


Türkiye’de, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren fut-
bol oynanmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştı. 1923’e 

gelindiğinde İstiklal Harbi’nden çıkan ülkemiz için, millî bir 
futbol takımı kurulması fikri ortaya atıldı. Aynı zamanda 
Galatasaray’ın da kurucusu olan Ali Sami Yen, Millî Takımın 
ilk antrenörü oldu.
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TÜRK MILLÎ TAKIMI VE  

ILK MAÇLAR



Takvimler 26 Ekim 1923’ü gösterirken Taksim Stadı’nda 
ilk millî maç heyecanı yaşandı. Rakibimiz Romanya idi ve 
Türk Millî Takımı sahaya şu 11’le çıkmıştı; 

1. Nedim Kaleci (Altınordu)   
2. Hasan Kamil Sporel (Fenerbahçe)   
3. Cafer Çağatay (Fenerbahçe)   
4. İsmet Uluğ (Fenerbahçe)   
5. Nihat Bekdik (Galatasaray)   
6. Baron Fevzi (Altınordu) / İbrahim Kelle (Altınordu)   
7. Emin Bey (Altınordu)   
8. Alaeddin Baydar (Fenerbahçe)   
9. Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe)   
10. Sabih Arca (Fenerbahçe)   
11. Bedri Gürsoy (Fenerbahçe)   
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26 Ekim 1923’te Taksim Stadı’nda Türk ve Romen millî 
takımlarının oyuncuları seremonideki yerlerini almışlardı. 
Taksim Stadı’nı bilenler için söylüyorum diyeceğim ama Tak-
sim Stadı’nı bilen mi kaldı? En iyisi Taksim stadını bilenleri 
bilenler için söyleyeyim, deniz tarafında olmayan tribünler 
tamamen dolmuştu. Tabii bunda Taksim Stadı’nın deniz 
tarafında herhangi bir kale arkasının olmaması da epey bir 
etkiliydi. Emin olun olsa, o da dolardı. 

Maç 2-2 bitmişti. Bu arada şayet maçı kazansaydık Cum-
huriyeti 29 Ekim’de değil maçın olduğu gün olan 26 Ekim’de 
ilan edecektik. Lakin beraberlik sonrası kısa süreli bir te-
reddütten sonra 29 Ekim’e karar verildi. Şaka şaka! Son 
cümleme inanmayın! 

Doğru bilgiler şunlardır: 25. dakikada Ganzel’in kaydettiği 
golle 1-0 geriye düşen millî takımımız Zeki Rıza’nın 32 ve 
50. dakikalardaki golleriyle 2-1 öne geçmiş ancak Triç’in 
67. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 2-2 bitmiştir. 

Millî Takımımız ikinci maçını Çekoslovakya ile oynamış 
ve 5-2 kaybetmiştir. Ardından 1924 yılının ilkbaharında bir 
Kuzey Turnesine çıkılmış ve burada oynanan üç maçın üçü 
de kazanılmıştır. Millî Takım; Finlandiya’yı 4-2, Estonya’yı 
4-1, Letonya’yı ise 3-1 mağlup etmiştir.

Bu turnede Zeki Rıza adeta skora çalışmış, Millî Takımın 
attığı 11 golün 9’u ondan gelmiştir. Estonya’ya 2, Letonlara 
3, Finlilere ise 4 gol birden atmıştır. 
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1924 ile 1949 yılları arasında oynanan maçların çoğu 
özel müsabakalardır. Türkiye 1930, 34 ve 38 Dünya Ku-
pası elemelerine katılmadı. O süreçte oynanan maçların 
hemen hepsi de yakın çevremizdeki Bulgaristan, Mısır, 
Sovyetler Birliği, Macaristan, Yugoslavya gibi ülkelerledir.  
Hatta 1928-31 ile 1932-36 yılları arasında hiç millî maç 
oynanmaz. Millî Takım, 1925’ten 1931’e kadar sadece tek 
galibiyet alabilmiştir. 1931’deki Yugoslavya galibiyetinin 
ardından yeni bir galibiyet için tam 17 sene beklemiş ve 
ardından Yunanistan’ı mağlup etmiştir. Yalnız bu dönemde 
II. Dünya Savaşı’nın da etkisiyle 1937 ile 48 yılları arasında 
hiç millî maç yapamadığımızı da ifade etmek lazım! 
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Kimdir?  
Zeki Rıza Sporel (1898 - 1969) 
15 yaşında iken Fenerbahçe’de oynamaya başladı ve o formayı 18 

