
Dünya Kupası indeksi
1930’dan günümüze Dünya Kupası



1930 URUGUAY

Urugaylı oyuncuların şampiyonluk sevinci İlk dünya şampiyonu Uruguay oldu. Jules Rimet Kupası

İlk gol kralı Arjantinli Guillermo Stabile

İlk dünya kupasının tüm maçları Centenario Stadı’nda oynandı.

Kupanın kurucusu Jules Rimet Guillermo Stabile

Lucien Laurent Kupada kullanılan ilk top Belçikalı hakem John Langenus
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• İlk dünya kupası, organizasyonun kurucusunun adıyla “Jules Rimet Kupası” olarak anıldı.

• Dünya kupasını üç kere kazanan takımın kupanın ebedi sahibi olması kararlaştırıldı.  

• Toplam 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenler arasından katılmayı kabul eden 13 takımdı.

• Avrupa takımlarının büyük çoğunluğu ekonomik sıkıntılar ve coğrafi uzaklık nedeniyle kupaya katılmadılar.

• Amerika kıtasından 9, Avrupa’dan ise 4 ülke (Yugoslavya, Belçika, Fransa, Romanya) kupada yer aldı.

• Avrupalılar, haftalar süren Atlantik’i geçiş yolculuklarında, antrenmanlarını gemi güvertelerinde gerçekleştirdi.

• Latinler’in gol sevincini silah atışlarıyla kutlamaları nedeniyle, girişte polisler tarafından seyircilerin üzerinin aranması ilk defa gerçekleşti.

• Hakemler de ilk defa polisler tarafından korunmaya başlandı.

• Dünya kupasının ilk golünü takımı Fransa’nın Meksika’yla oynadığı maçta Lucien Laurent attı.

• İlk kupanın ilk yarı finalistlerinden biri de bugün dahi futbol ülkesi olarak kabul görmeyen ABD oldu.

• Yarı finallerde Arjantin ABD’yi, Uruguay ise Yugoslavya’yı 6-1’lik skorla geçtiler. Bu ilginç sonuçlar, “6-1’ler yarı finali” olarak tarihe geçti.

• Finalin hakemi Belçikalı John Langenus, garip pantolonu ve kravatıyla unutulmazlar arasına girdi.

• 4 dakika erken bitirilen Arjantin-Fransa maçı, futbolcular duştan geri çağrılarak eksik 4 dakika oynatılıp tamamlandı.

• Tarihin ilk dünya kupası şampiyonu Arjantin’i 4-2 mağlup eden Uruguay oldu. 

• İlk gol kralı Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Şampiyon: Uruguay



1934 İTALYA

Roma merkez olmak üzere farklı kentlerde maçlar oynandı. Teknik Direktör Vittorio Pozzo omuzlarda

1934 Dünya Kupası şampiyonu İtalya milli takımı

Ev sahibi İtalya’nın şampiyonluk sevinci Final öncesi takım kaptanları birbirlerine başarı diliyor. Gol kralı Oldrich Nejedly
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• Uruguay’daki ilk kupaya Avrupa takımlarının ilgi göstermemesi nedeniyle Uruguay, protesto ederek İtalya’da düzenlenen turnuvaya katılmadı.

• 1930’daki kupada tüm maçlar Montevideo’da oynandı. İkinci dünya kupasında ise Roma merkez olmak üzere maçlar farklı kentlerde yapıldı.

• Turnuvaya 16 takım katıldı. Takımlar ilk defa, tek maç üzerinden eleme turu oynadı.

• İtalya, kupa tarihinde eleme maçı oynayan ilk ve tek ev sahibi ülke oldu. Bir sonraki organizasyonda ev sahiplerinin doğrudan katılması kuralı kondu. 

• Turnuvaya katılan 16 takımın 12’si Avrupa takımıydı. ABD, Brezilya, Arjantin ve Mısır, Avrupa dışından katılan takımlardı.

• Mısır, dünya kupalarına katılan ilk Afrika ülkesi olma unvanını bu kupada yer alarak elde etti.

• İlk defa düzenlenen eleme turunda 8 maç yapıldı ve toplam 43 gol atıldı. Eleme maçlarında ortalama 5 gol gibi yüksek skorlu maçlar oynandı.

• Avrupa dışından gelen hiçbir takım eleme turunu geçemedi.

• İtalya ve İspanya arasındaki yarı final maçı 1-1 sonuçlanınca maç tekrar edildi. Tekrar maçında İtalyanlar 1-0 kazandı.

• İtalya ve İspanya arasındaki tekrar maçında İspanyolların attığı iki golün sayılmaması büyük yankılara neden oldu.

• İlk kez düzenlenen üçüncülük maçı Avusturya ve Almanya arasında oynandı. Almanlar, dünya üçüncülüğünü kazanan ilk takım oldu.

• Finalde ev sahibi İtalya ve Çekoslovakya karşılaştılar. Normal süre 1-1 tamamlanınca, uzatmalara giden ilk dünya kupası finalini kazanan İtalya oldu.

• Şampiyon İtalya’nın milli takım kadrosunda 4 Arjantin asıllı yıldızın olması, İtalya’yı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

• İlk dünya kupasında Arjantin milli takımında forma giyen Monti, ikinci dünya kupasında İtalya milli takımında görev aldı.

• İkinci dünya kupası da ev sahibi ülke tarafından kazanıldı.

Şampiyon: İtalya



1938 FRANSA

İtalya, üst üste iki kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Ev sahibi Fransa ve son şampiyon İtalya finalde karşı karşıya.

Ernst Wilimovski

Vittorio PozzoGol kralı Brezilyalı yıldız Leonidas
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• Son şampiyonun ve ev sahibinin doğrudan katıldığı ilk dünya kupası oldu.

• Protestosunu sürdüren Uruguay, üçüncü dünya kupasına da katılmadı. 

• Kupa, Amerika ve Avrupa’da sırayla düzenlenecekti. Arjantin’in başvurusuna rağmen Fransa tercih edilince Arjantin protesto ederek katılmadı.

• Süren iç savaş nedeniyle İspanya da kupaya katılmadı.

• 31 takımın yer aldığı turnuvada, Avrupa dışından Brezilya, Antiller ve Küba turnuvaya katıldı.

