
 2014 DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN
Brezilya'da müthiş bir heyecana sahne olan        
2014 Dünya Kupası, toplamda oynanan 64 
maçın ardından Almanya'nın zaferiyle sona erdi.

 Büyük bir heyecan   içerisinde   
izlediğimiz Brezilya 2014 Dünya 
Kupası sona erdi. Almanların 
zaferiyle sonuçlanan bu 
turnuvadan akılda kalan 
anlardan en önemlilerine şöyle 
bir bakarsak ülkemiz adına en 
önemlisi Cüney ÇAKIR'ın 40 Yıl 
aradan sonra Dünya Kupası'nda 
görev yapan ilk Türk hakem 
olması. Bu görev ilk kez 1974'de 
Almanya'da düzenlenen 
turnuvada Doğan BABACAN'a 
verilmişti.    

Bir diğer olay Uruguay'ın golcü futbolcusu Luis Suarez, ülkesinin İtalya ile oynadığı 
karşılaşmada yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle kupa tarihinde rekor bir cezaya 
çarptırıldı.FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi 
ısıran Suarez'e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgili tüm aktivitelerden men cezası verdi. 

Alman futbolcu Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası'nın toplamda en golcü ismi Brezilyalı 
Ronaldo'yu geride bıraktı.

Oldukça renkli geçen Dünya Kupası aynı zamanda şu ana kadar ki en teknolojik turnuva 
olarak tarihe geçti. Gol çizgisi teknolojisi, 4K kapsamlı yayın, Sprey, turnuva için özel 
üretilen Brazuca futbol topu ve felçli hastaların topa vurmalarını sağlayan Zihin Kontrollü 
Robotik Suit turnuva kapsamında yer alan gelişmeler oldu.

Turnuva bitse de bazı sahneler uzun yıllar siz futbolseverlerin zihinlerinden çıkmayacak. 
Bugüne kadar düzenlenen en teknolojik Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarına turnuvada 
attığı 6 golle kral olarak tamamlayan Kolombiya'nın genç yıldızı James Rodriguez'in,(Bu günki
haberlerde Real Madrid'e transfer olduğu haberi vardı) Uruguay'a 2. Turda attığı gol uzun 
süre konuşulacak.

Brezilya'nın Kolombiya ile karşılaştığı 
çeyrek final maçında rakibinin 
müdahalesiyle sakatlanan, büyük bir 
zevkle izlediğimiz Neymar turnuvayı 
erken kapamak zorunda kaldı. 
Olağanüstü futbol tekniği ile turnuvaya 
damgasını vuran çok önemli 
futbolculardan bir tanesi idi. Umarız kısa 
zamanda yeşil sahalara geri döner ve bizi
futbolundan mahrum etmez.

Bülent ARSLAN



Turnuvada ilk kez hakemler serbest vuruşlar için köpük spreyi kullandı. Hakemler, topun ve 
barajdaki oyuncuların durması gereken yeri köpükle işaretledi. Oldukça başarılı ve adil olan 
bu uygulama umarım bizim liglerimizde de uygulanır, baraj bozulmaları ve kavgaları böylece 
ortadan kalkar.

Ev sahibi Brezilya, yarı finalde kelimenin tam anlamıyla şok yaşadı. İlk yarım saatte Almanya 
karşısında 5-0 geri düşen Sambacılar, maçı 7-1 kaybetti. 3. lük maçında da Hollanda'ya 3-0 
yenilen Brezilya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda üst üste 2 maç kaybetti. 

2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya, bu kez turnuvaya büyük bir hüsranla başladı. 1-0 öne 
geçtiği maçta Hollanda'ya 5-1 yenilen İspanya, gruptan çıkmayı da başaramayarak tüm 
otoriteleri şaşırttı.  

Otoriteler tarafından pek şans tanınmayan Kosta Rika, 3 eski dünya şampiyonunun 
bulunduğu D grubunu lider bitirmeyi başardı. 2. Turda da Yunanistan'ı kupanının dışına iten 
Kosta Rika, çeyrek finalde penaltı atışları sonrasında Hollanda'ya elenerek turnuvaya veda 
etti. 

Turnuvanın belki de kader anlarından biri Brezilya-Şili maçında yaşandı. Normal süresi 1-1 
biten ve uzatmalara giden maçta dakikalar 120'yi gösterirken, Şilili Pinilla'nın vuruşu direkten 
döndü. Penaltılara giden maçı Brezilya kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Mondragon, ülkesi Kolombiya'nın 
Japonya'yı 4-1 yendiği maçta oyunda sonradan girerek 'Dünya Kupası tarihinin en yaşlı 
oyuncusu' ünvanını ele geçirdi. Eski rekor 42 yaş ile Kamerunlu Roger Milla'ya aitti. 

Arjantin yıldızı Lionel Messi, turnuvada gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilse de, 
'Altın Top' ödülünün sahibi oldu.

