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AHMET UYKAN   -   14 Ekim 2012     

2014 Dünya Kupası elemelerine Hollanda yenilgisiyle 

başlayan,  ardından evinde Romanya’ya da kaybeden A Milli 

Takım’da  Macaristan maçı öncesi moraller sıfıra indi. Spor 

otoriteleri ise beklenen futbolu ortaya koyamayan ve 3 

maçta sadece 3 puan toplayan Türkiye’nin gruptan çıkma 

şansını zayıf görüyor. Abdullah Avcı’nın da kredisinin 

azaldığını savunuyor. 

2014 Dünya Kupası finallerine grup lideri olarak gitmeyi planlayan A 

Milli Takım, daha üçüncü maçında bu hedefinin çok uzağında kaldı. 

Hollanda’dan sonra gruptaki en ciddi ikinci rakibi Romanya’ya 

Kadıköy’de 1-0 yenilen Ay-Yıldız-lılar, hem topladığı puan hem de 

futbol açısından herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Romanya karşısında 

vasatın altında bir oyun ortaya koyan ve duran toplar dışında 

pozisyon bulamayan Milliler, Macaristan maçı öncesi de kötü sinyaller 

verdi. Şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 3 puan toplayıp sadece kendi 

evinde Estonya’yı yenebilen Kırmızı-Beyazlılar, Macaristan’ın bile 

gerisinde kaldı.

    Kamuoyunun büyük bir desteğini arkasına alarak Guus Hiddink’in 

yerine göreve başlayan Abdullah Avcı ise spor otoritelerinin 

hedefinde. Spor yazarları özellikle kadro seçimi ve ilk 11 tercihleri 

nedeniyle eleştirdikleri Avcı’nın Milli Takım’ı 2014 finallerine 

taşıyamayacağını savunuyor. Milliyet Gazetesi’nden Atilla Gökçe, 

Romanya mağlubiyeti sonrası “Hayallerimizi de kaybettik” başlıklı 

yazısında şu ifadeleri kullandı: “Abdullah Hoca’nın Saracoğlu’nda 

sahaya sürdüğü onbir, sokaktaki adamın da kolay ezberindeki bir 

kadroydu. Bu anlamda yeni bir arayış, yeni bir vizyon göremedik... 

Şimdi anladık ki, biz bu grupta grup birinciliğini filan kovalayamayız... 

Bırakın grup birinciliğini, asıl alt etmemiz gereken yakın rakip 

Romanya’ya da evde teslim olduğumuza göre, grup ikinciliği dahi bize 

uzak hedefe dönüştü.”

    Gökçe gibi 2014’te Brezilya’ya gitmekten umutsuz olan bir başka 

yazar da Sabah Gazetesi’nden Gürcan Bilgiç’ti. Bilgiç, “Keşifler ve 

gerçekler” başlıklı yazısında, “Başımıza ne geldiyse genç teknik 

adamlarımızın “Amerika’yı yeniden keşfetmek” meraklarından geldi. 

Bu kadar düz, sıradan, hiçbir farklı oyuncusu olmayan, sadece 

disiplinli ve yüksek konsantrasyonla mücadele eden bir rakibi çözmek 

adına Hollanda taktiğini yeterli gördü Abdullah hoca. Aynı takımla 

çıktı sahaya ve aynı sıradanlıkta kaldı.” yorumunu yaptı.

‘Bu futbolla Brezilya 2014 hayal’

  

01:30  Twitter Almanya'da aşırı sağcı grubun 
hesabını kapattı 

01:15  Rabita Bakü'ye 3-0 yenilen Fenerbahçeli 
kadınlar, üçüncülük maçı oynayacak

00:50  Bıçaklandı, hastaneye giderken kullandığı 
araç direğe çarptı

00:20  Obama yıldızların desteğini almaya 
devam ediyor 

00:15  Orhan Gencebay, 60. sanat yılını kutladı 

00:12  Ağrı'daki doğalgaz hattında patlama

00:03  Suriye'de bugün ölenlerin sayısı 223'e 
yükseldi 
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kadınlar, üçüncülük 
maçı oynayacak»»

 
Galatasaray yeniden 
çıkışa geçmek istiyor»»

 
‘Galatasaraylıyım ama 
söz konusu 
Gençlerbirliği olursa 
babamı tanımam’»»

    Sabah’ın bir başka yazarı Rıdvan Dilmen ise bütün faturayı 

Abdullah Avcı’ya kesmeyip futbolculara da yüklenirken düşüncelerini 

şöyle aktardı: “Maça başlayan 11’imiz kontrollü oyun için doğru bir 

11’di. Ama Abdullah Avcı da, bizler de bu kadar formsuz bir takım 

beklemiyorduk açıkçası... Artık sadece Andorra’dan değil, iki 

Macaristan maçından da kayıpsız geçmemiz lazım.” Bu arada Teknik 

Direktör Abdullah Avcı’nın Macaristan maçında alınabilecek bir 

mağlubiyet halinde görevini bırakacağı yönünde iddialar ortaya 

atılıyor.

A Milli Takım’da bir şok daha

A Milli Takım, salı günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı 

maçın hazırlıklarına başlarken yine bir sakatlık haberiyle sarsıldı. 

Romanya kadrosundan çıkarılan Selçuk ve Burak’tan sonra arka 

adalesinde yırtık tespit edilen Mehmet Topal’ın Macaristan maçında 

oynama ihtimalinin az olduğu belirtildi. BJK Nevzat Demir 

Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, MR 

çektirmeye giden Mehmet Topal ve Gökhan Gönül’ün yanı sıra sağ 

ayak bileğinde ağrıları bulunan Arda Turan’ın katılmadığı, tedavileri 

devam eden Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ın da takımdan ayrı olarak 

fizyoterapist eşliğinde çalıştığı bildirildi. Serdar Kurtuluş ve Jem Paul 

Karacan, salı günü deplasmanda Macaristan ile oynanacak maçın 

kadrosuna çağrıldı.

Hagi’ye göre Türkiye çok problemli

2014 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında, Türkiye’yi 1-0 yenen 

Romanya’da galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bir dönem Galatasaray 

forması da giyen Rumenlerin efsane futbolcusu Gheorghe Hagi de 

maçla ilgili Rumen medyasına konuştu. Ünlü futbol adamı, “Türkiye 

bizim çok altımızdaydı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maçtan önce de 

maç için iyimserdim.” dedi. Rumen ekibinin taktik olarak da üstün 

olduğunu belirten Hagi, “Piturca taktiksel olarak takımı mükemmel 

hazırlamış. Türklerin çok problemleri var. Maçtan en az bir puan 

çıkaracağımızı biliyordum.” diye konuştu.
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