• Elemeler sonucunda 16 ülke finallerde oynamaya hak kazandı. Ancak Hitler’in topraklarına kattığı Avusturya haritadan silinince katılımcı sayısı 15’e düştü.

• Katılımcı sayısı 15’e düşünce çekilen kura sonucu İsveç, maç yapmadan çeyrek finale yükseldi.

• Dönemin kuralları gereği maçlar, uzatmalarda da berabere biterse tekrar ediliyordu. İlk turdaki 7 maçın 5 tanesi uzatmaya gitti, 3’ü tekrar edildi.

• Eleme yönteminin kullanıldığı son kupa oldu. Bu kupadan sonra grup maçları oynanmaya başlandı.

• Ev sahibinin şampiyon olması geleneği bu organizasyonda yıkıldı. Fransa, son şampiyon İtalya’ya 3-1 yenilerek kupadan elendi.

• Brezilya, yıldızı Leonidas’a finalde ihtiyacı olacağını düşünerek yarı final maçında oynatmadı. Bu tercih Brezilya’nın yarı finalde elenmesine neden oldu.

• Üçüncülük maçında İsveç’i yenen Brezilya dünya üçüncüsü olabildi. 4-2 biten maçta 2 gol atan yıldız Leonidas, toplam 8 golle kupanın da gol kralı oldu.

• Finalde Macaristan’ı 4-2 mağlup eden İtalya, dünya kupasını üst üste iki kez kazanan ilk takım oldu.

• Polonya ilk turda Brezilya’ya 6-5 mağlup oldu. Ancak Polonyalı Ernst Wilimovski kupa tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

• Teknik Direktör Vittorio Pozzo, dünya kupasını üst üste iki kez kazanan ilk ve hala tek antrenördür.

Şampiyon: İtalya



1950 BREZİLYA

Joe Gaetjens omuzlarda

Şampiyon olan Uruguay Milli Takımı

Ghiggia: “Maracana’yı tarihte 3 kişi susturdu. Papa, Sinatra ve ben” Maracana Stadı finalde yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

İngiltere’yi deviren ABD takımı Uruguay’a şampiyonluğu getiren Ghiggia

Ghiggia, Maracana’yı sessizliğe gömüyor.
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• İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 4. Dünya Kupası 12 yıl aradan sonra Brezilya’da gerçekleştirildi. Turnuvaya toplam 13 takım katıldı.

• İlk şampiyon Uruguay, komşusu Brezilya hatırına protestosuna son vererek kupaya katıldı. 

• Türkiye Milli Takımı tarihinde ilk kez dünya kupası elemelerine katıldı. Türkiye, tek rakibi Suriye’yi 7-0 skorla mağlup ederek kupaya katılmaya hak kazandı.

• Dünya kupası tarihinde Türkiye’nin ilk golünü elemelerde Suriye’ye karşı Beşiktaşlı Fahrettin Cansever attı. Cansever, aynı maçtaki 3 golün de sahibiydi.

• Türkiye, katılmaya hak kazandığı ilk dünya kupası organizasyonuna maddi sıkıntılar nedeniyle katılamadı.

• İlk defa eleme maçlarının yerini gruplar aldı. Ancak ilk iki grupta 4, diğer gruplardan birinde 3, diğerinde 2 takım yer aldı. Eşit olmayan bir dağılım oldu.

• Dünya kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu İspanyol Perra oldu.

• İngiltere, ilk defa bu organizasyonda dünya kupası sahnesinde boy gösterdi.

• Futbolun beşiği İngiltere ve futbolu henüz öğrenen ABD maçının sonucu tarihe “Belo Horizonte Vakası” olarak geçti. ABD, İngiltere’yi 1-0 ile devirdi.

• ABD-İngiltere maçının sonucu ajanslar tarafından basına bildirildiğinde yanlışlık olduğu düşünüldü. 10-0 İngiltere galibiyeti olarak duyuranlar oldu.

• 1950 Dünya Kupası Finali lig usulü gerçekleştirildi. Finalist 4 takım kendi aralarında karşılaşmalar gerçekleştirdiler. 

• Brezilya-Uruguay maçında beraberlik durumunda Brezilya’nın şampiyonluğu garantileniyordu. Bitime 10 dakika kala yediği golle maçı 2-1 kaybetti. 

• Şampiyonluk maçını 200 bin kişi izledi. 50 bin taraftar saatlerce yerinden kalkmadı. 3 kişinin kalbi durdu, 1 kişi intihar etti. Bir hafta yas tutuldu.

• Kupa töreni sessiz sedasız yapıldı. Çünkü Jules Rimet konuşmasını Brezilya’nın şampiyonluğuna göre yazmıştı.

• Şampiyonluk maçının ardından Brezilya formasını değiştirdi. Günümüzde hala kullanılan sarı-yeşil-lacivert forma kullanılmaya başlandı.

Şampiyon: Uruguay



v 

1954 İSVİÇRE

Şampiyon Batı Almanya

Batı Almanya finalde Macaristan’ı 4-2 ile deviriyor.

Lefter Küçükandonyadis

Batı Almanya tarihinin ilk şampiyonluğunu kutluyor.

Türkiye’nin ilk dünya kupası golünün sahibi Suat Mamat

Suat Mamat golüyle tarihe geçiyor.
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• 1921’de FIFA Başkanı olan Jules Rimet 1954’te yerini Rodolphe Seeldrayers’e bıraktı. Rimet’nin FIFA Başkanı olmadığı ilk turnuvaydı.

• Türkiye Milli Takımı ilk kez bir dünya kupasında yerini aldı.

• Türkiye, elemelerde futbol devi İspanya’yı geçti. İlk maçı 4-1 İspanyollar, ikinci maçı 1-0 Türkler, kazandı. O yıllarda averaj uygulanmıyordu.

• Tarafsız sahada oynanan üçüncü İspanya-Türkiye maçı 2-2 sonuçlandı. O dönemki kurallar gereği yazı-tura atışıyla Türkiye elemeleri geçti.

• Dünya kupasındaki ilk maçında Türkiye, Batı Almanya’ya 4-1 yenildi. İkinci maç ise 7-2 mağlubiyetle sonuçlandı. Gol atan ilk Türk futbolcu Suat Mamat oldu.

• Türkiye, Güney Kore’yi 7-0 ile geçti. Dünya kupası tarihinde en farklı skorlardan biri de bu oldu.