yıl boyunca giydi. 332 maçta 470 gol attı. Millî Takımın ilk golcüsü-
dür. Millî formayı 16 kez giydi ve 15 gol kaydetti. Futbolu 1934’te 
bıraktı. Soyadı kanunu çıktıktan sonra, soyadı bizzat Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından verilmiştir. Futbolun dışında tenis ve su sporlarıyla 
da ilgilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yaptı. 1950 yılında 
Demokrat Parti’den, Rize milletvekili seçildi. Türk spor tarihinin en 
iyi 11’ine seçildi. Ayrıca Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli 
rekabette Galatasaray ağlarına tam 35 gol atarak kırılması çok güç 
bir rekora imza atmıştır. 
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İlk büyük zafer; Yunanistan - Türkiye: 1-3  
( 23 Nisan 1948 / Atina )
Bu maç, tam da bizim TBMM’nin açıldığı günün yıldönü-

münde oynanmış bir dostluk maçıdır. Peki, maçı bu kadar 
önemli hâle getiren nedir, dediğinizi duyar gibiyim. Hemen 
söyleyelim; birincisi İstiklâl Harbi’nde savaştığımız Yunanis-
tan ile oynanmış olması, ikincisi ise Yunanistan’ı Atina’da 
mağlup etmemizdir. Bir diğer teferruat da İstanbullu Rum-
lardan olan millî futbolcumuz Lefter’in, Yunanistan’ı boş 
geçmemesi olmuştur. Millî Takım, bu maçtan 6 ve 13 ay 
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sonra Yunanistan ile iki maç daha yapmış ve ikisinde de 
galip gelmeyi bilmiştir. 

1948-1948- Millî Takım bu tarihte Londra Olimpiyatlarına da 
katılmış ancak Çin’i 4-0 yendikten sonra Yugoslavya’ya 3-1 
yenilerek elenmiştir.

1949-1949- Millî Takımımız için güzel bir yıl olmuştur. Atina’da-
ki Doğu Akdeniz Futbol Turnuvasında Mısır ve Yunanistan’ı 
mağlup eden takımımız, finalde İtalya’ya 3-2 kaybetmiş ve 
gümüş madalya kazanmıştır. 

Dünya Kupası’na katılmadık!
1949’un 20 Kasım’ında rakibimiz Suriye idi. 1950’de 

Brezilya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası eleme maçı 
oynanacaktı. Bol gollü bir 90 dakikanın ardından maçı 7-0 
kazandık. Gollerimizin 3’ünü Fahrettin Cansever atarken 

Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? 

Bu maçın sonunda sahaya giren ve sporcula-
rımıza saldıran Yunan seyirciler ile oyuncuları-
mız arasında kavga çıkmıştır. 
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birer gol de Lefter, Bülent Eken, Gündüz Kılıç ve Erol Kes-
kin’den gelmişti.

Kimdir?  
Lefter Küçükandonyadis (1925-2012)
Rum kökenli bir Türk vatandaşı olan Lefter, 22 Aralık 1925’te 

doğdu. Fenerbahçe ile birçok şampiyonluk yaşadı. 50 kez millî formayı 
giyen ilk oyuncu olduğu için, futbol federasyonundan altın madalya 
aldı. Lakabı Ordinaryüs idi… Fenerbahçe formasıyla 615 maçta toplam 
423 gole imza atarken Türk Millî Takımı formasıyla 50 maçta 22 gol 
attı. Fenerbahçe’nin ardından İtalya’nın Fiorentina ve Fransa’nın Nice 
takımlarında forma giydi. (1951-1953). Dönüşünde tekrar Fenerbah-
çe’de oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra bir müddet teknik direktörlük 
yaptı. Türk futbolunun efsane futbolcusu Lefter, 13 Ocak 2012’de 
hayata gözlerini yummuştur.
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