 

90 dakikası ve uzatma süreleri 0-0 sona eren Hollanda-Kosta Rika maçında, Hollanda teknik 
direktörü Luis Van Gaal ilginç bir karara imza attı. Penaltılar öncesi kaleci değişikliği yapan 
Van Gaal, Cillessen'in yerine yedek kaleci Tim Krul'u oyuna aldı. Tecrübeli hocanın hamlesi 
işe yaradı ve Krul iki penaltı atışını kurtararak takımının yarı finale çıkmasını sağladı 



  

Bu turnuvadaki yürürlüğe giren yeniliklerden biri de 'gol çizgi' teknolojisiydi. Fransa'nın yıldızı 
Benzema'nın Honduras maçında attığı gole, bu teknoloji kullanılarak karar verildi. 

Dünya Kupası'nın altın eldivenleri

2014 FIFA Dünya Kupası, kalecilerin ortaya koyduğu üst düzey 
performanslarla akıllarda yer etti. "Altın Eldiven" ödüllü Alman Neuer 
başta olmak üzere ABD'de Howard, Meksika'da Ochoa, Kosta Rika'da 
Navas, Şili'de Bravo ve Kolombiya'da Ospina turnuva boyunca adından 
söz ettiren kaleciler oldu.

Aşağıda kaleci performanslarının özetlerini bulacağınız yazının en temel öğelerinden birisi 
olan topla kale direkleri arasındaki açıyı en iy şekilde kullanmaları(yani yer tutma), yan top 
hakimiyetleri, topu oyuna sokuşları ve en önemliside sadece 18 hakimiyeti değil, orta saha 
hakimiyetinden en güzel örneklerin verilmiş olması idi. Ayrıca karşı karşıya kalındığı 
durumlarda top rakipte ilerlerken kalecilerin ayakla müdahale yerine (Maalesef bizim 
kalecilerimiz böyle oynuyor) topa kafayı koyarcasına yatmaları oldu.   

Almanya'nın liberosu

Almanya'nın başarılı kalecisi Neuer, turnuvadaki performansıyla 'Altın Eldiven' ödülünün 
sahibi olmasıydı. "Panzerler"in kalesini emanet ettiği 28 yaşındaki file bekçisi, tipik kaleci 
özelliklerinin yanı sıra, sadece kurtarışlarıyla değil, defansın arkasına atılan toplara da bir 
libero gibi müdahaleleri ve rakip forvetlere attığı çalımlarla da hatırlanacak. Böylece oyunun 
geriden kurulması anlamında da takımına önemli bir katkı sağlamasıydı.

Neuer, 18 gol atıp 4 gol yiyen Almanya Milli Takımı ile böylece 2014 FIFA Dünya Kupası'nın 
en başarılı kalecisi seçilerek, "Altın Eldiven" ödülüne layık görüldü.



Kupanın unutulmazı kalecisi Tim Howard

ABD'nin kalecisi Tim Howard, 2. Turda Belçikalı oyuncuların kaleyi bulan 16 şutunu 
kurtarmayı başararak bir rekora imza attı. Maç sonunda Belçika tur atlasa da Howard'ın 
kurtarışları gündeme oturdu. Tim Howard Dünya Kupası'nın adından en fazla söz ettiren 
isimdi,  35 yaşındaki file bekçisinin kalesini koruduğu ve ikinci turda elenen ABD, turnuvada 5 
gol atıp, 6 gol yedi.

"Örümcek adam" Guillermo Ochoa

Meksikalı Guillermo Ochoa, Dünya Kupası'nda performansıyla en fazla dikkati çeken isimler 
arasına girdi. Grup aşamasında yalnızca 1 gol yiyen ve Meksika'nın kalesini başarıyla 
koruyan 28 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin 
beğenisini topladı.

Ochoa, grup karşılaşmasında Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in golüne engel olamazken, ikinci 
turda ise takımının Hollanda'ya 2-1'lik skorla elenmesini önleyemedi. "Portakallar" karşısında 
son anlara kadar kurtarışlarıyla rakip takıma gol izni tanımayan Ochoa, son dakikalarda birisi 
penaltıdan olmak üzere kalesinde iki gol gördü. Başarılı kaleci, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 
gol yedi.

Kosta Rika'da Navas'ın etkisi büyüktü.

2002 Dünya kupasında dünya 3.sü olduğumuz turnuvada karşı karşıya geldiğimiz ve 1-1 
berabere kaldığımız Kupanın sürpriz takımlarından Kosta Rika'da elde edilen çeyrek final 
başarısında en önemli pay, kuşkusuz kaleci Keylor Navas'a ait. Kosta Rika'nın 27 yaşındaki 
file bekçisi, yaptığı olağanüstü kurtarışlarla Dünya Kupası'nın adından söz edilen kalecileri 
arasına girdi. Navas, forma giydiği 5 maçta kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve turnuvanın en 
az gol yiyen kalecisi oldu.

Kolombiya kalecisi Ospina ile oldukça güvende oynadı. 