• Lefter’in attığı gol kupa tarihinin 400. golü oldu.

• Dünya kupası tarihinde maç başına en çok gol atılan turnuva oldu. Maç başına ortalama gol sayısı 5,38. 26 maçta toplam 140 gol atıldı.

• Günümüze kadarki en gollü kupa maçı Avusturya ve İsviçre arasında oynandı. Maçı Avusturya 7-5 kazandı.

• Çifte şampiyon Uruguay, Macaristan’a yenilerek kupadan elendi ve tarihinde ilk kez dünya kupasında yenilgiyi tatmış oldu.

• Finalde Macaristan’ı 4-2 mağlup eden Batı Almanya ilk defa dünya kupası şampiyonu unvanını da kazanmış oldu.

• Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Batı Almanya için şampiyonluk yeniden diriliş olarak adlandırılmıştır.

• Finalde Batı Almanya’ya yenilen Macaristan, 1950’den bu final maçına kadar yenilgi yüzü görmemişti. 27 galibiyet 4 beraberlikten oluşan bir seriye sahipti.

• Türkiye, bu kupada iki kez ve yalnızca şampiyona yenilmiş oldu. Bu yıllar sonra 2002’de düzenlenecek kupada da aynen gerçekleşti.

• Kupa için ilk defa hatıra para bastırıldı.

Şampiyon: Batı Almanya



1958 İSVEÇ

Futbol devi Brezilya ilk şampiyonluk turunu atıyor.

Pele efsanesi doğuyor. Şampiyon Brezilya Milli Takımı

Halit Kıvanç, Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci oldu.Pele henüz 17 yaşında.

İsveçli yıldız Gunnar Gren milli formayı giyerken Pele henüz doğmamıştı.

Gol kralı Just Fontaine

Pele ilk golünü Galler’e attı.
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• Televizyondan yayınlanan ilk kupa oldu.

• Türkiye, Avrupa Grubu yerine Asya-Afrika Grubu’na dahil edilip İsrail ile maç yapması gerekince protesto ederek elemelere dahi katılmadı.

• Çeşitli nedenlerle Mısır, Etiyopya, Tayvan, Kore, Endonezya, Mısır, Kıbrıs ve Sudan da çekilince İsrail tek maç oynamadan kupaya katılmaya hak kazandı.

• Hiç oynamadan kupaya katılmayı kabul etmeyen İsrailliler’e rakip arandı. Belçika oynamayı reddetti, Galler oynadı. Galler, İsrail’i eledi.

• Kupa sistemi oturmaya başladı. 4’lü gruplar lig usulü maç yapmaya ve gruplarda ilk iki sırayı alanlar çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

• Büyük Britanya’nın 4 takımının da katıldığı ilk ve tek turnuva oldu. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda kupada yer aldılar.

• Dünya kupası tarihinin golsüz biten ilk maçı İngiltere ve Brezilya arasında oynandı.

• İsveç’in yıldızı Gunnar Gren milli formayı ilk defa giydiğinde, Brezilya’nın yıldızı Pele henüz doğmamıştı. İkili finalde karşı karşıya geldiler.

• Brezilya, ilk kez dünya şampiyonu oldu.

• Kupa ilk defa, düzenlendiği kıtanın dışından bir takım tarafından kazanıldı.

• “Avrupa’da düzenlenen kupaları Avrupalılar, Amerika’da düzenlenen kupaları Amerikalılar kazanır” geleneği bu kupayla son buldu.

• Dünya bir efsaneyle tanıştı... Edson Arantes do Nascimento Pele!

• Pele, dünya kupası tarihindeki ilk golünü bu turnuvada Galler’e attı. Brezilya maçı Pele’nin golüyle 1-0 kazandı.

• Henüz 17 yaşında ve yedek kulübesindeyken Pele ile röportaj yapan Halit Kıvanç, efsaneyle görüşen ilk gazeteci oldu.

• Turnuva boyunca toplam 13 gol atan Fransız Just Fontaine, hala kırılamayan, tek bir dünya kupasında en çok gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu.

Şampiyon: Brezilya



v 

1962 ŞİLİ

Brezilya üst üste ikinci kez şampiyon

Kupa tarihinin en sert maçlarından biri İtalya-Şili arasında oynandı.

İlk ve tek olimpik golü Marcos Coll attı.İtalya-Şili mücadelesine sık sık güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

Şampiyon Brezilya

Antonio Carbajal
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• Averaj sistemi uygulamasına geçildi.

• Elemeleri geçemeyen Türkiye turnuvaya katılamadı.

• Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında İnönü Stadı’nda oynanan ve Türkiye’nin 2-1 kaybettiği eleme maçı İTÜ TV tarafından deneme amaçlı naklen yayımlandı.

• Şili ve İtalya arasında kupa tarihinin en sert maçlardan biri oldu. Şili’nin kazandığı maç sonunda dükkanlara “İtalyanlar giremez” tabelaları dahi asıldı.

• Pele, kupanın ikinci maçında sakatlanarak turnuva sonuna kadar tekrar kadroya giremedi.

• Baştan sona büyük bir sertliğe sahne olan kupanın ilk 12 maçında 37 futbolcu sakatlandı.

• Şili’nin Sovyetler’i 2-1 yendiği maçta Rojas’ın galibiyet golünü attığı anda sevinçten kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şilili’nin de adı Rojas’tı.

• Brezilya ve Şili arasında oynanan 4-2 Brezilya’nın kazandığı maçın ardından Şili oyuncusu Ramirez’in babası kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti.

• 1954 ve 1958’de olduğu gibi ilginç tesadüf devam etti ve Batı Almanya ile Yugoslavya çeyrek finalde yine karşı karşıya geldi.

• Kolombiyalı Marcos Coll, “olimpik gol” olarak da adlandırılan, dünya kupa tarihinin ilk ve tek korner vuruşundan doğrudan golünü attı.

• Vaclav Masek’in Meksika maçının 15. saniyesinde attığı gol Hakan Şükür’ün 2002’de 11. saniyede attığı gole kadar kupa tarihinin en hızlı golü oldu.

• Turnuvanın tek bir gol kralı yoktu. Turnuvada 4 gol atan toplam 6 gol kralı oldu. Brezilyalı Vava, iki ayrı dünya kupası finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.

