstelik Levan Kobiashvili’nin Gürcis-
tan adına attığı gol 90. dakikada gelmiş 
ve Hırvatların kaybını daha da ağır bir 
hale sokmuştu. Aynı gün Yunanistan, 
Malta deplasmanında hiç de umma-
dığı kadar zorlanıyor, grubun averaj 
takımı karşısında 84. dakikada Sokratis 

Papastathopoulos’un kırmızı kart gör-
mesiyle 10 kişi kalıyor, ancak 90+2’de 
Vassilis Torossidis’in attığı golle 1-0 
kazanmayı başarıyordu. Gürcistan ve 
Malta’da gelen son dakika golleri grup-
taki dengeleri bir anda alt üst etmiş ve 
Yunanistan’ı 1 puan farkla grup lider-
liğine taşıyıvermişti. Artık 11 puanlı 
Yunanistan lider, 10 puanlı Hırvatistan 

ise ikinci sıradaydı. Gürcistan 9 puana 
ulaşmış, İsrail ise Letonya’yı evinde 
1-0 yenerek 7 puana yükselmişti. 29 
Mart günü oynanan tek maçta İsrail, 
Gürcistan’ı 1-0 yenecek ve maç fazla-
sıyla 10 puana ulaşacaktı. 

3 Haziran günü Hırvatların rakibi 
Gürcistan’dı. İki takım Split’teki Pol-
jud Stadı’nda karşı karşıya geldi. Da-
kikalar 17’yi gösterirken Gürcistan’ın 
Jaba Kankava’nın golüyle 1-0 öne 
geçmesi akıllara “Yine mi?” sorusunu 
getirdi. Ancak Hırvatlar bu kez pos-
tu bırakmak niyetinde değildi. Maça 
iyice asıldılar ve 76. dakikada Mario 
Mandzukic’in golüyle eşitliği sağla-
dıktan iki dakika sonra, oyuna ikinci 
yarıda giren Nikola Kalinic’le 2-1’lik 
üstünlüğü sağladılar. Bilic’in öğrenci-
leri artık 13 puandaydılar. 

Hırvatlar play-off’a nasıl geldi?

Yollarını 
son dakika 
golleri kesti!
Yunanistan'ın ardından ikinci sırayı alan 
Hırvatistan'ın kaderini iki Yunanistan 
maçından sadece 1 puan çıkartabilmesinin 
yanında 26 Mart 2011 günü oynanan 
iki karşılaşma belirledi. Hırvatlar o gün 
deplasmanda Gürcistan'a son dakika golüyle 
kaybederken, Yunanistan, Malta'da son dakika 
golüyle kazandı ve yolunu açtı. 
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Ancak ertesi gün Yunanistan, evinde 
ağırladığı Malta karşısında bu defa 
zorlanmadı. Fetfatzidis’in 7 ve 63, 
Papadopoulos’un da 26. dakikada at-
tığı gollerle 3-1 kazanarak 14 puanla 
liderlik koltuğunu geri aldı. İsrail de 
Letonya’yı deplasmanda 2-1 yenmiş ve 
maç fazlasıyla 13 puana ulaşmıştı. 

2 Eylül günü grupta bir şey netleşti. İs-
rail artık bu yarışın içinde olmayacaktı. 
Yunanistan, İsrail’i Tel-Aviv’de 60. daki-
kada Ninis’in attığı golle devre dışı bı-
rakmıştı. Hırvatistan ise aynı gün Malta 
deplasmanında Ognjen Vukojevic’in 11, 
Milan Badelj’in 32 ve Dejan Lovren’in 
68. dakikalarda attığı gollerle fazla zor-
lanmadan 3-1’lik bir galibiyet elde et-
mişti. Bu skorların anlamı, son virajlara 
Yunanistan’ın 17, Hırvatistan’ın 16 pu-
anla girdiğiydi. 6 Eylül, Hırvatistan için 
bir bayram günü gibiydi. Çünkü o günün 
akşamında liderlik geri gelecekti. Hırva-
tistan, Zagreb’de ağırladığı İsrail karşısın-
da 44. dakikada Hemed’den yediği golle 
devreyi 1-0 yenik kapasa da 47. dakika-
da Luka Modric, 55 ve 57. dakikalarda 
da Brezilya’dan devşirdiği Eduardo’nun 
golleriyle 3-1’lik galibiyete ulaşacaktı. 

Yunanistan ise Letonya deplasmanında 
19. dakikada CSKA Moskovalı Alek-
sandrs Cauna’dan yediği gole ancak 
84. dakikada Kyriakos Papadopoulos’la 
cevap verebiliyor ve 1-1’lik beraberlik-
le 2 puanın yanı sıra liderliği de kaybe-
diyordu. Şimdi durum, Hırvatistan 19, 
Yunanistan 18 puan şeklindeydi. Artık 
grubun düğümü 7 Ekim’de oynanacak 
Yunanistan-Hırvatistan maçında çözü-
lecekti. Bu maç öncesi Hırvatlar avan-
tajlıydı, çünkü bir beraberlik bile onları 
grup lideri yapmaya yetebilecekti. Lâkin 
Pire’deki Georgios Karaiskakis Stadı’nda 
gülen taraf ev sahibi Yunanistan oldu. 
Komşu, grubun finali niteliğindeki maçı 
71. dakikada Giorgos Samaras ve 79. 
dakikada Fanis Gekas’ın golleriyle 2-0 
kazanarak son karşılaşmalara 21-19’luk 
puan üstünlüğüyle girmeyi başardı. 
Yunanistan’ın bu noktadan sonra son 
maçta grup liderliğini Hırvatlara bırak-
ması çok zor görünüyordu. Nitekim öyle 
de oldu. 

Yunanistan, Gürcistan deplasmanında 
19. dakikada Targamadze’den yediği 
golle 1-0 geriye düşse de 79’da Fota-
kis ve 85’te Charisteas’ın golleriyle 2-1 
kazanarak grubu ilk sırada tamamladı. 
Hırvatistan’a ise 66. dakikada Eduardo 
ve 72. dakikada Mandzukic’in golleriy-
le elde ettiği 2-0’lık galibiyet yetmedi. 
Bilic’in öğrencileri, tarihlerinde üçüncü 
defa bir büyük turnuvaya play-off oy-
nayarak gitmek veya gidememek duru-
munda. 

Hırvatlar gruplarda oynadıkları 10 
maçta 18 gol atıp, 7 gol yiyen bir takım. 
Bizim 13 atıp 11 yediğimiz göz önün-
de tutulduğunda daha iyi bir konumda 
oldukları ortaya çıkıyor. Ancak Millî Ta-
kımımızın 11 golün 6’sını Almanlardan 
yediğini ve Hırvatistan’ın grubunda bu 
ayarda bir takım bulunmadığını da ha-
tırlatmak gerek. Attıkları 18 golü tam 11 
oyuncu paylaşmış durumda. 

Gollerin bölgelere dağılımına baktığı-
mızda savunma oyuncularının 1, orta 
saha oyuncularının 10, forvetlerin ise 
7 gol attığını görüyoruz ki, bu istatis-
tik bize rakip takımın orta sahasında 
görev yapan futbolcuların ne kadar 
tehlikeli olduğunu gösteriyor. Hırvatis-

tan elemeler boyunca 27 oyuncudan 
yararlandı. Bu 27 oyuncudan sadece 
4 tanesi Hırvatistan Ligi’nde top koş-
turuyor ve hepsi de Dinamo Zagreb’in 
formasını giyiyor. Premier Lig takımı 
Tottenham’ın Dinamo Zagreb’den 
sonra 3 oyuncuyla Hırvatistan Millî 
Takımı’na en fazla futbolcu veren ta-
kım olması da ilginç. Şimdi oyuncu-
ların kaç maçta görev aldığına bir göz 
atalım. 10 maçlık eleme periyodunda 
kaleyi iki farklı isim korudu. Fransa’nın 
Lens takımında oynayan Beşiktaş’ın eski 
kalecilerinden Vedran Runje ilk 6 maçta 
görev yaparken, son 4 maçta Rostov’lu 
Stipe Pletikosa oynadı. 

10 maçın tamamında görev alan tek isim 
savunmanın Tottenhamlısı Vedran Cor-
luka. Dniprolu Ivan Strinic 8, Dinamo 
Zagrebli emektar Josip Simunic 7, Lyonlu 
Dejan Lovren ise 5 maçta forma giydi.
Orta alanda 8’er maçta oynayan isim-
ler Tottenhamlı Luka Modric ve Nico 
Kranjcar ile Wolfsburglu Maro Mand-
zukic ve Shakthar Donetskli kaptan 
Darijo Srna. Dinamo Kievli Vukojevic 
7, Sevillalı Ivan Rakitic,Bayern Münihli 
Danijel Pranjic 6’şar, Dortmundlu Ivan 
Perisic de 5 maçta sahadaydı. 

Forvetin değişmez ismi, 9 maçta oyna-
yan Shaktharlı Eduardo. Onu 7 maçta 
görev yapan Rangers’lı Nikica Jelavic 
ile 6 maçta forma giyen Dniprolu Ni-
kola Kalinic izliyor. 

Euro 2012 
Grup Eleme Maçlarında 
Hırvatistan’ın Golcüleri
Oyuncu Gol 
Niko Kranjcar 4 
Eduardo 3 
Mario Mandzukic 2 
Nikola Kalinic 2 
Dejan Lovren 1 
Luka Modric 1 
Ognjen Vukojevic 1
Darijo Srna 1 
Milan Badelj 1 
Ivica Olic 1 
Mladen Petric 1 

Coca-Cola Akademi Ligi, 14, 15, 16 ve 17 ya gruplarındaki 
yetenekli gençleri "iyi birey, iyi vatanda, iyi futbolcu" 
prensibiyle yetitirerek, gençlerin sadece teknik, taktik 
veya fiziksel anlamda de¤il; duygusal, zihinsel ve kültürel 
açılardan da gelimesine yardımcı oluyor. Gelece¤in 
futbolcularını sahaya hazırlarken, Türk futboluna da 
yatırım yapıyor. 
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Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için 
Hırvatistan’la baraj maçları oynayacağız ve sen Euro 
2008’in çeyrek finalindeki Hırvatistan zaferinin kahraman-
larından birisin. O maça gelmeden önce turnuvanın başına 
dönelim ve Portekiz yenilgisiyle başlayalım. O kötü başlan-
gıcın ardından böylesine bir geri dönüşü nasıl sağladınız? 
Bunu anlamak önemli, çünkü Türk Millî Takımı’nın en zor 
durumlardan zaferler çıkarmak gibi bir özelliği var... 

Turnuvalarda iyi başlangıçlar önemlidir ve zor du-
rumlardan geri dönüşler de kolay olmuyor tabii. Euro 
2008’de Portekiz gibi bir takıma karşı kâğıt üzerinde 
baktığınızda biz favori değildik. Otoriteler Portekiz’in 
rahatça kazanabileceğini, en azından Türkiye’nin fazla 
sıkıntı çıkartamayacağını yazıp çiziyordu. Açıkçası biz 
de Portekiz maçına rakibimizin isminden çekinerek çık-
tık. Ama dakikalar ilerledikçe ve rakibimizi tanıdıkça 
o maçı alabileceğimiz düşüncesi kafamızda oluşmaya 
başladı. Ancak büyük takım olmak farklı bir şey ve Por-
tekiz o maçta öyle veya böyle büyük bir takım olduğunu 
gösterip kazanmayı başardı. O maçı kaybetmek bizim 
açımızdan önemli bir moral bozukluğuydu ama sonuçta 
o moral bozukluğundan sıyrılmak da sizin elinizde. 

İşte onu nasıl yaptığınızı merak ediyorum ben de...

Bu noktada lider oyuncuların vasfı ve onların toparlayıcı 
özelliği çok önemlidir. O dönemde takımımızda çok sa-
yıda lider oyuncu vardı.  Rüştü olsun, Emre olsun, Nihat 

olsun, Tuncay olsun, yaşı genç olmasına rağmen Arda 
olsun, lider karakterli oyuncumuz çok fazlaydı. Kaybet-
meyi sevmeyen, karşı koyabilen, anında cevap verebilen 
oyuncuların varlığı çok önemliydi ve o sayede moral bo-
zukluğu atmosferinden çabuk sıyrıldık. Bir şeyleri başa-
rabileceğimize yeniden inandık. Tabii ki Fatih Hocanın 
rolü de çok büyüktü. Kaybettiğiniz maçtan sonra teknik 
direktörünüzün başı öne eğik değilse, futbolcu olarak 
siz de, “Evet biz devam edeceğiz, yapacağız, başarabi-
liriz” diye inanıyorsunuz.  Vazgeçmek Fatih Hocanın da 
kitabında yoktu ve bunu bize çok güzel aşıladı. 

İsviçre maçına da kötü başlamış ve yenik duruma düşmüş-
tük. Ama o maçı da geri çevirmeyi bilmiş ve son dakika 
golüyle kazanmıştık. Üstelik hava şartları da son derece 
olumsuzdu. İnanılmaz bir direnç gösterisi şeklinde geçen 
İsviçre maçında yaşadıklarınızdan söz eder misin biraz?

Aslında turnuvanın geneline bakarsak, orada futbolun 
90 dakika olduğunu dünyaya bir kaç kez gösterdik. 
Futbolun güzelliği de bu zaten. Son dakikaya kadar ko-
valayabiliyor ve sonucu değiştirebiliyorsunuz. Attığınız 
bir gol her şeyi çok farklı bir hâle getirebiliyor. İsviçre 
maçında çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Ha-
kikaten zemin ağırdı, golü yedik ve arkasından Hakan 
Yakın mutlak bir golü kaçırdı. İsviçre orada 2-0 yapsay-
dı belki bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Ama o 
kaçan golden sonra şans döndü. 