Kolombiya Milli Takımı kalecisi David Ospina, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen 
ülkesinin kalesinde oynadığı 5 maçta 4 gol gördü.

C Grubu'nda mücadele eden Kolombiya'nın Fildişi Sahili ve Japonya maçlarında birer gol 
yiyen 25 yaşındaki kaleci, 2-0 kazanılan ikinci tur maçında ise Uruguay'a karşı kalesini 
kapadı. Güney Amerika'nın futbol dünyasına kazandırdığı önemli kalecilerden biri de Aly 
Faryd Mondragon. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve turnuvada Ospina'nın 
yedekliğini üstlenen Mondragon, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Emektar kaleci, 
Japonya karşılaşmasında Ospina'nın yerine oyuna dahil olarak 43 yaş 3 gün ile Dünya 
Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını, Kamerunlu Roger Milla'nın elinden 
aldı.

Şili'nin kalesi Bravo'ya emanet edildi

Yeni sezon için İspanyol devi Barcelona ile anlaşan Şilili kaleci Claudio Bravo, Dünya 
Kupası'ndaki performansıyla ön plana çıktı. Turnuvaya ikinci turda Brezilya'ya yenilerek 
elenen Şili'de oynanan 4 maçta da sahaya çıkan Bravo, bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol 
gördü. 31 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda kaptanlığını yaptığı Şili Milli Takımı'na 
tecrübesiyle liderlik etti.



Julio Cesar çok iyi başladığı turnuvaya büyük bir hayal kırıklığı ile sonlandırdı.

Turnuvayı hayal kırıklığıyla kapatan Brezilya'nın en talihsiz ismi, kaleci Julio Cesar olarak 
göze çarptı. Evsahibi takımın tecrübeli file bekçisi, özellikle ikinci turda Şili'yi eledikleri maçta 
kurtardığı penaltılarla takımını çeyrek finale taşıdı. Ancak yarı finalde 7-1'lik tarihi Almanya 
yenilgisinde kariyerinin en kötü maçlarından birini yaşayan Julio Cesar, üçüncülük maçında 
alınan 3-0'lık Hollanda mağlubiyetinin ardından milli takım formasına şanssız bir şekilde veda 
etti.

Yarı finale kadar sergilediği performansla güven veren ve yalnızca 4 gol yiyen 34 yaşındaki 
kaleci, turnuva sonunda kalesinde 14 gol gördü.

Courtois defansın güvendiği bir kaleci idi.

Belçika Milli Takımı'nın yakaladığı altın jenerasyonun temel öğelerinden biri de kaleci Thibaut
Courtois. İspanya'da Atletico Madrid'in yaşadığı tarihi sezonda pay sahibi olan Courtois, 
Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin'e boyun eğen Belçika'nın kalesinde yine güven 
verdi. 22 yaşındaki file bekçisi oynadığı 6 karşılaşmada 3 gol yedi.

Muslera'lı Uruguay ikinci turdan  öte geçemedi.

Uruguay Milli Takımı'nın kalesini başarıyla koruyan Fernando Muslera, Brezilya 2014'te 
takımıyla gruptan çıkma başarısı gösterdi. Ülkemize her zaman iyi kaleciler getiren GS çok az
hata ile oynayan başarılı file bekçilerinden biri idi. Muslera, ikinci tura yükselen Uruguay ile 
her zamanki performansının biraz uzak kalsa da yeteneğiyle Güney Amerika'nın çıkardığı 
başarılı kalecilerin arasında yer alıyor. 28 yaşındaki Galatasaraylı kaleci, turnuvada 4 maçta 6
gol yedi.

SONUÇ :Herşeyden önce kalecilerin kalede güven vermeleri gerekir. Klasik bir deyim vardır, 
“Kaleci takımın yarısıdır.” Ülkemizde maalesef bunun anlamını bilen çok az yönetici var ve 
maalesef bir iki plonjon yaparak top kurtaran kalecileri harika kaleci olarak değerlendirirler. 
Halbuki iyi kaleci olmak sadece 3 tane topa artistik plonjon yaparak kurtarmak demek değildir.
Daha öncede bahsettiğim gibi kalecinin topu oyuna sokuşuyla, altı pasa gelen yan toplar ve18
hakimiyetiyle ve hatta yarı saha hakimiyeti ile değerlendirilerek iyi kaleci olup olmadığına 
karar verilir. Tabi bütün bunların başında istikrar da önemlidir. Bu gün TV kanallarına 
baktığınızda onlarca yorum yapan yorumcular var, dikkat edin hepsi için iyi kaleci kriteri, 
kalecinin nasıl uçarak köşeden veya üst direkten topu çıkarttığıdır. Hiçbir zaman yukarıda 
bahsettiğim konular konuşulmaz, yorumlar daha çokta politik yapılarak suya sabuna 
dokunmadan eleştirilir. Zaten hiçbir kanalda bilinçli kaleci yorumu da yapılmamaktadır. 
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