• Meksika kalecisi Antonio Carbajal üst üste 4 dünya kupasında forma giyen ilk futbolcu oldu.

• Çekoslovakya ile oynanan final maçını 3-1 kazanan Brezilya, İtalya’dan sonra kupayı üst üste ikinci kez kazanan ikinci takım oldu.

• Final maçının heyecanına dayanamayan 4 Brezilya taraftarı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Şampiyon: Brezilya



1966 İNGİLTERE

Golsüz biten ilk açılış maçı, İngiltere ile Uruguay arasında oynandı.

İngiltere’nin golü bugün hala tartışılıyor.

Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

İngiltere ilk ve tek şampiyonluğunu kazanıyor.

Hurst, finalde hat-trick yapıyor.

Televizyondan renkli yayınlanan ilk kupa. Şampiyon İngiltere
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• FIFA, Afrika şampiyonunun, Asya ya da Okyanusya şampiyonu ile baraj maçı oynaması yönünde karar alınca Afrika takımları protesto ederek katılmadı.

• Kupa, turnuva başlamadan birkaç gün önce sergilendiği vitrinden çalındı. Som altın kupa, bir parkta gazetelere sarılmış olarak tesadüfen bulundu.

• Kupanın çalınması nedeniyle yedek olarak hazırlanan kupa, orijinali bulununca kullanılmadı. Bu kupa National Football Museum’da sergileniyor.

• Televizyonda renkli olarak yayınlanan ilk kupa oldu.

• Final maçı, naklen yayın yapılacağı İngilizler’e önceden bildirilmediğinden Halit Kıvanç’ın telefondan anlatımıyla gerçekleştirildi. 

• Abidin Dino, bu kupaya yönelik bir belgesel çalışması gerçekleştirdi.

• “World Cup Willie” adlı maskot aslanıyla dünya kupaları tarihinde maskotu olan ilk turnuva oldu.

• 0-0 biten İngiltere-Uruguay maçı dünya kupası tarihinde ilk defa golsüz sonuçlanan bir açılış karşılaşması oldu.

• Portekiz ve Kuzey Kore ilk kez katılmalarına rağmen çeyrek finale kadar yükseldiler ve çeyrek finalde karşılaştılar.

• Kuzey Kore, kupa tarihinde çeyrek final oynayan ilk Asya ülkesi oldu.

• Brezilya, kupa tarihinde son şampiyon olarak geldiği turnuvada ilk turda elenen ilk takım oldu.

• Çok sert geçen olaylı İngiltere-Arjantin maçı sonrasında İngiliz menajer Alf Ramsey’in Güney Amerikalılar’a küfretmesi, diplomatik skandala dönüştü.

• İngiliz Geoff Hurst, dünya kupaları tarihinde final maçında hat-trick yapan ilk ve tek oyuncu oldu.

• Finalde Batı Almanya’yı 4-2 mağlup eden İngiltere ilk ve tek dünya kupasını kazanmış oldu.

• Final maçında İngiltere’yi öne geçiren 3. golün kale çizgisini geçip geçmediği günümüzde dahi tartışma konusudur.

Şampiyon: İngiltere



1970 MEKSİKA

Brezilya, üçüncü kez şampiyonluğunu ilan ederek “Jules Rimet” kupasının ebedi sahibi oldu. Kupa “Jules Rimet” adıyla son kez düzenlendi.

Final maçında Pele, Brezilya’nın 100. golünü ağlara gönderdi.

Zagallo, hem futbolcu hem teknik adam olarak kupayı kazandı. Efsane Mario Zagallo Her maçta golü olan Brezilyalı Jairzinho
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• Jules Rimet Kupası adıyla düzenlenen son kupa oldu.

• Avrupa ve Güney Amerika dışında düzenlenen ilk kupa oldu.

• Tüm maçlarda oyuncu değişikliği ve sarı-kırmızı kart uygulaması ilk kez bu dünya kupasında uygulamaya konuldu. Hiç kırmızı kart gösterilmedi.

• Turnuvanın eleme turlarına rekor katılım gerçekleşti. 75 takım eleme turuna katıldı. İsrail kupaya ilk defa katılma başarısını gösterdi.

• İlk kez tüm maçlar canlı yayınlandı.

• Brezilyalı Jairzinho her maçta gol atan tek oyuncu olarak kupa tarihinde yerini aldı.

• 1-1 biten İtalya-Batı Almanya mücadelesinin uzatma dakikalarında toplam 5 gol daha atılarak uzatmalarda en çok gol atılan maç oldu.

• Brezilyalı Mario Zagallo dünya kupasını hem futbolcu hem teknik adam olarak kazanan ilk isim oldu.

• Turnuvanın açılış maçında Viktor Serebryanikov’un yerini alan Anatoliy Puzach, kupa tarihinde oyuna sonradan giren ilk oyuncu oldu.

• Meksikalı Juan Ignacio Basaguren, kupa tarihinde oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu.

• Honduras-El Salvador maçında çıkan olaylar, orduların da devreye girmesiyle 100 saat süren sıcak çatışmalara neden oldu.

• Finalde karşılaşan İtalya ve Brezilya çifte şampiyonluk unvanına sahiptiler. Bu kupayı kazanan kupanın daimi sahibi olacaktı.

• Dünya kupasında son kez boy gösteren Pele, final maçının ilk golünü attı ve bu gol Brezilya’nın kupa tarihindeki yüzüncü golüydü.

• Final maçını 4-1 kazanan Brezilya “Jules Rimet Kupası”nın ebedi sahibi oldu. Daha sonraki yıllarda kupa “FIFA Dünya Kupası” adını aldı.

• Brezilya’nın müzesine giden “Jules Rimet Kupası” çalındı ve bir daha bulunamadı.

Şampiyon: Brezilya



1974 ALMANYA

Münih Olimpiyat Stadı, başkentler dışında finale ev sahipliği yapan ilk mekan.

Haitili Sanon tek golle tarihe geçti.

Kupa tarihinin ilk Türk hakemi Doğan Babacan

Almanya’nın gol kralı Gerd Müller Kupanın tasarımcısı Gazzaniga 1143 dakika gol yemeyen Zoff

Avrupa Şampiyonu unvanıyla kupaya katılan Batı Almanya, Dünya Şampiyonu da oldu.
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• Brezilya, Jules Rimet Kupası’nın ebedi sahibi olunca, “FIFA Dünya Kupası” adıyla düzenlenen ilk turnuva oldu. Günümüzde de aynı isim kullanılıyor. 