Giden maçları geri çevirdiğiniz o karşılaşmalarda saha 
içinde neler konuştuğunuzu merak ediyorum.

Saha içinde çok fazla konuşma olmaz. İnsan birbirin-
den, bakışından, yanındakinin mücadelesinden, or-
taya koyduğu kaybetmeme arzusundan etkilenir ve o 
da tepki verir. Her şey saha içindeki ufak bir kıvılcıma 
bakar. Çok kötü oynadığınız maçta bile oyunculardan 
birisi çok ufak bir kıvılcım çakarsa 10-15 dakika içeri-
sinde her şeyi değiştirebilirsiniz. 

İsviçre maçının hemen ardından bir Çek Cumhuriyeti maçı 
oynadık ve 2-0’lık yenilgiyi 3-2’lik galibiyete çevirdik. 
Açıkçası bir futbol mucizesiydi o maç da....  

Çekler o turnuvaya gelirken Almanya’nın da yer aldığı 
gruplarındaki 12 maçta sadece 5 gol yemiş bir takımdı. Ve 
biz o takıma bir devrede 3 gol attık. O maçta da bir geri 
dönüş daha gerçekleştirdik. Belki o maçta birisinin tek-
meye kafa uzatması, belki benim kafamda 8-10 dikiş ve 
sargılarla oyuna girmem kıvılcımı çaktı ve takımı ateşledi. 

Maç 2-1’e geldiğinde “Tamam, biz bu işi bitireceğiz” diye 
düşünmüş müydünüz?

Futbolda şöyle bir şey var, 1-0’lık skor, 2-0’lık üstünlük-
ten daha emniyetlidir. Belki ters gibi görünebilir ama 1-0 
öndeyken daha temkinli oynarsınız, kontrataklarla ikinci 
golü ararsınız. Ama 2-0’ın rehavete sürükleyici bir et-
kisi vardır. Çekler de “Avrupa Şampiyonası’nda 2-0’dan 
maç dönmez” diye düşündüler ama karşılarında Türkleri 
buldular (gülüyor). Hakikaten çok müthiş bir geri dönüş 
oldu. Ama bunu sadece oyunculara bağlamamak lâzım. 
Çünkü müthiş bir sinerji ve herkesin duaları vardı. 

Bu sinerjiyi hissetmek gerçekten de önemli midir?

Kesinlikle önemlidir. Onu bir şekilde hisseder oyun-
cu. Sahaya çıkarken de oyun içinde de eğer varsa o 
sinerjiyi hissedersiniz ve gerçekten de mücadele ka-
rakteriniz güçlenir. Biz Türk halkı ve futbolcusu olarak 
özellikle final maçlarında hem takım hem de taraftar 
olarak daha fazla istemeye başlıyoruz. Hani “Türkiye 
finallerin takımıdır” diyorlar ya... Bu sadece futbolda 
değil, basketbolda da voleybolda da böyle. Biz zoru 
seviyoruz gerçekten de. Bugün de yine benzer bir du-
rumdayız. Yine iyi mücadele etmemiz gerekiyor çünkü 
Hırvatistan güçlü bir takım ama biz de hedefe ulaşabi-
lecek güçteyiz. 

Gelelim Hırvatistan maçına... 119. dakikada golü yiyor-
sunuz, her şey bitmiş gibi görünüyor. Oyuncuların çoğu 
çökmüş kalmış. Ama hemen ardından müthiş bir reaksiyon 
geliyor ve maçı 1-1’e getiriyoruz. Attığımız beraberlik go-
lünün kahramanlarından birisi de sensin. semih’in önüne 
topu sen indirmiştin. Bize o anları anlatır mısın biraz?

Açıkça söylemek gerekirse takımın en tecrübelilerinden 
birisiyim ama ben bile golü yediğimiz anda yere yığıldım. 
Fakat yine aynı anda Tuncay’ı gördüm, “Haydi kalkın, ba-
şaracağız, biz bu işi bitireceğiz” diyordu. Onunla beraber 
bir kaç arkadaşımız da aynı inancı hepimize aşılamaya ça-
lışıyordu. Tuncay topu aldı ve santraya dikti, bana da “Arka 
tarafı düşünme, sen ileriye git” dedi. Fatih Hoca da kenar-
dan “İleri çık” talimatını verdi. Olacağı varmış işte, Allah 
büyük. Rüştü’den uzun bir top geldi, iyi çıktım ve Semih’in 
önüne düşürdüm. O da çok güzel bir vuruşla golü attı. 

Millî Takımımıza uzun yıllar hizmet eden, 
2002 Dünya Kupası  üçüncülüğü ve Euro 

2008'deki yarı final zaferlerinde pay sahibi 
olan oyunculardan birisi o. Özellikle 

unutulmaz Hırvatistan maçını geri döndüren 
Semih'in golünde indirdiği topla hafızalara 

kazındı. Usta oyuncuyla Euro 2008'deki 
müthiş geri dönüşleri, Hırvatistan maçını ve 

play-off karşılaşmalarında neler yapılması 
gerektiğini konuştuk. 

Biz zoru başarmayı 
severiz!

Em
re

 A
şı

k 
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O anda neler geçti aklından, neler yaptın?

Semih’in yanına gittim, “Oğlum al da at dedim, sana 
dokunmak kaldı, insan bir yanıma gelmez mi?” dedim 
(gülüyor). Semih o anda kendini kaybetmiş, hiçbir şey 
duymuyor tabii.

Penaltılarda orta sahada kenetlendiğiniz ve son penaltının 
ardından ok gibi kaleye doğru fırladığınız bir enstantane 
var. O kenetlenme anında neler yapıyordunuz?

Kimimiz dua ediyor, kimimiz uğurunu deniyordu. Kenet-
lenmek tabii ki bir bütün olduğunuzu göstermek açısın-
dan önemli. Bu kenetlenmeyi sadece taraftarlara göster-
miyorsunuz, rakip takıma da, “Biz inandık, buradan galip 
çıkacağız. Sizin bu maçı kazanmanıza imkân yok” me-
sajını veriyorsunuz. Kazandığımızdaki o sevinci ise ke-
limelerle anlatamam. O fotoğraf karelerine sığan sevinci 
anlayabilmek için ancak içinde olup yaşamak gerekiyor. 

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Bilic, “Üç yıl-
dır bugünü bekliyoruz. O maç hâlâ rüyalarıma giriyor” 
diyor. Hırvat takımında da o maçta oynayan pek çok 
oyuncu bugün hâlâ forma giyiyor. Şu anda içlerinde bu-
lundukları bu hesaplaşma psikolojisi play-off maçlarına 
nasıl yansır sence?

O maçın üzerinden üç sene geçmiş, artık bu duy-
guların bir avantaj ya da dezavantaj oluşturacağını 

sanmıyorum. Ama Bilic’in bu tip açıklamaları oluyor. 
İngiltere’ye karşı da iddialı konuşmalar yapmış ama 
iki maçın birinde 4, diğerinde 5 yemişlerdi. Futbolda 
fazla büyük konuşmamak lâzım ama Bilic’in tarzı bu, 
ona da saygı duymak gerek. Fakat karşısındaki de Tür-
kiye Millî Takımı ve her an her şeyi değiştirebilecek 
oyunculara sahip. Artık gruplarda oynadığımız maçlar 
kesinlikle baz alınmamalı. Öyle ya da böyle play-off’a 
geldik ve artık geride kalan defteri kapatmalıyız. “Kötü 
oynadık, yetersizdik” gibi eleştirileri bir yana bırak-
mamız gerekiyor. Grubumuzda Almanya’nın olduğu-
nu unutmamalıyız. Bence Almanya, Euro 2012’nin en 
büyük favorisi. Savunmalarını biraz daha düzeltirlerse 
İspanya’dan daha fazla şansları var. Almanya’yı izler-
ken, Barcelona’yı izlediğimi zannediyorum. Hem çok 
kuvvetli hem de disiplinliler. 

Bizim bir de geriden gelip kazandığımız ve Euro 2008 fi-
nallerine katılma vizesi aldığımız Norveç maçımız var...

Tabii... Norveç’e beraberlik yetiyordu ve öne de geç-
mişlerdi ama biz o maçı hem de deplasmanda kazan-
mayı başardık. İnanmak böyle bir şey işte. Futbolda 
şans faktörü önemli, tamam. Hoca faktörü, takımın 
kalitesi, uyumu, taktik önemli ama inanmak da en az 
bunlar kadar önemli. 

Millî Takımımızın daha önce oynadığı play-off’ların ikisin-
de sen de forma giymiştin. Birisinde Avusturya’yı her iki 
maçta da yenmeyi başarırken, diğerinde Letonya’ya elen-
miştik. Olumlu ve olumsuz iki sonucu da yaşayan bir oyun-
cu olarak, play-off maçlarının nasıl oynanması gerektiğini 
düşünüyorsun?

Bir kere sakin oynanması gerekiyor. Ama bu sakinlik 
yanlış anlaşılmamalı. Hırsımız, coşkumuz, mücade-
lemiz mutlaka olmalı fakat hiç bir zaman kendimize 
hâkim olmaktan vazgeçmememiz lâzım. Futbolun 90 
dakika süren bir oyun olduğunu asla aklımızdan çı-
karmamalıyız. Bence coşkumuzu ve hırsımızı hiç kay-
betmeden oyun planına sadık kalabilmek çok önemli. 
Zaten bunu başarırsak, İspanya gibi, Almanya gibi ta-
kımlarla başa baş oynayacağız.

Biraz önce lider oyuncuların öneminden söz etmiştin. say-
dığın oyuncular arasında Emre Belözoğlu ve Arda da vardı. 
sanırım bu da bizim için bir avantaj değil mi?

Bugünkü takımda Emre ve Arda’nın yanı sıra Volkan 
gibi, Hamit gibi lider oyuncular var. Bu oyuncuların 
takımı iyi hazırlaması gerekiyor. Bu hazırlık da otu-
rup konuşmaktan ya da toplantı yapmaktan değil, o 
havayı arkadaşlarına yavaş yavaş sirayet ettirmekten 
geçiyor. Taraftara da düşen görevler var. Gol yiyebi-
liriz, yenik duruma düşebiliriz ama mutlaka sabret-
sinler ve sonuna kadar desteklerini sürdürsünler. Bu 
takımın hangi maçları nasıl çevirdiğini akıllarından 
hiç çıkarmasınlar. 
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7 Eylül 1980 İstanbul doğumlu Emre, futbola ise ilk adı-
mını 1992 yılında Zeytinburnuspor formasıyla attı. 2 sene 
burada oynadıktan sonra Bülent Ünder tarafından keşfedi-
lerek Galatasaray’a kazandırıldı. Sarı-kırmızılı ekibin altya-
pısında kısa sürede parlayarak Temmuz 1995’te profesyo-
nel sözleşmeye imza attı. O sırada henüz 15 yaşındaydı. 
1996-1997 sezonunda Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadı’nda 
Ankaragücü’nü 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 72. dakikada 
Tugay Kerimoğlu’nun yerine oyuna girerek takımıyla ilk kez 
bir lig mücadelesinde boy gösterdi. 1997-1998 sezonunda 
ise henüz 18 yaşına bile girmemişken hocası Fatih Terim onu 
düzenli olarak ilk 11’de oynatmaya başladı.

Bu sezondan itibaren performansı her geçen gün artan bir 
yıldız adayının yükselişine şahit oluyordu Türk futbolsever-
ler. Arkasında Okan Buruk ve Suat Kaya, önünde ise Hagi 
gibi bir maestroyla oynamak tabii ki çok ama çok büyük 
bir şanstı kendisi için. O da eline geçen bu şansı harikula-
de kullanarak beklentileri boşa çıkarmadı. Okan ve Suat’ın 
topsuz oyundaki presini, Hagi’nin ise hücumdaki paslarını 
ve oyunu yönlendirişini çok iyi gözlemliyor ve genç yaşı-
na rağmen sahaya bir o kadar iyi yansıtıyordu. Hatta za-
man ilerledikçe herkes Emre’yi kendisi gibi sol ayaklı olan 
Hagi’ye benzetmeye, onun veliahdı olarak göstermeye baş-
lamıştı. Üstelik onun Karpatların Maradonasından da bir 
farkı vardı. O da yukarıda da belirttiğimiz gibi defansif 
anlamdaki başarısıydı. Çünkü top kendisindeyken kul-
landığı sol ayağına olduğu kadar, topsuz oyunda rakibe 
uyguladığı o dayanılmaz prese de hayran kalıyordu tüm 
izleyenler. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türk futbolu 
için dünya çapında bir star doğduğu kimsenin gözünden 
kaçmıyordu.

Emre’nin parladığı bu yıllarda Galatasaray da tarihinin 
altın sezonlarını yaşıyordu. Fatih Terim önderliğindeki 
sarı-kırmızılılar sırasıyla 1996-1997, 1997-1998, 1998-
1999, 1999-2000 sezonlarını şampiyon bitirerek lig ku-
pasını art arda 4 sene müzesine götürüyor, bu başarıların 
yanına ise 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu da ekleyerek 
Türk futbolunu domine ediyordu. İşte tarihi yıllarını ya-
şayan bu altın kadronun o dönemki değişmezlerinden 
biri de Emre Belözoğlu’ydu. Genç yıldız bu yıllarda ligde 
kaydettiği 9 golün yanı sıra çok sayıda asiste imza atıyor, 
Okan ve Suat’la top rakipteyken yaptığı presle de oyunu 
karşı takımlara dar ediyordu. Ancak saha içindeki hır-
sı ve oyun içindeki agresifliği zaman zaman kendisi ve 
takımı için olumsuz sonuçlar da doğurabiliyordu. Nite-
kim Galatasaray’ın tarihinin en büyük zaferini yaşayarak 
Arsenal’i penaltılarla mağlup edip UEFA Kupası’nı mü-
zesine götürdüğü final maçında, Leeds United’la deplas-
manda oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında kırmızı 
kart gördüğü için forma giyememişti.

