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ŞİMŞEK BURAK'MADI!

Geçen haftaki eksiklerine kaptan Murat Korkmaz ve Kadir Güren'i de ekleyen Kütahyaspor kritik
bir deplasmana gitti. Rakip Eskişehir Sağlıkspor idi.

Maça kalede Burak savunmanın sağında stoper Selim ve solunda orta saha oyuncusu Erhan
Özoğlu, göbekte ise Cihat-Barış ikilisi ile başladık. Orta alanın solunda Murat Elmas sağında
Ömer göbekte Mehmet Korkmaz ve Semih Can ile önlerinde Yasin görev yaptı. İleride ise
suskun golcü Hakan Demir vardı.

Sağlıkspor tüm takım topun arkasında kalarak kalabalık bir savunmayı tercih etti. Öncelikli
amaçları gol yememekti. Kütahyaspor ileride pres uygulayıp ayağa paslarla bu direnci kırmak
istese de genç rakibi soğukkanlı kalmayı başarabildi. Dolayısıyla da ceza alanı çevresinde
Kütahyaspor baskı yaratamadı. 44.Dakika da kornerden direk kaleye vuran Yasin'in topunu
savunma çizgiden çıkardı. Sağlık'ın da duran toptan ofsayt gerekçesiyle verilmeyen bir golü
vardı.Son dakikalarda Kütahyaspor biraz daha sıkıştırsa da ilk devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye ise şokla başladık. Orta alanda kaybedilen toptan sonra Selim ile Barış'ın
arasından çıkmaya çalışan oyuncuları kendini yerde buldu ve ilk maçını yöneten maçın genç
hakemi penaltıyı verdi. Burak penaltıya iyi uzansa da rakip oyuncunun güzel vuruşu gol oldu.

Bunun sonrasında ise Kütahyaspor silkindi. Ömer'in güzel şutunu kaleci kornere çeldi.
Kornerden gelen topu önünde bulan Barış kalecinin üzerine vurdu. Sonrasında teknik heyet
Semih'in yerine Burak Karadeniz'i oyuna alarak forveti çiftledi. Burak girer girmez dikine ve
rakibin üzerine giderek onları zorlamaya başladı. Neticesinde de sağ çaprazdan uzak köşeye
yerden attığı sert şutla çok güzel bir gol attı. 

Skor 1-1 olduğunda daha 30 dakika vardı bitime. Kütahyaspor Sağlıkspor'u iyice sıkıştırdı.
Sağdan soldan atılan kornerler ve kurulan baskıya rağmen gol bir türlü gelmedi. Rakip kaleci
gayet başarılı kurtarışlar yaptı. Sağlık kontra ataklarla bizim baskımızı lehine çevirmek istediyse
de bunu pek yapamadı. 
Son düdüğe kadar galibiyet için mücadele eden Kütahyaspor ne yazık ki bunu başaramadı ve
yine sıradan bir maçta 2 puan bıraktı. Takımda bir çok eksik olması sebebiyle sadece 1
değişiklik yapabildik. Bu kadar eksik ve gol atmak için oynamayan rakibin penaltı kazanması
bizim her zaman ki alışılmış şanssızlıklarımız oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği hafta da yine
zirveye tutunamadık.

Kalede İlyas Burak Sağkan'a pek iş düşmedi. Penaltı da elinden geleni yaptıysa da gole engel
olamadı. Maç içersinde takıma güven verdi. Herhangi bir hata da yapmadı. Geçen seneden beri
üzerinde olan olumlu izlenimimi sarsmadı. Hala Kütahyaspor'un kendisinde ısrar etmesi
durumunda Türk futboluna iyi bir kaleci kazandıracağı görüşünü savunuyorum.

Sağbekte Selim Açıkbaş oynadı. Başarılı oyuncumuz Hasan Tosun bu maçta da sakatlık
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sebebiyle oynayamadı. Selim zaman zaman stoper pozisyonu da alarak arkadaşlarının açığını
kapattı. Çok iyi mücadele etti. Ama klasik bir bek oyuncusu olmadığı için hücuma duran toplar
dışında desteği olmadı.

Solbekte ise Erhan Özoğlu vardı. Normalde sol açık veya orta göbekte görev alan Erhan'ı bu
mevkiilerden çok farklı olan savunmanın solunda eleştiremeyiz. Ama Kütahyaspor'un bu maçta
ki en zayıf karnıydı diyebilirim. Bir tane hücum organizasyonunda bulunamadı. İsmet olsaydı iş
değişebilirdi. Savunmada da zaman zaman rakibini kaybetti. Diğer oyuncular onun kademesine
girdi. Maçın 1-1'e kilitlenmesi ve lehimize dönmemesi belki de bugün bu kanadı hiç
kullanamayışımızdandı.