• Bugün de kullanılan kupa ilk defa bu turnuva için tasarlandı. Tasarımı İtalyan mimar Silvio Gazzaniga gerçekleştirdi.

• Türkiye’de canlı yayınlanan ilk dünya kupası oldu.

• Savaş sonrası ikiye bölünen Doğu Almanya ve Batı Almanya ilk defa karşılaştı. Maçı Doğu Almanya 1-0 kazandı.

• İlk defa bir Türk hakem görev aldı. Doğan Babacan, Almanya-Şili maçını yönetti.

• İlk kez turnuvanın açılış maçı ev sahibi takım tarafından yapılmadı.

• Zaire, kupa tarihinde kaleci değişikliği yapan ilk takım oldu.

• Haitili Ernst Jean Joseph, dünya kupalarında doping yaptığı tespit edilen ilk oyuncu olarak kupa tarihine geçti.

• Dünya kupalarının ilk kırmızı kartını Şilili Carlos Caszely gördü. Doğan Babacan, kırmızı kart gösteren ilk hakem olarak tarihe geçti.

• Münih, başkent olmayıp da final maçına ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

• İlk kez bir final maçında penaltı kararı verildi.

• Final maçında Almanya’ya şampiyonluğu getiren golü atan Gerd Müller, toplam 62 golle halen Almanya’nın en golcü futbolcusu unvanını koruyor.

• Almanya, Avrupa şampiyonu olarak dünya kupasına katılan ve dünya şampiyonu da olan ilk takım oldu.

• İtalya Milli Takımı’nın kalecisi Dino Zoff’un 1143 dakikalık gol yememe rekoruna Haitili Sanon bu turnuvada son verdi.

• İzleyiciler arasında yer alan dönemin yıldızı Elizabeth Taylor, gazetecilerin ve televizyoncuların ilgisini en az dünya kupası karşılaşmaları kadar çekti.

Şampiyon: Almanya



1978 ARJANTİN

Arjantin ilk kez şampiyon

Hollandalı Ernie Brandts gol atıyor ama sevinen İtalyanlar Gol kralı Kempes

Kimberley formalı Fransızlar

1000. golün sahibi Rensenbrink

Helmut Schon
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• Günümüze kadar Güney Amerika kıtasında düzenlenen son dünya kupası oldu.

• Konfetilerin atıldığı ilk dünya kupası oldu.

• İran ve Tunus ilk kez kupaya katılma başarısını gösterdiler.

• Arjantin’de iktidarda olan cuntanın faaliyetleri ve propagandası turnuvaya damgasını vurdu. Arjantin’in şampiyonluğu bugün dahi tartışma konusu.

• Hollanda’nın yıldızı Johann Cruyff ve Alman Paul Breitner, Arjantin’deki siyasi durum nedeniyle protesto ederek kupaya katılmadılar.

• İlk defa 120 dakikası berabere biten karşılaşmalarda penaltı atışları uygulaması başlatıldı. Ancak turnuva boyunca bu kuralın uygulanması gerekmedi.

• Meksika’yı 3-1 mağlup eden Tunus, dünya kupasında maç kazanan ilk Afrika takımı oldu.

• Ev sahibi Arjantin’de forma numaraları alfabetik sırayla dağıtıldı. Dolayısıyla 1 numaralı formayı orta saha oyuncusu Norberto Alonso giyiyordu.

• Siyah-Beyaz yayın nedeniyle Fransa-Macaristan maçı, kupa tarihinde bir takımın milli formasından farklı bir formayla çıktığı ilk maç oldu

• Fransa, Club Atletico Kimberley’in yeşil beyaz çizgili formasıyla maça çıktı.

• Hollandalı Rob Rensenbrink, İskoçya’ya penaltıdan attığı golle kupa tarihinin 1000. golünü kaydetmiş oldu.

• Hollandalı Ernie Brandts, İtalya karşısında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atarak kupa tarihinde bir ilke imza attı.

• Almanya, finallere üst üste 4. kez Helmut Schon yönetiminde geldi. Schon, halen kupa tarihinde takımının başında en çok maça çıkan teknik adam. 

• Arjantin’in ülke dışında forma giyen tek futbolcusu Mario Alberto Kempes, final maçında iki gol atarak, toplamda 6 gole ulaştı ve gol kralı oldu.

• Arjantin ilk kez dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon: Arjantin



1982 İSPANYA

Kupaya sessiz başlayan İtalyanlar zafere ulaşıyor.

İtalya üçüncü kez şampiyon

İkinci maçında kırmızı kart gören Maradona ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Almanya’yı yenen Cezayir tarihe geçiyor.

Maradona efsanesi doğuyor.

Fatih Terim Antonio Cabrini

Belçika 1 - Arjantin 0

Gol kralı Pablo Rossi
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• Elemelerde tüm maçlarda yenilgiyi tadan ve 22 gol yiyerek tek gol atan Türkiye, tarihinin en kötü sonuçlarından birini aldı.

• Türkiye’nin elemelerindeki tek golünü penaltıdan Fatih Terim attı.

• FIFA katılımcı ülke sayısını 16’dan 24’e çıkardı.

• Tüm kıtaların temsil edildiği ilk dünya kupası oldu.

• Tamamen deri topla oynanan son turnuvaydı.

• Cezayir, Almanya’yı 2-1 yenerek bir dünya kupası maçında Avrupa takımını yenen ilk Afrika takımı olmayı başardı.

• Almanya-Avusturya maçında hala tartışılan skor FIFA’nın daha sonraki turnuvalarda gruptaki son maçlar aynı saatte oynanır kuralının yaratıcısı oldu. 

• Gruptaki üç maçını da berabere bitiren İtalya, dünya kupası tarihinde galibiyet almadan gruptan çıkan ilk takım oldu.

• Turnuvanın açılış maçında Belçika-Arjantin’i 1-0 yenerek son 4 kupada golsüz geçen açılış maçlarının sessizliğini bozdu.

• Dünya ilk defa Diego Armando Maradona’yı kısacık da olsa izledi.