Final maçında kadroda olamasa da, 1999-2000 sezonunda 
bir Türk takımının tarihte ilk kez bir Avrupa kupasına uzan-
masında önemli rol oynayan yıldız orta saha oyuncusu, bu 
başarıdan yaklaşık 3 ay sonra Real Madrid önünde kazanı-
lan UEFA Süper Kupa’da ise ilk on birdeydi. Yani henüz 20 
yaşında olmasına rağmen bir Türk oyuncunun daha önce-

den belki rüyasında bile göremeyeceği iki Avrupa kupasını 
avuçlarına almış oluyordu. Toplam 5 sezon geçirip harikalar 
yarattığı Galatasaray’ın A takımıyla 2001-2002 sezonundan 
önce yollarını ayırdı. Üstelik İtalyan devi Inter’e yaklaşık 
10 milyon euro karşılığında transfer olarak. Okan Buruk’la 
beraber transfer olduğu Milano ekibine gidişi olaylı olup, 
Galatasaraylı taraftarlarca tepkiyle karşılansa da o hünerle-
rini Serie A’da göstermenin planlarını yapıyordu artık. Nite-
kim mavi-siyahlı takıma transfer olduğu ikinci sezon Lazio 
deplasmanında attığı iki muhteşem gol bir anda tüm İtalyan 
medyasının gözünü Emre’nin üzerine çevirmesini sağlıyor-
du. Özellikle bu maçta attığı aşırtma golle ustası Hagi’nin 
kulaklarını çınlatıyordu adeta. Ancak bu takımdaki kariyeri-
nin geri kalanı sakatlıklarla boğuşmakla 
geçen Emre, 4 senede toplam 79 kere 
formasını terlettiği Inter’den Temmuz 
2005’te ayrılıp Ada’nın yolunu tuttu.

Artık bir Premier Lig oyuncusu olan 
Emre Belözoğlu, İngiltere’nin ku-
zeyinde bulunan ve birçok Türk 
futbolseverin de sempati duy-
duğu Newcastle United 
takımına transfer ol-
muştu. Bu-

radaki kariyerine de 
harika bir başlangıç yap-
sa da diz sakatlıkları yine 
yıldız oyuncunun peşini 
bırakmadı. Siyah-beyazlı 
takımda oynadığı 3 se-
zonda lig, kupa ve Avru-
pa kupaları dâhil toplam-
da 82 müsabakada boy 
gösteren yıldız oyuncu, 
buna rağmen istikrarlı 
bir şekilde ilk on birde 
oynayamadı. Bunun tek 
nedeni ise yine sakat-
lıklardı. Ada’da oyna-
dığı dönemde özellik-
le dizinden çok çeken 
Emre, buna rağmen 6 
gol kaydedip, birçok 
da asiste imza ata-
rak İngiliz futbol-
severlerin beğe-
nisini kazanmayı 
başardı. Ancak 
bu üç sezonluk 
periyotta, New-
castle United’lı ta-
raftarların gönlünü 

Orta sahanın 
direği 

Emre Belözoğlu 

Türk futbolu son yıllarda 
pek çok orta saha 

oyuncusu yetiştirdi. 
Ancak onun yeri gerek 

kariyeri, gerekse de 
saha içindeki performansı nedeniyle 

her zaman ayrı oldu. Bir orta saha 
oyuncusu için günümüz futbolunun 

vazgeçilmezlerinden olan hem 
ofans hem de defans yapabilme 

yeteneklerine sahip tecrübeli 
yıldız, kaptanlığını yaptığı A Millî 

Takımın adını Euro 2012 finallerine 
yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
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asıl fethettiği tarih 25 Ekim 2005’ti. O gün, siyah-beyazlı 
ekip kendi sahasında ezeli rakibi Sunderland’le karşıla-
şıyordu. 2-2 devam eden maçta 63. dakikada takımının 
kazandığı frikikte topun başına geçen yıldız oyuncu, yak-
laşık 30 metreden çıkardığı şutla fileleri sarsıyor ve böyle-
likle takımının tarihi derbiyi 3-2 kazanmasını sağlıyordu. 
Aynı zamanda Premier Lig’deki ilk golünü kaydederken, 
bu sevincini kendisini takıma kazandıran hocası Graeme 
Souness’la paylaşıyordu. 

Avrupa’da bu şekilde geçen toplam 7 sezonun ardından ye-
niden ülkesine dönüyordu Emre. Ancak bu sefer yıldızının 
parladığı Galatasaray’a değil, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye. 
2008 yazında oldukça gündem yaratan bu transfer sonun-
da 4.5 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli ekibin oyun-
cusuydu o artık. Luis Aragones önderliğindeki Fenerbahçe 
için başarısız geçen ilk sezonunda 25 lig maçına çıkarken, 
sadece 1 gol kaydedebildi. Ancak 2009-2010 sezonu onun 
için çok daha farklı olacaktı. Uzun yılların ardından ilk kez 
hem de üst üste iki sezon bu kadar az sakatlık yaşarken, 
Fenerbahçe’nin son haftada Bursaspor’a karşı kaybettiği şam-
piyonluk mücadelesinde sezon esnasında en önemli rol oy-
nayan oyunculardan biri oluyordu. Geçtiğimiz sene ise ligde 
27 müsabakaya çıkıyor ve hem hücumda hem de defansta 
ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertlilerin şampiyonlu-

ğa uzanmasını sağlıyordu. Kısacası Galatasaray’daki o özle-
nen günlerini Türkiye’de bu sefer Sarı Kanaryalarda bulmuştu 
yıldız oyuncu.

Zeytinburnu’nda başlayan, Ali Sami Yen’le devam eden, 
oradan San Siro’ya, San Siro’dan da St. James’ Park’a uza-
nan ve şu anda Şükrü Saracoğlu Stadyumu çimlerinde de-
vam etmekte olan kariyerinde A Millî Takım’la da birçok 
başarıya imza attı Emre Belözoğlu. 79 kere giydiği ay-
yıldızlı formayla 8 gol kaydederken, ilk kez 2000 yılında 
Norveç karşısına çıktığı A Millî Takım’da şu an kaptanlık 
pazubandı onun kolunda. Türkiye’yle Euro 2000 ve Dünya 
Kupası 2002’de mücadele eden yıldız orta saha oyuncusu, 
yarı finale kadar yükseldiğimiz Euro 2008 finallerinde ise 
sadece ilk maçta Portekiz’e karşı forma giyebilmiş, daha 
sonra ise yine sakatlığı yüzünden turnuvanın geri kalanında 
mücadele edememişti.

İşte sakatlıklarla dolu olsa da böylesine parlak ve etkileyici 
bir kariyeri olan A Millî Takımızın kaptanı, Euro 2008 çeyrek 
finalinde dramatik bir şekilde kupanın dışına ittiğimiz Hırva-
tistan önünde play-off’larda takımının en önemli kozların-
dan biri olacak. Ve hiç kuşku yok ki onun bu iki maçtaki 
performansı da Euro 2012 finallerine hangi takımın gideceği 
konusunda belirleyici bir rol üstlenecek.
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Milan
Rapaic
Nova Gradiska’da 16 Ağustos 1973’te do-
ğan Rapaic, Fenerbahçe’nin unutulmaz 
yabancılarından biri. Hajduk Split’te ikişer 
kez lig, kupa ve Süper Kupa zaferi yaşayan 
Rapaic, 1996-2000 dönemini İtalya’nın Pe-
rugia takımında geçirdi. 2000 yılında gel-
diği Fenerbahçe’de marifetli sol ayağıyla 
başarılı bir performans gösterdi ve ilk sezo-
nunda lig şampiyonluğu yaşadı. 2002’den 
itibaren Hajduk, Ancona ve Standart Liege formalarını giyen Rapaic, futbo-
lu 2009’da NK Trogir’de bıraktı. Rapaic’in Hırvatistan Millî Takımı’nda 49 
maçta 6 golü bulunuyor. 

Davor
Vugrinec
24 Mart 1975 Varazdin doğumlu Vugrinec, pro-
fesyonel futbol kariyerine 1992’de NK Varteks’te 
başladı. 1997 yılına kadar düzenli forma şansı 
bulan Hırvat oyuncu, oynadığı 123 resmi maçta 
56 gol attı ve bu başarısıyla Trabzonspor’un dik-
katini çekti. 22 yaşında geldiği Trabzonspor’da 
85 maça çıkıp 29 gol attı. 2000’de İtalya’ya gi-
dip Lecce, Atalanta ve Catania formalarını giyen 
Vugrinec, İtalya’da geçirdiği 5 sezonun ardın-

dan Hırvatistan’a dönüp Rijeka ile anlaştı. O sezon attığı 15 golle, Hırva-
tistan Ligi’nin gol krallığını Ahmad Sharbini’yle paylaştı. 2006’da Dinamo 
Zagreb’e geçti. Halen Varazdin’de oynayan Vugrinec, attığı 123 golle, 126 
gollü Igor Cvitanovic’in ardından Hırvatistan Ligi’nin en golcü ikinci oyun-
cusu unvanını taşıyor. Vugrinec’in Hırvatistan Millî Takımı’nda da 28 maçta 
7 golü bulunuyor. 

Marijan
Mrmic
6 Mayıs 1965’te Sisak’ta doğan Mrmic, 
futbol kariyerine 1983’te Mladost 
Suhopolje’de başladı. 1988-93 arasın-
da Dinamo Vinkovci’de oynadı, ardın-
dan Varteks’e transfer oldu. 1996’da 
Beşiktaş’a transfer olarak ilk kez yurt-
dışında bir ligde oynadı. Beşiktaş’ta 1 
Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Baş-
bakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. 
Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon oyna-
dıktan sonra Varteks’e döndü. Son dem-
lerinde Belçika’nın Charleroi takımında 
oynadı ve 2000’de futbolu bıraktı. 14 
kez Hırvatistan Millî Takımı’nın kalesi-
ni koruyan Mrmic, halen NK Varteks ve 
Hırvatistan Millî Takımı’nın kaleci antre-
nörlüğünü yapıyor. 

Türkiye ligleri bir dönem Yugoslav futbolcuların cennetiydi. Ülkemizde top koşturan çok sayıdaki 

Yugoslav oyuncunun ve takım yöneten teknik adamların bir kısmı da Hırvat asıllıydı. Hırvatistan'ın 

bağımsızlığını kazanmasından sonra da bir çok Hırvat oyuncu Süper Lig'de forma giydi ve giymeye 

devam ediyor.  

Hırvat dostlarımız

Ante
kulusic 
Ülkemizde halen oynamayı sür-
düren Hırvat oyunculardan biri-
si Ante Kulusic. 6 Haziran 1986 
tarihinde Sibenik’te doğan Ku-
lusic, futbola da doğduğu kentin 
takımı HNK Sibenik’te başladı. 
1.88 boyundaki stoper, 2009-10 
sezonunda Hacettepe’ye transfer 
oldu. 2010’dan itibaren Gençler-
birliği formasını giymeyi sürdüren 
Kulusic, Hırvatistan Ümit Millî 
Takımı’nda üç maça çıktı.

Anthony
seric 
19 Ocak 1979 doğumlu sol bek, Avustralya’nın 
Sydney kentinde dünyaya geldi. Hırvatistan’ın 
uluslararası tecrübesi en yüksek oyuncularından 
birisi olan Seric, profesyonel futbola 1996’da 
Hajduk Split’te başladı. Daha sonra İtalya’ya gitti 
ve Serie A’da sırasıyla Verona, Brescia, Parma ve 
Lazio’da forma giydi. 2005 yılında ise Yunanistan 
Ligi’nin önemli takımlarından Panathinaikos’ta oy-
nadı. 2008’de geldiği Beşiktaş’ta sadece 4 maça çıktıktan sonra Hajduk Split’e 
geri döndü. Geçtiğimiz sezonun başında Kardemir Karabükspor’la anlaşan Se-
ric, futbol hayatını kırmızı-lacivertli takımda başarıyla sürdürüyor. Hırvat Millî 
Takımı’yla 29 maça çıkan Seric’in iki de golü bulunuyor. 

Vedran
Runje
10 Şubat 1976 tarihinde Hırvatistan’da dünyaya gelen Runje, futbola Hajduk 
Split’te başladı. 1998’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 

2001’de Fransa’nın Marsilya takımına geçti ve iki 
sezon üst üste yılın kalecisi seçildi. Marsilya kalesini 
koruduğu dönemde takım halinde bir başarıya imza 
atamadı ve 2004 yılının sonunda tekrar Standart 
Liege’e transfer oldu. Belçika’da bir kez daha yılın 
kalecisi seçilen ve 2006 yılına kadar bu takımda 
forma giyen Runje, 2006-2007 sezonunun başında 
Beşiktaş’a geldi. 2006-2007 sezonunu ligde en az 
gol yiyen kaleci olarak tamamladı. 2007-11 arasın-
da Fransa’nın Lens takımının kalesi korudu. Runje, 
Hırvatistan Millî Takımı’nda da 6’sı Euro 2012 ele-
melerinde olmak üzere 22 maça çıktı.

Drago
Gabric
27 Eylül 1986’da Split’te 
doğdu. Futbolcu olan ba-
bası Toncija Gabriç gibi 
futbola Hajduk’ta başladı. 
NK Solin ve NK Novalja 
takımlarında kiralık ola-
rak forma giydi. 2007-
2008’deki performansıyla 

“Hajduk’un Kalbi” ödülüne lâyık görüldü. 2009’da 
Trabzonspor’a transfer oldu ve bir sezon oynadı. Er-
tesi sezon Ankaragücü’ne kiralandı. 22 Mayıs 2011’de 
Hırvatistan’da geçirdiği trafik kazası sonucu futbolu 
bırakmak zorunda kaldı. Gabric’in Hırvatistan Millî 
Takımı’yla çıktığı 5 maçta 1 golü bulunuyor.