Savunma göbeğinde bugün sahaya kaptan Çıkan Barış Arinci ile Cihat Öztürk görev yaptı.

Cihat Öztürk son iki senede Linyit ve Dardanel'de az maç oynaması sebebiyle maç eksiği
bulunan bir oyuncu. Ama hiç mi değişmez çizgisini kaybetmez bir oyuncu? Sanki hiç gitmemiş,
alt yapıdan çıktığından beri aralıksız Kütahyaspor defansında oynuyor gibi. Sıfır hata.. Havadan
bir tane top vermedi. Rakip belki de doldur boşalt ile bizi vurabileceğine inanmıştı. Ama Cihat bu
planın işe yaramayacağını ilk dakikadan onları açık açık söyledi. Geç değil Cihat. Hala çok iyi
bir yere gelmek için zamanın var. Kütahyaspor alt yapısının Veli Kızılkaya'dan sonra çıkardığı
en iyi stoperdir.

Kaptan Barış çok istekli ve takım için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Ama ideal bir savunma
hattında Hasan ve İsmet olduğunda; Selim-Cihat ikilisini kesmesi süpriz olur. Takıma çok büyük
bir güç kazandırdığını söyleyemem bu transferin. 

Sol kanatta Murat Elmas Kütahyaspor formasıyla en etkisiz performansını sergilemiş olabilir.
Neredeyse hiç bir pozisyonda yoktu hücum anlamında. Erhan ve Elmas kanadı bugün işlemedi. 

Sağda Ömer ilk yarıda etkisizdi. Rakibe attığı bir iki klas çalım dışında katkısı olmadı. Ama ikinci
yarıda daha istekliydi. Bir kaç süpriz şutla gol de aradı ama olmadı. Maçın sonlarına doğru
oyundan biraz düştü. Fena olmasa da maça ağırlığını koyamadı.

Orta alanın ortasında oynayan Mehmet Korkmaz'ı ilk kez bu kadar sorumluluk alırken gördüm.
Bir şeyler yapmak, gidişatı değiştirmek istedi. Ama son noktalara kadar getirdiği topların hiç
birini doğru adamlarla buluşturamadı. 

Semih Can Solmaz top tekniği iyi olan bir oyuncu. Çok top kaybetmedi. Topu bizim takımımızda
tuttu. Ama ileriye doğru bir katkı koyamadı.

Yasin Yılmaz önce Hakan'ın arkasında, daha sonra da kendi yeri olan orta alanın ortasında
oynadı. Hücum anlamında duran toptan Hakan'ın kafasına kondurduğu top, uzaktan attığı
kaleciye giden şut ve çizgiden çıkan korneri dışında çok birşey koyamadı. Ama yaptığı presle ön
bölgede epeyce top kazandı. Ondan beklenen şüphesiz daha fazlaydı. Ama son dönemde
yaşadığı bitmeyen acılardan sonra bugün sahada 90 dakika kalıp mücadele etmesi bile taraftar
tarafından alkışlandı.
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Hakan Demir.. Kütahyaspor'un yeni mağduru, yani 9 numarası. İlk yarı yaptığı bencillik
sebebiyle bir kaç pozisyonda kızdırdı ama maç boyunca mücadelesi iyiydi. İkinci devre çok iyi
kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Gol atmayı çok istedi. Sağdan girip sol ayağıyla attığı bir şut daha
kaleciye takıldı. Bitik bir oyuncu izlenimi vermedi ama 6.maçı da golsüz geçti.

Oyuna sonradan giren tek oyuncumuz olan Burak Karadeniz ile ilgili biraz konuşmak gerekirse,
ilk 5 hafta da teknik heyet uyumuş ya da Burak KAradeniz uyumuş. Hangisinin uyuduğunun
kararını teknik heyet ve Burak kendisi versin çünkü ben ilk kez izledim. İleriye doğru giden
çabuk ve vuruşları çok net olan bir oyuncu. Yanında Hakan gibi nokta santrafor bulunduğunda
takımın kesinlikle iş yapan bir elemanı olur bu haliyle. Ben çok beğendim. Attığı güzel gol içinde
ayrıca kutlarım.

İşin özeti Kütahyaspor'un eksikler sebebiyle her iki kanadını da kullanamamış olması, rakip
kalecinin iyi performansı ve Sağlıkspor'un beraberlik için kapanması 3 puanı alamayışımızın üç
nedeniydi.. 

Rakipte ise 8 numaralı İlyas Özçelik'in kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemeden geçmeyelim.. 11
numara da etkiliydi.
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