• Son şampiyon Arjantin hayal kırıklığı yaratarak elendi ve Maradona henüz ikinci maçta kırmızı kart gördü. Efsane için biraz daha beklemek gerekti.

• 10-1 skorla biten Macaristan-El Salvador maçı dünya kupalarının en farklı galibiyeti oldu.

• Macar Laszlo Kiss, oyuna sonradan girip hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Bu aynı zamanda en kısa sürede gerçekleştirilen hat-trick oldu.

• İtalyan Antonio Cabrini, dünya kupaları tarihinde finalde penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

• Brezilya’dan sonra İtalya’da üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon: İtalya



1986 MEKSİKA

Tribünlerden yayılan Meksika Dalgası tüm dünyayı sarıyor.

Maradona ilk kez şampiyonluğu tadıyor. Azteca Stadı ikinci kez finale ev sahipliği yapıyor.

2 dakikalık bir kariyer: Trobbiani

Kaptan Karl Heinz Rumennige Tanrının Eli
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• Ev sahipliğini Kolombiya’nın yapması kararlaştırılan turnuva, finansal sorunları nedeniyle Kolombiya’nın vazgeçmesi üzerine Meksika’ya verildi.

• Deprem felaketi yaşayan Meksika, maddi destek için ikinci kez ev sahipliği teklifinde bulundu ve kabul edildi. Meksika ikinci kez ev sahibi olan ilk ülke oldu.

• Bu turnuvayla birlikte aynı grupta yer alan takımların son maçlarını aynı saatlerde oynaması uygulamasına geçildi.

• Statü değişti ve toplam 24 takım 6 gruba ayrıldı. İlk iki takım bir üst tura kalırken, üçüncü olanlardan en iyi 4 tanesi ilk ikiyle birlikte finallere katıldı.

• Fas, kupa tarihinde grubunu lider tamamlayan ilk Afrika ülkesi oldu.

• Almanya üst üste ikinci toplamda beşinci kez finale çıkan ilk ülke oldu.

• Maradona, çeyrek finalde eliyle İngiltere’ye gol attı. Bu gol daha sonra “Tanrının Eli” olarak isimlendirildi.

• Tanrının Eli’nden birkaç dakika sonra Maradona, orta sahadan topu sürerek İngilizler’i tek tek çalımlayıp yüzyılın golünü attı.

• Arjantin-Almanya finaline ev sahipliği yapan Azteca Stadı, dünya kupası maçlarına 19. kez ev sahipliği yapan tek stad olarak kırılması güç bir rekor kazandı.

• Azteca Stadı, ikinci kez bir dünya kupası finaline ev sahipliği yapan ilk stad oldu.

• Günümüzde de tribünleri renklendiren Meksika Dalgası bu turnuvada doğdu.

• Kanada’nın katıldığı ilk ve tek dünya kupası oldu.

• Karl Heinz Rumennige, iki dünya kupası finalinde de yenilgiye uğrayan ilk takım kaptanı oldu.

• Arjantin, dünya şampiyonu unvanını ikinci kez kazandı.

• Marcelo Trobbiani, final maçının 88. dakikasında oyuna girdi. Bu onun ilk ve son dünya kupası deneyimi oldu. Kupa tarihinin en kısa kariyerini kazandı.

Şampiyon: Arjantin



1990 İTALYA

Zenga, kupa boyunca 517 dakika gol yemedi.

Roger Milla’nın dansı gol sevinçlerine renk katıyor.

Almanya üçüncü kez en büyük Kupanın sürpriz takımı Kamerun turnuvaya büyük renk kattı.

Franz Beckenbauer Finalde ilk kırmızı kart Monzon’a

Brehme’nin golü şampiyonluğu getiriyor.
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• İtalya, kupaya ikinci kez ev sahipliği yapan ikinci ülke oldu.

• Turnuvanın sürpriz takımı Kamerun, eksi averajla grubunu lider bitiren ilk takım unvanına sahip oldu.

• Kamerun, Kolombiya’yı eleyerek çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Kamerun’un başarısı Afrika kontenjanının ikiden üçe çıkmasında etkili oldu.

• Esas mesleği futbolculuk olmayan Kamerunlu oyuncu Ebwelle, televizyondan patronuna seslenerek izninin uzatılmasını rica etti. 

• Futbolu bırakan ve jübile niyetine 38 yaşında Kamerun’da forma giyen Roger Milla, Romanya’ya attığı iki golden sonra “General” rütbesiyle ödüllendirildi.

• Arjantin-İtalya arasında oynanan maçta birçok İtalyan taraftar Napoli’yi zafere taşıyan Maradona’nın tarafını tuttu. 

• İtalyan kaleci Walter Zenga, dünya kupaları boyunca 517 dakika gol yemeyerek dünya kupalarında en uzun süre gol yemeyen kaleci oldu.

• Almanya, üst üste üçüncü kez finale çıkan ilk takım oldu.

• Bir önceki turnuvada olduğu gibi final yine Almanya-Arjantin arasında oynandı. Rövanşın galibi bu sefer Almanya oldu.

• Arjantinli Pedro Monzon, dünya kupası finalinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

• Arjantin, dünya kupası finalinde gol atamayan ilk takım oldu.

• Almanya, toplamda oynadığı 6. finalde 3. şampiyonluğunu ilan etti. Bu performansla Almanya kupa tarihinin en başarılı takımı oldu.

• Franz Beckenbauer, Brezilyalı Mario Zagallo’dan sonra dünya kupasını hem futbolcu hem teknik adam olarak kazanan ikinci isim oldu.

• Toplamda 16 kırmızı kart gösterildi. Bu, daha önceki iki turnuvanın toplamından fazlaydı.

• Kupa, o zamana kadarki en az gol ortalamasına sahip turnuva oldu.

Şampiyon: Almanya



1994 ABD

Escobar’ın golü hayatına mal oldu. Etcheverry

Doping ve Maradona...

En yaşlı oyuncu Roger Milla

24 yıllık hasretin ardından Brezilya 4. kez şampiyon

Baggio, kupanın kaderini belirliyor. Bir maçta 5 gol... Oleg Salenko...
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• Dünya kupası organizasyonunun, futbola ilgisiz olduğuna inanılan ABD’ye verilmesi büyük yankı uyandırdı.