Gordon
schildenfeld
18 Mart 1985 Sibenik do-
ğumlu Alman asıllı stoper, 
futbola Sibenik’te başla-
dıktan sonra 2007’de Di-
namo Zagreb’e geçti. Aynı 

sezonun devre arasında ise Beşiktaş’a transfer oldu. 1.91 
boyundaki oyuncu Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayın-
ca önce Almanya’nın Duisburg, ardından da Avusturya’nın 
Sturm Graz takımlarına kiralandı. Sturm Graz, 2010’da 
Schildenfeldt’in bonservisini de aldı. Bu sezonun başında 
Eintracht Frankfurt’a geçen Schildenfeld, Hırvatistan Millî 
Takımı’nda 3 maça çıktı. 
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Hrvoje
Cale
4 Mart 1985 Zagreb doğum-
lu sol bek, futbola Dinamo 
Zagreb altyapısında başladı. 
Aynı takımda 2005-08 ara-
sında 3 kez Hırvatistan Ligi 
ve 2 kez Hırvatistan Kupası 
şampiyonluğu yaşadı. 2008 
Mayıs’ında Trabzonspor’a 

transfer oldu ve ilk sezonunda 32 maçta forma giyerek ta-
kımın en fazla süre alan oyuncusu unvanını elde etti. Erte-
si sezon 24 lig maçında oynayan Cale, geçtiğimiz sezon da 
bordo-mavili formayla 23 maça çıktı. Trabzonspor’da 1 gol 
atan Cale, bu sezonun başında Bundesliga takımlarından 
Wolfsburg’a transfer oldu. Cale, Hırvatistan Millî Takımı’nın 
formasını da 5 kez giydi. 

Jerko
Leko
9 Nisan 1980 Zagreb do-
ğumlu Jerko Leko, Hıvrat 
futbolunun önemli isim-
lerinden biri. Dinamo 
Zagreb’de iki kez Hırva-
tistan Kupası, bir kez de 
Hırvatistan Süper Kupası 
kaldıran orta saha oyuncu-
su, 2003’te transfer olduğu 
Dinamo Kiev’de 2 Ukrayna 
Ligi, 3 de Ukrayna Kupa-
sı şampiyonluğu yaşadı. 
2006-10 arası sezonlarını 
Monaco’da geçiren ve 81 
maça çıkıp 4 de gol atan Leko, 2010’da Bucaspor’a transfer 
olup 1 sezon oynadı. İzmir ekibinde 34 maçta forma giyip 
4 de gol atan Leko, halen Dinamo Zagreb’in oyuncusu. Hır-
vatistan Millî Takımıyla 59 maça çıkan Leko’nun 2 de golü 
bulunuyor.

Luka
Vucko
11 Nisan 1984 Split doğumlu stoper 1.97’lik boyuyla ger-
çek bir kule. 2003’te NK Solin’de başlayan futbolculuk 
kariyerini 2004-06 arasında Dinamo Zagreb’de sürdürdü. 
2006’da kısa süre Rusya’nın Saturn takımında forma giydi 
ve yeniden Dinamo Zagreb’e döndü. 2007-08 sezonunu 
Rijeka’da geçirip 2008’de vatandaşları Ivesa ve Poljak’la bir-
likte Eskişehirspor’a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı formayı iki 
sezonda 47 kez giyip 4 de gol atan Vucko, 2010’dan beri Polonya’nın Lechia Gdansk takımın-
da oynuyor. Hırvatistan U21 takımında 19 kez forma giyip kaptanlık da yapan Vucko, A Millî 
Takım’da da 1 kez oynadı. Robert

spehar
13 Mayıs 1970 Osijek doğumlu forvet, şeh-
rinin takımının ardından Dinamo Zagreb’de 
oynadı ve 1995’te ülkesinde gol kralı olup 
yılın futbolcusu seçildikten sonra asıl başa-
rılarını aynı yıl gittiği Club Brugge’de elde 
etti. O sezon Belçika Ligi ve Kupası’nı ka-
zanan Brugge’e önemli katkılar sağladı. Er-
tesi sezon da Belçika Ligi’nin gol kralı oldu. 
Monaco, Verona ve Sporting Lizbon dene-
meleri aynı ölçüde başarılı geçmedi. 2001’de 
Jardel’e karşılık üç kişilik takas paketi içinde 
Galatasaray’a geldi ancak sadece 1 maçta 
forma giyebildi. Standart Liege ve Osijek’in 
ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin Omonia ta-
kımında oynayarak futbolu bıraktı. 8 kez yer 
aldığı Hırvatistan Millî Takımı’nda 1 gol attı.

stjepan
Poljak
17 Kasım 1983 Zabok doğumlu orta saha 
oyuncusu, profesyonel kariyerine 2004’te Inter 
Zapresic’te başladı ve iki sezon sonra Slaven 
Belupo’ya transfer oldu. 2008’in yaz transfer 
döneminde Eskişehirspor’la 3 yıllık sözleş-
me imzaladı. Eskişehirspor’da ilk sezonunda 
3’ü Türkiye Kupası, 29’u lig olmak üzere 32 
maçta forma giydi. 2010’da ise yeniden Slaven 
Belupo’ya geri döndü. 

stjepan
Tomas
Türkiye’de en çok iz bırakan Hırvat oyunculardan 
Tomas, 6 Mart 1976’da doğdu. 1995-2000 arasında 
formasını giydiği Dinamo Zagreb’de 5 lig, 3 kupa, 3 
de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı çok parlak bir 
kariyer gelişimi oldu. 2000-03 arasında İtalya’da Vi-
cenza ve Como’da oynayan başarılı stoper, 2003-04 
sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe ile lig şam-
piyonluğu gördü. Ertesi sezon Galatasaray’a geçen 

Tomas, 3 sezon kaldığı sarı-kırmızı takımla da 1 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. 
2007’de transfer olduğu Rubin Kazan’da bir şampiyonluk daha gören Tomas, ülkemiz-
de Gaziantepspor ve Bucaspor takımlarında da forma giyip 2010’da futbolu bıraktı. 
Tomas’ın 49 kez giydiği Hırvatistan forması altında 1 de golü bulunuyor. 

Vanja
Ivesa
21 Temmuz 1977 doğumlu 2.05 boyundaki kaleci, 
ülkemize gelen en uzun boylu oyuncu unvanını 
da taşıyor. 2001’de Rijeka’da başlayan kariyerini 
Avustralya’nın Sydney United, ülkesinin Zminj, Istra 
ve Slaven Belupo takımlarında sürdürdükten son-
ra 2008’de Eskişehirspor’a transfer oldu. Kırmızı-
siyahlı takımda dördüncü sezonunu geçiren Ivesa 
dünyanın en uzun boylu kalecisi olarak biliniyor. 

 Vjekoslav
Tomic
19 Temmuz 1983’te Split’te doğan 1.90’lık kaleci, futbo-
la RNK Split altyapısında başladı, 4 sezon formasını giy-
diği Medimurje Cakovec’de dikkat çekti. 2007’de trans-
fer olduğu Hajduk’ta yedek kaldı ve 3 sezonda ancak 13 
maça çıkabildi. Tomic, 2010’da transfer olduğu Kardemir 
Karabükspor’da ikinci sezonunu geçiriyor.

Otto
Baric

19 Haziran 1932’de Avusturya’da doğdu. Futbolculuk kariyeri boyunca Dinamo 
ve Lokomotive Zagreb takımlarında oynadı. 1969’da Germania Wiesbaden’de 

başlayan teknik adamlık kariyerinde Wacker Innsbruck, LASK Linz, NK Zag-
reb, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Rapid Wien, Stuttgart, Vorwarts Steyr, Austria 

Salzburg gibi takımları çalıştırdıktan sonra 1997-1999 arasında görev yaptığı 
Fenerbahçe’den şampiyonluk göremeden ayrıldı. Daha sonra Avusturya Millî 

Takımı, Austria Salzburg, Hırvatistan Millî Takımı ve son olarak Arnavutluk Millî 
Takımı’nı çalıştırdı. 

Tomislav
Ivic
30 Haziran 1933 Split doğumlu Ivic, 
RNK Split ve Hajduk Split’ta futbol oyna-
dı. Teknik direktörlük kariyerine 1967’de 
RNK Split’te başladı. Ülkesinde ayrıca 
Hajduk, Dinamo Zagreb ve Millî Takım’ı, 
Hollanda’da Ajax, Belçika’da Anderlecht 
ve Standard Liege, Türkiye’de Galatasa-
ray ve Fenerbahçe, İtalya’da Avellino,  
Yunanistan’da Panathinaikos, Portekiz’de 
Porto ve Benfica, Fransa’da PSG ve Mar-
silya, İspanya’da Atletico Madrid, Birle-
şik Arap Emirlikleri’nde Al Wasl ve Millî 
Takım, İran’da Persepolis ve Millî Takım’ı 
çalıştırdı. Farklı ülkelerde pek çok kupa 
kazanmasına rağmen Galatasaray’daki 
1983-84 ve Fenerbahçe’deki 1995 dö-
nemlerinde başarı sağlayamadı. Ivic, 24 
Haziran 2011’de vefat etti.
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Hırvatistan Millî Takımı, futbol sahnesine bağımsız olarak 90’lı yıllarda 
çıkar ama geçmişte Yugoslavya futbolunun nüvesini oluşturan en önemli 
aktördür aslında. 1923’teki ilk Yugoslavya Ligi’nin Zagreb’de kurulması, 
Hırvatların rolünü belirlemek açısından önemlidir. 1923’ten 1927’ye ka-
dar dört yıl kupa turnuvası niteliğinde oynanan Yugoslavya Ligi’nin ilk ve 
son şampiyonu, bir Hırvat takımı olan Gradanski Zagreb’tir. 1927’de ilk 
lig uygulamasına gidilir ve bu kez de sezonun şampiyonu yine bir Hırvat 
takımı olan Hajduk Split olur. Farklı isimlerle 1940 yılına kadar 17 sezon 
oynanan ligde Hırvat takımları, Gradanski ile 5, Hajduk ve Concordia 
Zagreb’le 2’şer, HASK Zagreb’le de 1 olmak üzere toplam 10 şampiyon-
luk elde eder.
II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945’te Yugoslavya Ligi yeniden dizayn 
edilir ve birlik dağılana kadar 1992’ye kadar devam eder. Bu ligde Sırp 
takımları Kızılyıldız’la 19, Partizan’la da 11 şampiyonluk elde ederek Yu-
goslav futbolunu domine etse de Hajduk Split 7, Dinamo Zagreb de 4 
şampiyonluğu Hırvatlara kazandırır. O yıllarda özellikle Kızılyıldız takı-
mında bir çok Hırvat oyuncunun da forma giydiğini unutmamak gerekir.
Hırvatlar, Yugoslavya Millî Takımı’nda da önemli oyuncularla temsil edi-
lir.  Branko Zebec ve Stjepan Bobek, Yugoslavya Millî Takımı’nın forması-
nı en fazla giyen dört oyuncudan ikisidir. Ivan Buljan,  Tomislav Ivkovic,  
Drazan Jerkovic,  Jurica Jerkovic,  Drazen Muzinic, Luka Peruzovic,  Ro-
bert Prosinecki,  Ivica Şurjak,  Aleksandar Zivkovic de Yugoslavya Millî 
Takımı formasıyla başarılı olmuş Hırvatlar arasında yer alır. 
Yugoslavya’nın 1990’da dağılmasının ardından aynı yıl Hırvatlar kendi 
futbol organizasyonlarını kurar ve 1993’te de FIFA ve UEFA’ya üye olur. 
Hırvatistan’ın dünya futbol sahnesine çıkışı ise 1996 Avrupa Şampiyonası 
ile gerçekleşir. Şimdi o günlere dönelim ve bugün FIFA sıralamasında 12. 
basamağa kadar yükselen Hırvatistan’ın büyük turnuvalardaki serüveni-
ne göz atalım.

Hırvatistan Millî Takımı

Az zamanda 
büyük işler 
başardı

Euro 2012 play-off'undaki rakibimiz 
Hırvatistan, futbol sahnesine 
Yugoslavya'dan ayrıldığı 1990'lardan 
sonra çıkmış bir takım. İlk kez 1996 
Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 
yer aldılar ve o günden bu yana 
oynanan 8 büyük turnuvanın 6'sında 
finallere kalmayı başardılar. Üstelik 
Fransa 1998'de dünya üçüncülüğünü 
de elde ederek...

Hırvatistan, tarihinde ilk kez katıldığı 1996 Avrupa Şampiyo-

nası elemelerinde müthiş bir başarı gösterdi. İtalya, Litvanya, 

Ukrayna, Slovenya ve Estonya ile 4. grupta eşleşmişlerdi. Takı-

mın başında, Hırvat futboluna tarihinin en büyük başarılarını 

yaşatacak Miroslav Blazevic yer alıyordu. Açıkçası İtalya’nın 

yer aldığı bir gruptan hiç kimse Hırvatların ilk sırada çıkaca-

ğını beklemiyordu. Ama 10 maçlık periyodu tıpkı İtalya gibi 7 

galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle tamamladılar ve 23 puana 

ulaştılar. Üstelik averajla İtalya’yı da geride bırakmışlardı. O 

turnuvada evlerinde sadece İtalya ile berabere kaldılar ama bu 

açıklarını da Azzurileri deplasmanda yenerek fazlasıyla kapat-

tılar. Deplasman maçlarında sadece Ukrayna’ya 1-0 kaybetti-

ler ve ikinci beraberliklerini de Litvanya’dan aldılar. Barcelona-

lı Prosinecki, Sevilla’lı Suker, Milan’lı Boban, Lazio’lu Boksic, 

Real Betis’li Jarni, Derby County’li Stimac, Padova’lı Vlaovic 

ve bugünün teknik direktörü Karlsruhe’li Bilic’in yer aldığı 

kadro, bir takım haline gelmeyi başarmıştı. Euro 96 finalle-

rinde Portekiz ve Danimarka’nın yanı sıra Millî Takımımızın 

da bulunduğu gruptaydı Hırvatlar. İlk maçta Millî Takımımızı 

Vlaovic’in dramatik golüyle 1-0 yendikten sonra Danimarka’yı 

Suker’in iki, Boban’ın bir golüyle 3-0 yenerek gruptan çıkmayı 

garantilediler. Son maçlarında ise Portekiz’e 3-0 kaybederek 

grubu ikinci sırada tamamladılar. Çeyrek finaldeki şanssızlık-

ları, turnuvanın sonunda kupayı kaldıracak olan Almanlarla 

eşleşmeleri oldu. Klinsmann’ın penaltısına Suker’le cevap 

verseler de Sammer’i durduramayınca 2-1 yenilerek turnuvaya 

veda ettiler. 

İlk turnuvada çeyrek final

Hırvatların çıkışı 1998 Dünya Kupası’nda tavan yaptı. Takımın 
başında yine Miroslav Blazevic vardı ve eleme grubunda Da-
nimarka, Yunanistan, Bosna-Hersek, Slovenya ile eşleşmişler-
di. Danimarka dışında tam bir Balkan grubu oluşmuştu adeta. 
8 maçı 14 puanla tamamladılar ve 17 puanlı Danimarka’nın 
ardından ikinci olarak play-off oynama hakkını elde ettiler. 
Grupta 4 maçlarını kazanırken 3 kez berabere kalmışlar, 1 
kez yenilmişler, attıkları 17 gole karşılık kalelerinde 12 gol 
görmüşlerdi.  Tek yenilgilerine 3-1’lik skorla Danimarka’ya 
deplasmanda kaybederek uğradılar. Beraberliklerini evlerin-
deki Yunanistan, Danimarka ve Slovenya maçlarında aldılar. 
İç sahada sadece Bosna-Hersek’i yenebildiler. Buna karşılık 
Yunanistan, Bosna-Hersek ve Slovenya deplasmanlarından ga-
libiyetle dönmeyi başardılar ve dış sahadaki başarılarıyla, bu-
gün arkasında kaldıkları Yunanistan’ı geride bırakmayı bildiler. 
Play-off’ta eşleştikleri Ukrayna’yı içeride 2-0 yendiler, dışarıda 
1-1’lik beraberlikle elediler. 2-0’lık maçta gollerden birinin al-
tında bugünkü teknik direktörleri Bilic’in imzası vardı. 

Grup performansları çok parlak değildi belki ama Fransa’da 
düzenlenen 1998 Dünya Kupası finallerinde ışıl ışıl parla-
yacaklardı. H Grubu’nda Arjantin, Jamaika ve Japonya ile 
eşleştiler. Jamaika’yı 3-1, Japonya’yı 1-0 yenip, Arjantin’e 
1-0 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladılar. Grup maç-
larının yıldızı 2 gole imza atan Suker’di. Son 16 turunda, 
G Grubu’nda İngiltere’nin önünde ilk sırayı elde eden 
Romanya ile eşleştiler ve ilk yarının uzatma bölümünde 
Suker’in penaltı golüyle 1-0 kazanarak çeyrek finale yük-
seldiler. Bu defa işleri daha zor görünüyordu çünkü karşı-
larında olağan favori Almanya vardı. Lâkin Hırvatlar büyük 

bir sürprize imza attı, Jarni, Vlaovic ve Suker’in golleriyle 
3-0 kazanırken Almanya’yı sahadan sildi. Yarı finalde ise 
şansları o kadar yaver gitmeyecekti. Çünkü bu defa hem 
ev sahibi hem de turnuvanın sonunda kupayı kaldıracak 
Fransa ile eşleşmişlerdi. Yine de iyi oynadılar hatta Suker’in 
golüyle öne de geçtiler. Fransa’nın forvetlerini durdurmayı 
başarmışlardı ama Lilliam Thuram’ı gözden kaçırdılar ve 
bir savunma oyuncusundan yedikleri iki golle final şansını 
kaybettiler.  

Artık gözlerini dünya üçüncülüğüne dikmişlerdi ve karşıların-
da Hollanda vardı. Favori elbette Portakallardı ama Prosinec-
ki ve Suker’in golleriyle 2-1 kazanarak dünya üçüncülüğüne 
ulaştılar. Üstelik kupanın gol kralı da 6 gol atan Davor Suker 
olmuştu. 

1998’in dünya 
üçüncüsü
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Bilen bilir, dünya üçüncülüğü takımlara uğur getiren bir un-
van değildir. Tıpkı Polonya, Fransa, İtalya, İsveç ve daha 
sonra Türkiye’nin başına gelen gibi, Hırvatistan da 
dünya üçüncüsü olduğu şampiyonanın ardından ge-
len büyük turnuvaya katılamadı. Euro 2000’in ele-
melerinde, bünyesinden koptukları Yugoslavya’nın 
yanı sıra Serbest İrlanda, Makedonya ve Malta ile 
eşleşmişlerdi. 

O grubun yıldızı, 8 maçta 17 puan toplayan Yugoslavya 
olurken, Hırvatlar 15 puana ulaşabildi ve 16 puanlı Ser-
best İrlanda’nın ardında, üçüncü sırada kaldı. Evlerinde 
sadece Yuoslavya ile berabere kalıp diğer üç takımı 
yenmişlerdi ancak deplasmanlarda aynı başarıyı 
gösteremediler. Sadece Malta maçını kazanıp, Ma-
kedonya ve Yugoslavya ile berabere kalmak, Ser-
best İrlanda’ya da mağlup olmak kötü sonu ha-
zırlamıştı. 

2002’de ise kadroları büyük çaplı bir değişikli-
ğe uğrasa da kötü bir sürprize izin vermediler. 

Belçika, İskoçya, Letonya ve San Marino’dan oluşan 
grubu 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle ilk sırada 
bitirdiler. 18 puan toplamışlar ve Belçika’nın 1 
puan önünde birinciliği elde etmişlerdi. Attıkları 
15 gole karşılık sadece 2 gol yemeleri, savunma 
başarılarını ortaya koyuyordu. 

Ancak 2002 finalleri onların değil 
bizim yıldızımızın parlaya-

cağı bir turnuva olacak-
tı. Hırvatlar, Meksika, 

İtalya ve Ekvador’la 
mücadele ettikleri 
grupta İtalya’yı 
2-1 yenmeyi ba-
şarsa da Meksi-
ka ve Ekvador’a 
1-0’lık skorlar-
la kaybederek 
dönüş biletini 
erken aldı. 

Büyük turnuvaların finallerine 
alışan Hırvatlar, Euro 2004’te 
de yer almayı başardı. Bul-
garistan, Belçika, Estonya ve 
Andorra’dan oluşan eleme gru-
bunu, 17 puanlı Bulgaristan’ın ardından 16 puanla 
ikinci sırada tamamladılar. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 
yenilgi aldıkları grupta attıkları 12 gole karşılık sadece 4 
gol yediler. Evlerinde 3 maçı kazanıp sadece Estonya ile 
berabere kalırken, kalelerinde tek gol bile görmediler. 
Deplasmanlarda ise Estonya ve Andorra’yı yenerken, 
Bulgaristan ve  Belçika’ya kaybettiler. Bu ikincilik on-
lara bir kez daha play-off kapısını açmıştı. Play-off’ta 
eşleştikleri Slovenya’yı 1-1 ve 1-0’lık skorlarla saf dışı 
bırakarak Portekiz’de düzenlenen finallere katıldılar. 
Ama bu defa da işler istedikleri gibi gitmedi. Fransa, İn-
giltere ve İsviçre ile eşleştikleri grup oldukça zorluydu. 
İsviçre ve Fransa ile berabere kalarak son maça kadar 
şanslarını taşısalar da 4-2’lik İngiltere yenilgisi sonlarını 
getirdi. Fakat gelecekte İngiltere’yle görülecek bir hesabı 
da o gün açmış oldular. 

Almanya’daki 2006 Dünya Kupası finalleri de Hırvatistan’ın 
katılımıyla oynandı. Eleme grubunda İsveç, Bulgaristan, 

Macaristan, İzlanda 
ve Malta ile 8. Grup’ta 

eşleşen Hırvatistan, 
10 maçı 7 galibiyet ve 
3 beraberlikle 24 puan 

toplayarak ve İsveç’i ikili 
averajda geride bırakarak 
birinci bitirdi. 

Aslında İsveç’in averajı 
Hırvatistan’dan artı 10 daha 

iyiydi ancak hesaplar ikili ave-
raja göre yapılıyordu ve Hırvatlar, 

Vikingleri her iki maçta da 1-0 yen-
mişti. Ancak eleme grubu başarısı, 

finallere taşınamadı. Brezilya, Avustral-
ya ve Japonya ile birlikte yer aldıkları grup-

ta üçüncü olarak elendiler. Brezilya’ya 1-0 yenilmişler, 
Japonya ile 0-0, Avustralya ile de 2-2 berabere kalmış-
lardı. Son maçta Avustralya galibiyeti onlara tur kapısını 
açacaktı ama iki kez öne geçmelerine rağmen bu fırsatı 
kullanamadılar. Skoru 2-2 yapan Avustralya golü tanıdık 
bir isimden, Harry Kewell’den gelmişti.  

Hırvatistan’a futbol tarihinin en acı dakikalarını yaşatacağımız 
Euro 2008 finallerinin elemelerinde Hırvatlar bir kez daha 
çok başarılı oldu. Rusya, İngiltere, İsrail, Makedonya, Eston-
ya, Andorra’lı grupta 12 maçı 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
yenilgiyle 29 puan toplayarak ilk sırada tamamladılar. Rusya 
24 puanla ikinciliği elde etmiş. İngiltere ise İsrail’le aynı pua-
nı toplayarak (23) grup aşamasında saf dışı kalmıştı. Hırvatlar, 
İngiltere’yi her iki maçta da 2-0 ve 3-2’lik skorlarla yenerek 
büyük bir başarıya imza atarken, tek yenilgilerini Makedon-
ya deplasmanında 2-0’lık skorla almışlardı. Avusturya-İsviçre 
ortak yapımı Euro 2008’e bu havayla gelen Hırvatistan, gru-
bunda da bu havayı ikiye katlayan sonuçlar elde etti. Önce 
ev sahibi Avusturya’yı 1-0 yendiler, ardından Almanya’yı 2-1’le 
bir kez daha alt ettiler ve kapanışı 1-0’lık Polonya galibiyetiyle 
yaptılar. Grubu 3 maçta 3 galibiyetle ilk sırada bitirmişlerdi ve 
herkes artık onlara favorilerden biri gözüyle bakıyordu. Çey-
rek finalde ise karşılarında Türkiye vardı. O unutulmaz maçta 
uzatmanın son dakikasında 1-0 öne geçtiler ama hemen ardın-
dan Semih’in golüne engel olamadılar. Penaltılarda ise tam bir 
bozgun yaşayarak çeyrek finalde elendiler. 

Euro 2008’de Millî Takımımızdan yedikleri darbe o 
kadar ağırdı ki Güney Afrika’da düzenlenen 2010 
Dünya Kupası’nın elemelerinde de başarılı olama-
dılar. Bu defa eleme gruplarında İngiltere’nin yanı 
sıra Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Andorra var-
dı. Özellikle İngiltere ile 2 yıl öncesinden kalan 
hesaplaşmanın sonucu merakla bekleniyordu. İn-
giltere, Hırvatistan maçlarını bir başka oynadı bu 
turnuvada. Her iki maçı da kazanmışlar, üstelik 5-1 
ve 4-1’lik skorlarla Hırvatları hezimete uğratmış-
lardı. Zaten Bilic’in öğrencileri grupta sadece bu 
iki maçı kaybetti. Diğer 8 maçta 6 galibiyet,  2 
beraberlik aldılar ama bu sonuçlar onların ilk iki 
sırada yer almasına yetmedi. İngiltere 27 puanla 
ilk sırayı alırken, Ukrayna 21 puanla ikinci sırayı 
elde etmiş, Hırvatistan ise 20 puanla üçüncü sıra-
da kalarak elenmişti. 

Euro 2012 elemelerindeki durumları ise malûm. 
Yunanistan’ın ardından ikinci sırayı aldılar ve 
play-off’ta Millî Takımımızın rakibi oldular. Ba-
kalım daha önce iki kez play-off oynayıp ikisin-
de de final vizesi alan Hırvatistan bu defa bu 
kadar şanslı olabilecek mi?