• Turnuvanın açılış maçında 79. dakikada oyuna giren Etcheverry 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Etcheverry yalnızca 4 dakika sahada kaldı.

• 2-2 berabere biten ABD-Güney Kore grup maçında futbol acemisi ABD taraftarlarının büyük bir bölümü maçın uzayacağını zannederek stadda kaldı.

• Maradona, doping kullandığının belirlenmesinin ardından kupadan ihraç edildi.

• Kolombiyalı Andres Escobar, kendi kalesine gol atıp takımının elenmesinde etkili olunca ülkesine döndüğünde mafya tarafından vurularak öldürüldü.

• Rus futbolcuların birçoğu Pavel Dayrin’in teknik direktör olarak belirlenmesini protesto ederek milli takıma katılmadı.

• Rus futbolcu Oleg Salenko, Rusya’nın Kamerun’u 6-1 yendiği maçta attığı 5 golle, bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. 

• 42 yaşındaki Roger Milla bu turnuvada da Kamerun forması giyerek, dünya kupasında oynamış olan en yaşlı futbolcu oldu.

• Milla, Rusya’ya yenildikleri 6-1 ile sonuçlanan maçta takımının tek golünü atarak kupa tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

• 17 yaşında kırmızı kartla oyun dışında kalan Rigobert Song, oyun dışı kalan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

• Stefan Effenberg, oyundan alınınca taraftarlara hareketleri nedeniyle takımdan çıkarıldı ve Almanya’ya gönderildi. Bir daha asla milli takıma çağrılmadı.

• Meksika ile Bulgaristan arasında oynanan ikinci tur maçında kale direklerinden birisi kırılınca maç 15 dakika durmak zorunda kaldı.

• İlk kez bir final maçında uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

• Penaltı atışlarında İtalya’nın yıldızı Roberto Baggio son penaltı atışını kaçırınca Brezilya 24 yıl aradan sonra 4. kez dünya şampiyonu oldu.

• Brezilya’nın şampiyonluğunun ardından ülkede 1 gün resmi tatil ilan edildi.

Şampiyon: Brezilya



1998 FRANSA

20 yıl aradan sonra bir kez daha şampiyon ev sahibi oluyor.

ABD-İran maçı unutulmazlar arasında yerini alıyor.

Son şampiyon ve ev sahibi ilk kez finalde karşı karşıya.

Biagio, İtalya’nın kaderini tayin ediyor.

Robert Prosinecki

Said BelqolaArjantinli yıldız Gabriel Batistuta
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• Turnuvaya katılacak takım sayısı 24’ten 32’ye yükseltildi.

• Hakemlerin, ilk yarı ve maç sonuna kaç dakika uzatma eklediklerini belirtme kuralı getirildi.

• Dünya kupası finallerinde altın gol uygulamasına yer verilmesi kuralı getirildi.

• Grup kuraları Veledrome Stadı’nda çekildi. Kura çekimi ilk defa bir stadda yapılmış oldu.

• Kupanın en ilgi çekici maçlarından biri ABD-İran arasında oynandı. İran’ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

• Robert Prosinecki, 1990’da Yugoslavya formasıyla gol attıktan sonra 1998’de Hırvatistan adına da gol atarak, iki farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.

• 1994’te kırmızı kart gören Rigobert Song 1998’de de kırmızı kart görerek dünya kupaları tarihinde iki kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

• 1994’te Roberto Baggio’nun kaçırdığı penaltıyla finalde yenilen İtalya, bu defa da çeyrek finalde Luigi di Biagio’nun kaçırdığı penaltıyla elendi.

• Lothar Matthaus, 25. dünya kupası maçına çıkarak kırılması güç bir rekora imza attı.

• Arjantinli Gabriel Batistuta, iki ayrı dünya kupasında hat-trick yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

• Paraguay karşısında altın golü bulan Fransa kaptanı Laurent Blanc, kupanın ilk altın golünü de atmış oldu.

• Dünya kupaları tarihinde ilk kez ev sahibi takım ile son şampiyon finalde karşı karşıya geldi.

• Faslı Said Belqola, bir dünya kupası finali yöneten ilk Afrikalı hakem oldu.

• Fransa, ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

• 20 yıl aradan sonra ilk kez dünya şampiyonu ev sahibi takım oldu.

Şampiyon: Fransa



2002 GÜNEY KORE

Kupa tarihinin en erken golü Hakan Şükür imzalı.

Dünyanın en büyüğü 5. kez Brezilya

Türk Milli Takımı dünya üçüncüsü oluyor. Afrika temsilcisi Senegal kupanın en renkli takımlarından biri oldu.

Bora Milutinovic Brezilya kaptanı Cafu

Ümit Davala
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• Türkiye, 1954’ten sonra ilk kez dünya kupasına katılma başarısı gösterdi ve dünya üçüncüsü oldu.

• Turnuva ilk defa Amerika ve Avrupa kıtalarının dışına çıktı. Asya’da düzenlenen ilk kupa oldu. Ayrıca ilk defa kupayı iki ülke birlikte düzenledi.

• Son dünya şampiyonunun eleme oynamadan doğrudan katılması kuralı son kez uygulandı. Fransa, eleme oynamadan katılan son şampiyon oldu.

• Fransa tek bir gol bile atamadan kupadan elenerek dünya kupaları tarihinin en kötü son şampiyon performansını gösterdi.

• Bora Milutinovic üst üste beşinci kez ve beş ayrı takımla dünya kupasına katıldı. 

• Kupa tarihinde ilk kez tüm kıtaların takımları çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

• Ev sahiplerinden Güney Kore, yarı finale çıkmayı başaran ilk Asya takımı oldu.

• Brezilya üst üste 3. kez finale kalarak Almanya’dan sonra bu başarıyı yakalayan ikinci ekip oldu.

• Brezilya kaptanı Cafu, üst üste üç dünya kupası finali oynayan ilk futbolcu oldu.

• 1978 yılı hariç 1938’den itibaren tüm finallerde Almanya ya da Brezilya yer almış oldu.

• Her biri 6 kez final oynayan Almanya ve Brezilya, ilginç biçimde bu turnuvaya kadar finalde hiç karşılaşmamıştı.

• Hakan Şükür’ün Güney Kore karşısında 11. saniyede attığı gol, dünya kupaları tarihinin en erken golü oldu.