Üçüncülüğün lâneti

Finallerden
eksik kalmıyorlar

İngiltere ile hesaplaşma

Güney Afrika’ya
gidemediler
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Volkan Demirel (Fenerbahçe, 27.10.1981 - Fatih, 53 maç) 
Tolga Zengin (Trabzonspor, 10.10.1983 - Hopa, 2 maç) 
Sinan Bolat (Standard Liege, 03.09.1988 - Belçika, 2 maç) 
Gökhan Gönül (Fenerbahçe, 04.01.1985 - Bafra, 26 maç, 1 gol)
Sabri Sarıoğlu (Galatasaray, 26.07.1984 - Çarşamba, 43 maç, 1 gol)
Egemen Korkmaz (Beşiktaş, 03.11.1982 - Balıkesir, 4 maç) 

Servet Çetin (Galatasaray, 17.03.1981 - Tuzluca, 59 maç, 3 gol)
Ömer Toprak (Bayer Leverkusen, 21.07.1989 - Ravensburg) 
Giray Kaçar (Trabzonspor, 15.03.1985 - Karaman) 
Hakan Balta (Galatasaray, 23.03.1983 - Berlin, 33 maç, 2 gol)
İsmail Köybaşı (Beşiktaş, 10.07.1989 - İskenderun, 8 maç) 
Hamit Altıntop (Real Madrid, 08.12.1982 - Almanya, 66 maç, 7 gol)

Kazım Kazım (Galatasaray, 26.08.1986 - Londra, 34 maç, 2 gol)
Mehmet Topal (Valencia, 03.03.1986 - Malatya, 21 maç) 
Emre Belözoğlu (Fenerbahçe, 07.09.1980 - İstanbul, 79 maç, 8 gol)
Selçuk İnan (Galatasaray, 10.02.1985 - İskenderun, 16 maç) 
Selçuk Şahin (Fenerbahçe, 31.01.1981 - Tunceli, 24 maç) 
Caner Erkin (Fenerbahçe, 04.10.1988 - Edremit, 8 maç) 

Arda Turan (Atletico Madrid, 30.01.1987 - Fatih, 49 maç, 13 gol)
Gökhan Töre (Hamburger, 20.01.1992 - Köln, 5 maç) 
Ozan İpek (Bursaspor, 10.10.1986 - Ankara, 3 maç) 
Halil Altıntop (Trabzonspor, 08.12.1982 - Almanya, 36 maç, 8 gol)
Burak Yılmaz (Trabzonspor, 15.07.1985 - Antalya, 13 maç, 3 gol)
Umut Bulut (Toulouse, 15.03.1983 - Yeşilhisar, 7 maç) 



36 Türkiye    Hırvatistan 37Türkiye    Hırvatistan

10 Ağustos'taki Estonya karşılaşmasıyla Millî Takım'a hoş 
geldin diyen Türk Telekom Arena, Kazakistan maçında ay-
yıldızlılara ilk kez resmi bir müsabakada ev sahipliği yaptı. 

Bu statta dördüncü maçını Azerbaycan ile oynayan Millî 
Takımımız, aynı mekândaki arka arkaya beşinci ve en kritik 
karşılaşmasına bugün Hırvatistan karşısında çıkıyor. 52 bin 
650 kişi kapasiteli statta tribünler iki kademeli olarak inşa 

edildi ve 157 adet de loca bulunuyor. Tüm tribünlerin kapalı 
olduğu Arena'da, alttan ısıtmalı sistem sayesinde soğuk 

havalarda sahanın donmasının önüne geçilebiliyor. Drenaj 
sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor.

Güzel futbol güzel statlarda oynanıyor artık. Ya da güzel ve 
modern statlar, zeminleri, tribünleri, konforlarıyla bambaşka 
bir ambiyans oluşturuyor ve belki vasat oyunları bile makya-
jının kalitesiyle güzelleştiriyor. Modern statlar ulaşım kolay-
lıkları, tribünlerindeki konforları, oyunu izleme rahatlıkları, 
mimari güzellikleri, ferahlıkları ve sadece maç günlerinde 
değil 7/24 yaşayan özellikleriyle günümüz futbol endüstri-
sinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bir zamanlar Avrupa’da 
gıptayla izlediğimiz, isimlerinden efsane gibi bahsettiğimiz 
modern statların benzerleri artık Türkiye’de de yükseliyor. 
Bu çizginin ulaştığı son nokta, Seyrantepe’de inşa edilen 
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena oldu. Çok 
uzun yıllar öncesinden hayalleri süsleyen, sık sık maket ha-
linde önümüze gelen stat, devletin işe el atmasıyla çok kısa 
bir sürede tamamlanarak hizmete girdi. 

Maçlarını Ali Sami Yen Stadı’nda oynayan ancak bu stadın 
hem eskimesi hem de şehir içinde kalması nedeniyle mo-
dern bir stat için yıllardır çaba harcayan Galatasaray yöneti-
mi, Faruk Süren ve Mehmet Cansun dönemlerinde Ali Sami 
Yen’in yeniden inşasını esas alan projeler hazırlamış, fakat 

bu projeler hayata geçirilme şansı bulamamıştı. Rahmetli 
Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde ise TOKİ ile yapı-
lan anlaşmayla Seyrantepe’deki stadın temeli 13 Aralık 2007 
tarihinde atıldı. 

Türk Telekom Arena’nın mimarlığını bu tarz uluslararası pro-
jelerde daha önce çeşitli görevler almış olan ve Stuttgart’taki 
stadın yenilenmesi çalışmalarında da bulunan Mete Arat 
üstlendi. Oldukça kısa bir sürede tamamlanan Türk Telekom 
Arena, 15 Ocak 2011 günü Galatasaray ile Ajax arasında oy-
nanan özel maçla hizmete girdi. 

Stadın kapasitesi 52 bin 650 kişilik. Stadın araziye konum-
lanmasıysa kuzey-güney oryantasyonuna yakın bir açıda. 
Toplam saha boşluğu kenar çekmeleri ile birlikte yaklaşık 10 
bin metrekare. Tribünler ise iki kademeli olarak inşa edildi. 
Oturum alanı yaklaşık 43 bin metrekareyi buluyor. Statta 157 
loca, 5 bin 500 VIP koltuk bulunuyor. 

İki kademeli tribünlerin alt kademesi yaklaşık 20 derece 
eğimli. Bu sayede alt tribünlerin iyi bir seyir için sahayı tam 
olarak görebilmesi amaçlandı. Üst kademe tribünlerin eğimi 

Arena’da
büyük gösteri

ise yukarıdan tüm sahayı taç çizgisi de dâhil görebilmesi için 
34 derece olarak yapıldı. Alt ve üst tribünlerin arasında loca-
lar, VIP alanları, stadyum yönetimi, Galatasaray Müzesi, GS 
Store satış noktaları ve restoran bulunuyor. 

Tribünlerin sahaya yakınlığı da UEFA kriterlerine uygun ola-
rak düzenlendi. Sahayla tribünlerin başlangıcı arasındaki 
mesafe 6 metre. Bu sayede hem reklam panolarının rahatça 
saha içine konması hem de gerekli hallerde itfaiye veya am-
bulansın rahatlıkla saha içine girmesi amaçlandı. 

Tüm tribünlerin kapalı olduğu Arena’da, alttan ısıtmalı sis-
tem sayesinde soğuklarda sahanın donmasının önüne geçi-
lebiliyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikinti-
leri oluşmuyor. UEFA standartlarında yapımı gerçekleştirilen 
stat, Millî Takım’a ilk kez Estonya ile oynanan özel maçta 
merhaba demişti. Kazakistan karşılaşması ise Türk Telekom 
Arena’da oynanan ilk resmi millî müsabaka olmuştu. Bu iki 
karşılaşmayı da kazanan Millî Takımımız, Almanya’ya yeni-
lip Azerbaycan’ı yendiği Arena’da arka arkaya beşinci maçı-
na Hırvatistan karşısında çıkıyor. 

190 metre eni, 228 metre boyuyla dünyanın modern statları 
arasına katılan Türk Telekom Arena, 69 metrekare büyüklü-
ğündeki digital skorboarda sahip. Çim sahanın ölçüleri ise 
68x105 metre. 

Statta 193 kişi kapasiteli basın tribünü bulunuyor. Ayrıca 150 
kişilik basın çalışma salonu ile birlikte basın tribünü her türlü 
teknolojik donanıma sahip. 

Naklen yayın kamera yerlerine Türkiye’de ilk defa yapılan 
sabit kablolama gerçekleştirildi.

Statta futbolcular için konferans salonu, ısınma odası, futbol-
cu restoranı, eşler ve çocuklar için kreş, oyun ve bekleme 

odaları var. 

Galatasaray’ın oynayacağı maçlarda kullanılmak üzere 300 
metrekarelik Wembley tipi özel soyunma odası bulunuyor. 
Galatasaray’ın oynamadığı maçlarda kullanılmak üzere iki 
yabancı takım için ekstra soyunma odaları da var. 

Takımlar, hakemler ve VIP misafirleri özel bir yoldan, kim-
seyle karşılaşmadan stada girebilecek. 

Modern statların önemli özelliklerinden birisi çabuk dolması 
ve çabuk boşalabilmesi. Türk Telekom Arena da bu özellik-
lere sahip bir stat. Giriş ve çıkışlar planlanırken kitle kont-
rolüne dikkat edilmiş. Misafir seyirci, açık tribün seyircisi 
gibi farklı seyirci gruplarının kontrollü bir şekilde stada giriş 
- çıkışının sağlanmasına özen gösterilmiş. Koridorlar ve mer-
divenler bu ihtiyaçlara cevap verecek biçimde ayarlanmış. 
Seyirci 8-10 dakikada stadı boşaltabiliyor. 

Stat girişinde 84 adet turnike var ve girişlerden turnike başına 
saate 660 kişi geçebiliyor. Tüm katlara asansörle ulaşılabili-
yor. Tribünlere çıkmak için ayrıca hem merdivenler hem de 
yürüyen merdivenler bulunuyor. 

Stadın otoparkı ise 3 bin 500 araç kapasiteli olarak inşa edil-
di. Stada seyirci taşıyan otobüsler Cendere Deresi yolundaki 
bir noktada park ediyor. Ayrıca görevliler ve güvenlik birim-
leri için de aynı mahalde belirli bir yer bulunuyor. 

Metro ile gelenlerse Seyrantepe durağından TEM’in altından 
inşa edilen geçitten geçerek stada ulaşabiliyor ve yaklaşık 
250 metrelik bir mesafeyi yürüyerek tribünlere girebiliyor. 

3 Ağustos 1975 Münih doğumlu Felix Brych, doktora sa-
hibi bir hukukçu. 2007 yılında FIFA kokartı takan Alman 
hakem bu sezon ulusal ve uluslararası platformda 16 maç 
yönetti, bu maçlarda toplam 8 kırmızı, 59 
sarı kart gösterdi, 6 kez de penaltı kararı 
verdi. Brych’in yönettiği 6 Bundesliga ma-
çını da ev sahibi takımlar kazandı. Toplam 
16 maçın 12’sinden de ev sahipleri galip 
ayrıldı. 

Yardımcı Hakemler
Thorsten Schiffner 
Mark Borsch

Dördüncü Hakem
Florian Meyer

Maçın Hakemi

Felix Brych 
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TARİH 

Hırvatlar diğer Güney Slavlar gibi Bal-
kanlara 7. yüzyılda yerleşti ve 9. yüz-
yılda Hıristiyan oldu. Tarihteki ilk Hırvat 
Krallığı 925 yılında taç giyen Tomislav 
tarafından kuruldu ve IV. Petar Kresimir 
zamanında en geniş sınırlarına ulaştı. 

1091 yılında Hırvat toprakları Macar 
kralı I. Laszlo’nun eline geçti. 15. yüz-
yılın sonlarında Hırvatlar Osmanlılarla 
karşı karşıya geldi. 1526 yılında Macar 
Krallığı Mohaç Savaşı’nda Osmanlılara 
yenilerek çökünce 16. yüzyılda Hırvat 
topraklarının büyük bir bölümü Osman-
lıların eline geçti. 

17. yüzyılda Osmanlı Devleti zayıfla-
maya yüz tuttu. II. Viyana Kuşatması’nın 
başarısız kalması üzerine kuvvetle-
nen Avusturyalılar, Hırvat topraklarını 
ele geçirmeye başladı. Bundan son-
ra 20. yüzyıla kadar Hırvatların bü-
yük bir bölümü Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun vatandaşlarıydı.

I. Dünya Savaşı’nda Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu parçalandık-
tan sonra Hırvatlar, Sırplar, Slovenler 
ve Boşnaklarla birleşerek Yugoslavya 
Krallığı’nı kurdu. 

II. Dünya Savaşı sırasında 1941 yılın-
da Yugoslavya Nazi Almanyası tarafın-
dan işgal edildi. Naziler Bosna-Hersek’i 
Hırvatistan’a bağlayarak Hırvatistan’da 
Ustaşa önderi Ante Pavelic’in yönetimin-
de faşist bir rejim kurdu. 1944 yılında 
Hırvat kökenli Josip Broz Tito yönetimin-
deki Yugoslavya Komünist Partisi’nin üyesi 
olan Partizanlar, Sovyet birlikleriyle ortak 
hareket ederek Ekim 1944’te Belgrad’ı ele 
geçirdi ve yönetime el koydu.

Tito’nun başkanlığında kurulan ve 
sonradan Yugoslavya Sosyalist Fe-
deral Cumhuriyeti adını alan bu 
devlet, sosyalist görüşlü olmasına 
rağmen Moskova’dan bağımsız bir 
siyaset izledi. Tito 1980 yılında ölün-
ceye kadar çeşitli dinleri ve etnik 
grupları içinde barındıran bu devlet 
barış içinde yaşamayı başardı. An-
cak 1990’lara yaklaşırken SSCB’nin 
ve Doğu Bloku’nun parçalanması 
Yugoslavya’yı da etkiledi. Hırvatistan 
1991 yılında bir referandum yaparak 
Yugoslavya’dan ayrıldığını ilân etti. 

Sırbistan’ın güdümündeki Yugoslav-
ya ordusu Hırvatistan’a saldırdı. An-
cak Bosna Savaşı’nın patlamak üzere 
olduğu 1992 yılının ilk günlerinde 
Yugoslavya’yla barış antlaşması imza-
landı. Hırvatistan 22 Mayıs 1992 ta-
rihinde Birleşmiş Milletlere üye oldu.