• Türkiye, turnuvada Japonya ve Güney Kore’yi, Euro 2000’de de ev sahibi Belçika’yı yenerek ev sahiplerini kupaların dışına itme başarısını göstermiş oldu.

• Türkiye, 1954’te olduğu gibi turnuva boyunca yalnızca iki kez ve yalnızca şampiyon takıma yenilmiş oldu.

• Almanya’yı 2-0 yenen Brezilya 5. kez dünya şampiyonu oldu. Brezilya, tüm maçlarını uzatmalar olmadan kazanan ilk şampiyon olarak tarihe geçti.

Şampiyon: Brezilya

JAPONYA



2006 ALMANYA

Horacio Elizando kupanın hem açılışını hem kapanışını yönetti.

2000. golün sahibi Markus Allback

İtalya 4. kez şampiyon

Ricardo, üç penaltı kurtarışıyla tarihe geçiyor.

Zidane rakibine kafa atarak oyun dışında kalıyor. Gol kralı Ronaldo
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• Turnuva boyunca hiçbir futbolcu hat-trick yapma başarısını gösteremedi.

• İsviçre, tek bir gol bile yemeden elenerek ilginç bir rekora imza attı.

• Bu turnuvayla birlikte altın gol ve gümüş gol uygulaması kaldırıldı.

• 15 gol ile gol kralı olan Ronaldo, Gerd Müller’in 14 gollük rekorunu kırdı.

• Dünya kupasının 2 bininci golünü İsveçli Markus Allback attı.

• Portekiz Milli Takımı’nın kalecisi Ricardo, penaltı atışlarına kalan bir maçta 3 penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

• Brezilya, kupa tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım unvanını kazandı. 

• Horacio Elizondo, hem açılış hem final maçında görev yapan ilk hakem oldu.

• Portekiz-Hollanda maçı 12 sarı, 4 kırmızı kart ile kupa tarihinin bir maçta en çok disiplin kuralı uygulanan maçı oldu.

• Cafu, 16 galibiyetle kupa tarihinde en çok galibiyet gören futbolcu unvanını kazandı. 

• Kupa tarihinin en az gol atılan penaltı atışlarına sahip maçı İsviçre ile Ukrayna arasında oynandı.

• 1978 yılı hariç 1938’den itibaren finalinde Almanya ya da Brezilya’nın olmadığı ilk dünya kupası oldu.

• İtalya’nın, finale kadar attığı 11 golün 10’unu farklı futbolcular attı.

• Zinedine Zidane’ın dünya kupası finali olan jübilesinde İtalyan Marco Materazzi’ye kafa atması ve kırmızı kart görmesi, kupanın unutulmaz anlarından oldu.

• Penaltı atışlarıyla Fransa’yı mağlup eden İtalya 4. kez dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon: İtalya



2010 GÜNEY AFRİKA

Diego Forlan 2010 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçildi. 

Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder ve Diego Forlan 2010 Dünya Kupası’nın gol krallığını paylaştılar.

İspanya 2010 Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

Diego Forlan Altın Top aldı. Vuvuzela’nın sesine kimse alışamadı.

Thomas Müller Altın Ayakkabı aldı. Kupanın yıldızı ahtapot Paul oldu.
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• 2010 FIFA Dünya Kupası daha önce hiç bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayan tek kıta olan Afrika’da yapıldı.

• 2010 FIFA Dünya Kupası’ndaki maskotun adı, Güney Afrika’nın uluslararası plaka işareti olan ‘ZA’ ile 2010 yılına atıfta bulunmak amacıyla, birçok yerli dilinde ‘10’    

    anlamına gelen ‘Kumi’ oldu.

• Uruguaylı Diego Forlan 2010 FIFA Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçildi. 

•  11 Haziran – 11 Temmuz 2010 tarihleri arasında oynanan maçlar sonucunda Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder ve Diego Forlan gol krallığını paylaştı. 

•  Thomas Müller “En İyi Genç Oyuncu” unvanını alırken “Altın Ayakkabı”nın da sahibi oldu. 

• Altın Top ise Diego Forlan’ın oldu. 

• Vuvuzela adlı enstrüman çıkardığı sesle dünya çapında meşhur oldu. 

• Almanya’da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul, yüzde yüz tutan tahminleriyle yılın unutulmazlarından biri oldu.

•  İspanya Hollanda’yı finalde 1-0 yendi ve şampiyon oldu.

•  Kupanın en centilmen takımı’da İspanya seçildi.

Şampiyon: İspanya





2014 FIFA Dünya Kupası’nda yanınızdan ayırmayacağınız bir doküman 

hazırladık:  1930’dan günümüze Dünya Kupası İndeksi! 

İlk dünya kupası maçlarına katılmak üzere yola çıkan Avrupalı takımların 

haftalar boyunca denizde kaldıklarını, antrenmanlarını gemide 

yaptıklarını bilmiyor olabilirsiniz. Diyelim ki, dönemin kuralları gereği ilk 

kupa maçlarının uzatmalarda berabere bitmesi halinde tekrar edildiğini 

anımsamadınız, iddiaya girseniz kaybedeceksiniz... Türkiye’nin katılmaya 

hak kazandığı ilk dünya kupasına maddi olanaksızlıklar nedeniyle 

gidememiş olduğunu anımsadığınızda bir kez daha içiniz cız edebilir.

1950 Uruguay-Brezilya maçını 200 bin kişinin izlediğini, Brezilya’nın maçı 

son 10 dakikada kaybetmesiyle 50 bin taraftarının saatlerce yerinden 

kalkamadığını, 3 kişinin kalbinin durduğunu, bir kişinin intihar ettiğini, 

ülkede bir hafta süreyle yas ilan edildiğini okuduğunuzda yüreğiniz 

kabaracak... 1954’te Lefter’in attığı golün kupa tarihinin 400. golü 

olduğunu nereden anımsayacaksınız... 

Biz bunun için varız.  

Maç heyecanınıza bilgi katmak istedik. 

İçerik, söz konusu olan futbol bile olsa, hayatın özüdür. 

İçeriği keyifli, bol gollü seyirler dileriz.

Geçmişi anımsamayanlar geleceğin içeriğini oluşturamaz. 

Yaprak Özer

İndeks İçerik İletişim Danışmanlık

2014
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