Hırvatistan, Bosna Savaşı boyunca 
Bosna-Hersek’teki Sırplara karşı Hırvat-
Boşnak koalisyonunu destekledi. Nihayet 
NATO’nun bombardımanı ve uluslararası 
baskıların artması sonucu Bosna-Hersek 
Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Hırva-
tistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ve 
Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milo-
seviç anlaşma masasına oturdu. 21 Kasım 
1995’te Dayton Antlaşması kabul edildi. 
14 Aralık 1995’te bu antlaşmanın son ha-
linin imzalanmasıyla birlikte Bosna Savaşı 
son bulmuş oldu.

NÜFus 

4 milyon 483 bin 804 kişilik ülke nüfusu-
nun çoğunluğu Hırvattır. Nüfus içindeki 
azınlıklar genellikle eski Yugoslavya dev-
letlerinden gelenlerdir. En büyük ikinci et-
nik grubu Sırplar oluşturur. Hırvatistan’ın 
yüzde 87.8’i Katolik, yüzde 4.4’ü Or-
todoks, yüzde 1.3’ü Müslüman, yüzde 
0.4’ü Protestan’dır. diğer dinlerin ağırlığı 
ise yüzde 10.8’dir. Ülkede Hırvatça yüz-
de 96 ağırlıkla konuşulan dildir. Okuma 
yazma bilenlerin oranı yüzde 97 olup 
bu oran erkeklerde yüzde 99’a çıkar. 
Ülkedeki etnik grupların en ağırlıklısı 
yüzde 89.63’le Hırvatlardır. Onları yüz-
de 4.54’lük oranla Sırplar, yüzde 0.49’la 
Boşnaklar, yüzde 0.44’le İtalyanlar, yüz-
de 0.37’yle Macarlar, yüzde 0.34’le Ar-
navutlar, yüzde 0.30’la Slovenler, yüzde 
0.24’le Çekler, yüzde 0.21’le Rumenler, 
yüzde 0.11’le Karadağlılar ve Slovaklar, 
yüzde 0.10’la Makedonlar takip eder. 

Ülkede en önemli ulaşım karayoluyla 
sağlanır. Karayollarının uzunluğu 27 bin 
840 kilometredir. Demiryolları 2 bin 296, 
su yolları ise 785 kilometreyi bulur. Ülke-
de ayrıca 67 adet havaalanı bulunur. 

Hırvatistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da, 
Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan 
bir ülkedir. komşuları kuzeyde slovenya, kuzey-
doğuda Macaristan, doğuda sırbistan, güneydo-
ğuda Bosna-Hersek ve güneyde karadağ'dır. Ba-
tısında Adriyatik Denizi'ne kıyısı vardır. Avrupa 
Birliği ülkesi ve kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-
tü (NATO) üyesidir.

Ülkenin sınırları toplamı 2 bin 28 kilometre 
olup, en uzun sınır Bosna-Hersek'ledir. Ayrıca 
ülkenin İtalya ile denizden komşuluğu vardır. 
Hırvatistan, slavonya,  Dalmaçya,  Hırvatya ve  
Istria isimli dört tarihi bölgeden oluşur.

Coğrafyası

Adriyatik kıyısında 
bir turizm cenneti

Hırvatistan

Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa’da, Ad-

riyatik Denizi kıyısında, Bosna-Hersek 

ve Slovenya arasında yer almaktadır. 

Yüzölçümü  toplam  56 bin 594 kilo-

metrekaredir. Sınırlarının toplamı 2 bin 

197 kilometredir. En uzun sınırı 932 ki-

lometre ile Bosna-Hersek’le komşulu-

ğudur. Macaristan’la 329, Sırbistan’la 

241, Karadağ’la 25, Slovenya ile de 

670 kilometreyi bulan sınırları vardır. 

Sahil şeridinin uzunluğu 5 bin 835 ki-

lometredir.

Ülkede Akdeniz ve kıtasal iklim etkilidir. 

Arazi yapısı coğrafi olarak çeşitlilik gös-

termektedir. Macaristan sınırı boyunca 

düz ovalar, Adriyatik kıyısında yüksek 

olmayan dağlar ve dağlık bölge yer al-

maktadır. Ülkenin en alçak noktaları 

Adriyatik kıyıları boyunca denize 0 böl-

gelerdir. Ülkenin en yüksek noktası ise 

1.830 metre yüksekliğindeki Dinara’dır. 

Hırvatistan’ın doğal kaynakları arasında 

petrol, az miktarda kömür, boksit, demir, 

kalsiyum, doğal asfalt, silis, mika, kil, tuz 

ve hidro enerji yer alır.

Tarıma uygun topraklar toplamın yüzde 

25.82’sini oluşturur. Toprakların yüzde 

2.19’u sürekli ekilen arazilerdir. Sulanan 

arazi  110 kilometrekaredir. Zaman za-

man yaşanan yıkıcı depremler, ülkenin 

en ağır doğal afetleridir. 
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EkONOMİ 
Hırvatistan 1991’de bağımsızlığın ilân 
ettiği sırada dönemin hükümeti tara-
fından özelleştirmeler başlatıldı. Ancak 
aynı yılda iç savaşın da patlak verme-
siyle beraber ekonomik bunalıma giren 
Hırvat ekonomisi, yükselişini 1995 yılı 
sonunda ülkede var olan iç savaşın bit-
mesiyle elde etti. Özellikle turizm ge-
lirleri yükseldi. Hırvatistan ekonomisi 
2000’li yılların başlarında özellikle in-
şaat, yol ve turizm alanlarında önemli 
gelişmeler gösterdi. 

Hırvatistan’ın endüstrisi kimyasallar ve 
plastik sanayi, makine parçaları, metal, 
elektronik aletler, domuz yağı ve gıda 
maddeleri, alüminyum, kâğıt ve ağaç 
ürünleri, yapı malzemeleri, tekstil, gemi 
yapımı, petrol ve petrol arıtımı ve yiye-
cek- içecekten oluşuyor. 

Ülkenin tarım ürünleri buğday, mısır, 
şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, yon-
ca, zeytin, narenciye, üzüm, soya fasul-
yesi, patates, büyükbaş hayvan ve süt 
ürünleri olarak sıralanıyor. 

Hırvatistan’ın ihracat ürünleri ulaşım 
araçları, tekstil, kimyasallar, gıda ürün-
leri ve yakıttan oluşuyor. En büyük ihra-
cat ortakları yüzde 2.18’le İtalya. Onu 
yüzde 14.7’yle Bosna-Hersek, yüzde 
10.7’yle Almanya, yüzde 8.1’le Sloven-
ya ve yüzde 7.3’le Avusturya izliyor. 

İthalat ürünleri makine, ulaşım ve elekt-
rik araç gereçleri, kimyasallar, yakıt ve 
yağlar, gıda maddeleri olan Hırvatistan, 
en fazla ithalatı yüzde 15.9’la İtalya’dan 
yapıyor. Bu alanda Almanya yüzde 
14.9, Rusya yüzde 9.1, Slovenya yüzde 
6.8, Avusturya yüzde 5.8, Çin yüzde 4.7 
ve Fransa da yüzde 4.2’lik ağırlık oluş-
turuyor. 

TuRİZM 

Hırvat ekonomisinin ağırlıklı ayakların-
dan birisi turizm. Son yıllarda deniz tu-
rizmi oldukça gelişti. 13 bin 500 gemi 
kapasiteli 47 marinası bulunan ülke en 

fazla Alman, İtalyan, Sloven, Çek ve 
Macar turistler tarafından ziyaret edili-
yor. Yatak kapasitesinin yüzde 95’i Ad-
riyatik kıyısındaki tesislerde bulunuyor. 

Dubrovnik, Hırvatistan turizminin ana 
merkezi. Şehir Adriyatik kıyısında hari-
ka bir sahile sahip. 7. yüzyılda kurulan 
ve UNESCO Kültürel Miras listesinde 
yer alan şehir, 10. yüzyıldan kalma, bo-
zulmamış surlarla çevrili. Eski şehri gez-
menin en iyi yolu tarihi binaların süs-
lediği dar sokaklarda yürümek. Şehirde 
beş kale var ve hepsi harika manzaralar 
sunuyor. Görülmeye değer yerler ara-
sında Güney Avrupa’nın en eski ecza-
nesini barındıran, eski şehir girişindeki 
14. yüzyıldan kalma Franciscan Manas-
tırı ve şehrin öbür ucundaki 15-16. yüz-
yıldan resim, heykel, elyazmalarının 
bulunduğu Dominican Manastırı var. 
St. John kalesinin Ortaçağ’dan kalma 
duvarları arasındaki akvaryumu da atla-
mamak gerekiyor.  

kÜÇÜk ŞEHİRLER 

Hırvatistan’ın nüfusu 1 milyonu aşan bir 
şehri bulunmuyor. Başkent  Zagreb, 720 
bin civarındaki nüfusuyla aynı zamanda 
ülkenin en büyük şehri. 100 binlik nü-
fusu aşan iki şehir ise Split  ve Rijeka. 
Diğer şehirlerin nüfusu ise 90 binle 20 
bin arasında değişiyor. 

Ülke Adı
Hırvatistan Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi
Parlamenter Demokrasi 

Başkenti
Zagreb

Dili
Hırvatça 

Nüfus
4 milyon 483 bin 804 kişi

Yüzölçümü
56 bin 594 kilometrekare  

kişi Başına Geliri
17 bin 400 $

Para Birimi
Kuna 
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Adı / Player Name Doğum Tarihi / Date of birth Kulübü / Club Millilik ve Gol / App&Goal

Kaleci / Goalkeeper
Stipe Pletikosa 08.01.1979 Rostov 87/0
Danijel Subasic 27.10.1984 Hajduk Split 3/0
Ivan Kelava 20.02.1988 Dinamo Zagreb 0/0

Savunma / Defender
Vedran Corluka 05.02.1986 Tottenham 46/1
Sime Vrsaljko 10.01.1992 Dinamo Zagreb 1/0
Jurica Buljat 19.09.1986 Maccabi Haifa 2/0
Josip Simunic 18.02.1978 Dinamo Zagreb 90/3
Gordon Schildenfeld 18.05.1985 E. Frankfurt 7/0
Domagoj Vida 26.04.1989 Dinamo Zagreb 3/0
Manuel Pamic 20.08.1986 Sparta Prag 0/0

Orta Saha  / Midfielder
Darijo Srna 01.05.1982 Shakhtar Donetsk 83/19 
Ognyen Vukojeviç Dinamo Kiev Real Madrid 20/1
Tomislav Dujmovic 26.02.1981 Dinamo Moskova 11/0
Luka Modric 09.09.1985 Tottenham 51/8
Ivan Rakitic 10.03.1988 Sevilla 35/8
Ivan Perisic 02.02.1989 B. Dortmund 6/0
Mato Jajalo 25.05.1988 Köln 0/0
Ivo Ilicevic 14.11.1986 Hamburg 4/1
Danijel Pranjic 02.12.1981 Bayern Münih 39/0

Forvet / Forward
Mario Mandzukic 21.05.1986 Wolfsburg 24/4
Eduardo da Silva 25.02.1983 Shakhtar Donetsk 42/22
Nikica Jelavic 27.08.1985 Glasgow Rangers 15/02
Nikola Kalinic 05.01.1988 Dnipro 8/4
Ivica Olic 14.09.1979 Bayern Münih 73/14

Hırvatistan Milli Takımı kadrosu
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stat
Nottingham, City Ground   

Hakemler
Mutmanthaler, Felder, Freiburghaus (İsviçre) 

Hırvatistan
Ladic - Stimac, Bilic, Jerken - Stanic, Boban (Soldo dk. 60), 
Asanoviç, Prosinecki, Jarni - Suker (Pavlicic dk. 85), Boksic 

(Vlaovic dk. 75) 

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe) - Vedat İnceefe (Karabükspor), Rahim 
Zafer (Gençlerbirliği), Alpay Özalan (Beşiktaş), Abdullah Ercan 
(Trabzonspor)  - Ogün Temizkanoğlu (Trabzonspor, Kaptan), 
Tugay Kerimoğlu (Galatasaray), Tolunay Kafkas (Trabzonspor) 

“Saffet Sancaklı (Kocaelispor dk. 87)”, Sergen Yalçın (Beşiktaş) - 
Arif Erdem (Galatasaray) “Hami Mandıralı (Trabzonspor dk. 80)”, 

Hakan Şükür (Galatasaray)

Gol
Vlaovic (dk. 87)

11 Haziran 1996, Avrupa Şampiyonası Finalleri

Hırvatistan 1 - 0 Türkiye

12.06.1997 Hırvatistan-Türkiye 1-1 Kirin Kupası

20.06.2008 Hırvatistan-Türkiye 1-1 (2-4 pen.) Euro 2008 Finalleri 

11.06.1996 Türkiye-Hırvatistan 0-1 Euro 1996 Finalleri 

31.03.2004 Hırvatistan-Türkiye 2-2  Özel Maç

Tarih Maç skor Organizasyon 

Türkiye - Hırvatistan A Millî Maçları

Son darbeyi
biz vurduk

Ömer ALTAY

Yugoslavya'dan ayrılan yeni bir ülke olan 
Hırvatistan'la maç buluşmalarımız çok eski tarihlere 
uzanmıyor. İlk kez 1996'da karşılaştığımız ve Avrupa 

Şampiyonası Finalleri'nde ilk maçımızda dramatik 
bir golle 1-0 yenildiğimiz Hırvatlarla toplam 4 maç 
oynadık. Bir kez yenildik, üç kez berabere kaldık 
ama Euro 2008'in çeyrek finalinde penaltılarla 

sağladığımız üstünlük her şeye bedeldi.  

Futbol dünyasının yenisi Hırvatistan’la ilk maçımızı 1996 Avru-
pa Şampiyonası finallerinde oynadık. Portekiz ve Danimarka’nın 
da yer aldığı grupta ilk maçımız Hırvatistan’laydı. Bir zamanlar 
Yugoslavya adına forma giyen pek çok dünya yıldızı, artık Hır-
vatistan Millî Takımı’nın formasını giyiyordu. 

Bugün Hırvatistan Millî Takımı’nın direksiyonunda oturan 
Slaven Bilic, o günlerde takımın savunmadaki sigortasıydı. 
Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Davor Suker ve Alen 
Boksic ise takımın dünya çapındaki yıldızlarıydı. Fatih Terim 
yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finalleri-
ne katılan Millî Takımımız, 11 Haziran 1996 günü işte böy-
lesine parlak bir Hırvatistan karşısına çıktı. 

Dünya futbol kamuoyunun beklentilerinin aksine sahada 
çok daha başarılı bir Türkiye vardı. Evet, takımımız pozisyon 

üretmekte zorlanıyordu belki ama Boksiç-Suker’le müthiş 
bir hücum ikilisi yakalan Hırvatlara da adım attırmıyordu. 
Baskın basanındır misali tempoyu yükselterek rakibi baskı 
altında tutan biz olduk. Özellikle sağdan yapılan girişimler-
de Ogün, Jarni’nin arkasına sarkıp Hırvatistan savunmasına 
zor anlar yaşattı. Ancak ilk 15 dakika süren atak ve baskılı 
oyunumuz Hırvatistan’ın şoku atlatıp maça ortak olmasıyla 
yerini dengeye terk etti. İlk yarıdaki oyun ve skor bizim iste-
diğimiz gibi gitti. 

İkinci yarı da çok farklı değildi. Lâkin son dakikalar yaklaşıp 
“Finallerdeki ilk maçımızdan puanla ayrılıyoruz” derken, 87. 
dakikada hiç de beklemediğimiz bir şokla karşılaştık. Golü 
ararken, bir kontratakta yıkıldık. Hırvatlar savunmadan uzun 
bir pasla çıkıp, Boksic’in yerine oyuna giren Vlaovic’i topla 
buluşturdu. Son adam Alpay, Vlaoviç’i düşürmekle düşürme-
mek arasında tereddütte kalınca Hırvat oyuncu kopup gitti ve 
maçın skorunu 1-0 olarak belirledi. Maçtan sonra, “Bir anda 
basiretim bağlandı. Orada Vlaovic’i düşürmem gerektirdi. Çok 
üzgünüm” diyen Alpay, daha sonra Hırvat oyuncuyu düşür-
mediği için Fair Play ödülü aldı. Millî Takımımız, Hırvatistan’ın 
ardından Portekiz’e 1-0, Danimarka’ya da 3-0 yenilerek katıl-
dığı ilk Avrupa Şampiyonası finallerini puansız tamamladı. 

Euro 96’da son dakika şoku
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Hırvatistan’la üçüncü buluşmamız, Zagreb’te oyna-
nan bir özel maçta gerçekleşti. Milli Takımımız 2004 
Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını Le-
tonya ile oynadığı talihsiz baraj maçları sonucunda 
kaybetmiş, görevinden ayrılan Şenol Güneş’in yeri-
ne takımı Hırvatistan’daki hazırlık maçına yardımcı-
sı Ünal Karaman götürmüştü. Kadroda bir çok yeni 
oyuncu yer alıyordu. Hırvatistan da 1996 ve 97’deki 
maçların kadrosunu tamamen değiştirmişti. 

Oyuna hızlı giren Hırvatlar, daha ilk dakikada golü 
buldu. Mornar’ın ortaladığı topu Prso şutlamış, sa-
vunmadan dönen topu önünde bulan Sokota takımı-
nı 1-0 öne geçirmişti. Millî Takımımız golün ardından 
çabuk toparlansa da ilk yarı boyunca skoru eşitleme-
yi başaramadı. 

İkinci yarıda iki takım da açık futbol oynuyor, gol 
her an geliyorum diyordu. 73. dakikada Nihat 
Kahveci’nin serbest vuruşunda direkten dönen topu 
tamamlayan Zafer Biryol, skoru 1-1’e getirdi. Gol-
den üç dakika sonra Hırvatlar bir serbest vuruş golü 
buldu. Srna’nın sol çaprazdan kullandığı frikikte top 
önce üst direğin içine çarptı, sonra da ağlarımıza git-
ti: 2-1. 

Ancak Millî Takımımız pes etmek niyetinde değildi. 
Bu golün hemen ardından Nihat’ın kullandığı ser-
best vuruşta Zafer Biryol’un kafayla indirdiği topu 
önünde bulan Çağdaş Atan, maçın skorunu 2-2 ola-
rak belirledi. 

Zagreb’de
gol düellosu

stat
Zagreb, Maksimir    

Hakemler
Joao Ferreira, Luis Tavares, Joao Santos (Portekiz) 

Hırvatistan
Turek - Laband, Kohlmeyer - Eckel, Posipal, Mai - Klodt, 

Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter, Scheffer 

Türkiye
Rüştü Reçber (Barcelona) - Fatih Akyel (Fenerbahçe) 

“Kenan Yelek (Samsunspor dk. 46)”, İbrahim Toraman 
(Gaziantepspor) “Çağdaş Atan (Denizlispor dk. 46)”, 

Tolga Seyhan (Trabzonspor) “Tayfur Havutçu (Beşiktaş 
dk. 74)”, Deniz Barış (Gençlerbirliği) “Koray Avcı (Ç. 

Rizespor dk. 46)” - Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor) 
“Murat Hacıoğlu (Diyarbakırspor dk. 46)”, Ümit 

Özat (Fenerbahçe) “Bülent Korkmaz (Galatasaray dk. 
74)”, Serkan Balcı (Gençlerbirliği) “Bülent Bölükbaşı 
(Gaziantepspor dk. 46)”, Tuncay Şanlı (Fenerbahçe) 

“Zafer Biryol (Konyaspor dk. 67)” - Nihat Kahveci (Real 
Socidedad), Hakan Şükür (Galatasaray) “Fatih Sonkaya 

(Roda dk. 88)”

Goller
Toma Sokota (dk. 1), Zafer Biryol (dk. 73), Darijo Srna (dk. 

76), Çağdaş Atan (dk. 78)

31 Mart 2004 - Özel maç

Hırvatistan 2 - 2 Türkiye

Uzakdoğu’da
birbirimiz
üzmedik

Mustafa Denizli yönetiminde 1998 Dünya Kupası eleme 
maçlarını oynayan Millî Takımımız, 1997 yılının Haziran 
ayında Japonya’daki Kirin Turnuvası’na katıldı. Grupta 
Belçika’ya 2-1 yenildikten sonra 7-0’lık San Marino gali-
biyetiyle kendisine gelen, ardından Galler deplasmanın-
dan golsüz beraberlikle dönen ve son olarak Hollanda’yı 
devirerek büyük sükse yapan Millî Takımımız, Kirin 
Turnuvası’ndaki ilk maçında Hırvatistan’la karşı karşıya 
geldi. İngiltere’de 1-0 yenildiğimiz o ilk buluşmanın üze-
rinden tam 1 yıl 1 gün geçmişti. Yeni bir kadro arayışın-
daki Mustafa Denizli’nin kadrosunda Vural Korkmaz, Se-
lim Özer, Evren Turhan, Celil Sağır, Cafer Aydın gibi farklı 
oyuncular vardı. 

15 bin futbolseverin ücretsiz izlediği sınavın ilk 45 daki-
kasında tutuk görünen Millî Takımımız, savunmanın hatası 
yüzünden Erceg’in 23. dakikadaki golüne engel olamadı ve 
soyunma odasına 1-0 yenik girdi. Ancak ikinci yarıda saha-
da çok daha istekli bir Türkiye vardı. Hırvatistan kalesinde 
hissedilir bir baskı kuran ay-yıldızlılar, Oktay Derelioğlu ile 
mutlak bir fırsattan yararlanamazken, Ertuğrul Sağlam’la da 
direkten döndü. Ancak bu baskının gol getireceği belliydi. 
Nitekim 80. dakikada Ertuğrul Sağlam skoru 1-1’e getiren 
golü atmayı başardı. Millî Takımımız Kirin Kupası’nda üç 
gün sonra Japonya ile oynadığı maçı ise 1-0 kaybedecekti. 

Millî Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan son-
ra yaptığı açıklamada, Hırvatistan ile 1996 finallerindeki 
karşılaşmanın rövanşını oynadıklarını belirtiyor ve “Bu kez 
galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bu maçta gençleri izleme 
fırsatı buldum ve gelecek için umutlandım” diyordu. 

stat
Miyagi, Sedai   

Hakemler
M. Okada, Y. Hroshima, N. Ishiyama (Japonya)  

Hırvatistan
Ladic - Mamic (Pavlicic dk. 77), Simic, Jerkan - Butorovic, 

Erceg (Milinovic dk.85), Prosenecki,  Jurcic, Pralija (Mumlec 
dk. 67) - Cvitanovic, Vlaovic 

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe) - Vural Korkmaz (Samsunspor), Selim 
Özer (Bursaspor), Vedat İnceefe (Galatasaray), Abdullah Ercan 

(Trabzonspor) “Evren Turhan (Kocaelispor dk. 84)” - 
Tayfur Havutçu (Kocaelispor), Tolunay Kafkas (Trabzonspor), 

Mehmet Özdilek (Beşiktaş, Kaptan) “Tayfun Korkut (Fenerbahçe 
dk. 57)”, Celil Sağır (Samsunspor) “Hakan Ünsal (Galatasaray dk. 
78)” - Oktay Derelioğlu (BJK) “Cafer Aydın (Antalyaspor dk. 64)” 

Ertuğrul Sağlam (Beşiktaş) “Arif Erdem (Galatasaray dk. 80)”

Goller
Erceg (dk. 23), Ertuğrul Sağlam (dk. 80)

12 Haziran 1997 - Kirin Kupası 

Hırvatistan 1 - 1 Türkiye
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Maç 
bitmeden 

Türkiye 
bitmez

Hırvatistan’ı hiç yenemediğimizi en başta söylemiştik 
ama onları öyle bir noktada eledik ki, oynadığımız tüm 
maçların skorlarına bedeldi. İki takım Euro 2008’in 
çeyrek finalinde Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nda 
karşı karşıya geldi.

Hırvatlar, elemelerde İngilizleri turnuva dışına itmiş ve 
daha da önemlisi Euro 2008’in en parlak ekiplerinden 
Almanya’yı çok etkili bir oyunla yenmeyi başarmışlar-
dı. İstim üzerindeydiler. Ancak Millî Takımımız da öyle 
bir Çek maçı oynamıştı ve kazanmıştı ki, artık karşısına 
kim gelse fark etmez durumdaydı. Zaten maçın kontro-
lü de oyun başlar başlamaz elimize geçti. Her ne kadar 
Olic’in direkten dönen  vuruşunda gole Hırvatlar yak-
laşsa da ilk yarının hâkimi bizimkilerdi. İkinci yarıda 
ise giderek artan bir Hırvat etkinliği vardı sahada. Yine 
de normal süre golsüz tamamlandı. 

Uzatmalarda Hırvatlar “maç penaltılara gitsin” hava-
sındaydı, bizimkiler ise işi bitirmek niyetinde. Ancak 
golü bulan onlar oldu. Bitime 1 dakika kala Klasnic’in 
golü her şeyi bitirmiş gibiydi. Lâkin Türkiye yenilgiyi 
kabul etmeyecekti. Rüştü’nün ofsayt atışından gönder-
diği uzun topu Emre Aşık, Semih’in önüne indirdi ve 
Semih de o hırsla vurdu. Gol herkesi ama herkesi şoke 
etmişti. Maç bitmişti ve skor tabelasında 1-1 yazıyordu. 
Penaltıları bu moralle attı bizim çocuklar. Hırvatlar bir 
bir kaçırırken bizimkiler hep ağları buluyordu. Ve pe-
naltılarda elde edilen 3-1’lik üstünlük ay-yıldızlı takımı 
yarı finale taşırken Hırvatları evlerine yolluyordu. 

stat
Viyana, Ernst Happel       

Hakemler
Roberto Rosetti, Alessandro Griselli, 

Paolo Calcagno (İtalya)   

Hırvatistan
Pletikosa - Corluka, Robert Kovac, Simunic, Pranjic 

- Srna, Niko Kovac, Modric, Rakitic - Krancjar (Petric 
dk.65), Olic (Klasnic dk.97) 

Türkiye
Rüştü Reçber (Beşiktaş) -Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), 
Gökhan Zan (Galatasaray), Emre Aşık (Galatasaray), 
Hakan Balta (Galatasaray) - Hamit Altıntop (Bayern 

Münih), Mehmet Topal (Galatasaray) “Semih Şentürk  
(Fenerbahçe dk.76)”, Tuncay Şanlı (Middlesbrough), Arda 
Turan (Galatasaray) - Kazım Kazım (Fenerbahçe) “Uğur 
Boral (Fenerbahçe dk. 61)”, Nihat Kahveci (Villarreal) 

“Gökdeniz Karadeniz (Rubin Kazan dk. 117)”

Goller
Klasnic (dk.119), Semih (dk.120)

Penaltı Golleri
Darijo Srna (Hırvatistan), Arda Turan, Semih Şentürk, 

Hamit Altıntop (Türkiye) 

20 Haziran 2008 - Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali

(Penaltılar 1-3) 

Hırvatistan 1 - 1 Türkiye

Sadece Türk Milli Futbol Takımları’nın değil, pencereden “gooool” diye bağırmaların, 
tek yürek olmanın, heyecan dolu sessizliklerin, birlikte üzülmenin, sevinmenin, 
sevinç gözyaşlarının, bitmeyen kutlamaların, yüzlerdeki boyaların da sponsoruyuz. 
Yüreğini sahaya koyan Milli Takımımıza, Avrupa yolunda başarılar dileriz.
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