
BİZDE NE CEVHERLER VARMIŞ..(12.11.06) 

Yazar Administrator
Perşembe, 30 Kasım 2006 20:51 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:30

  BİZDE NE CEVHERLER VARMIŞ
Hani bazı maçlar vardır kazanmaktan başka hiçbir şey yaramaz işine.Altı puanlık deriz 
o maçlara.İşte bugün öyle bir maç oynayacaktık Akhisar'la.

  

Maç öncesinde gördüğüm bir taraftar geçen hafta Aydın'da müthiş oynadığımızdan ve 
öyle oynarsak maçı kazanacağımızdan bahsetti.Biraz ümitlendim.
Kadroda inşallah Fatih Karaçetin vardır dedim.Ama baktım ki Murat Şaylığ.İsmine ve 
tecrübesine güvenmediğim için korktum.Maça başladık.Şöyle bir baktım sürekli 
eleştirdiğim 4-3-2-1 saçmalığından vazgeçilmiş basit, gösterişsiz ama mantıklı 
4-4-2'ye dönülmüş.
Daha 10 dakika geride kalırken takımda birşeylerin değiştiği belli oluyordu.Herkes 
topa ölümüne atlıyor istekli istekli koşuyordu.Bir pozisyonda Hurşit kafa vurdu kaleci 
çıkardı.O dakikalarda benim içime Hurşit'in birşeyler yapacağı doğdu.
Çünkü her topta ileri çıkıyordu.Belli ki bu emir hocadandı.Topa hakim olan hep bizdik.
Sahaya yayılış zaten mantıklığdı.Her mevkii de birer yardımcı.Soldan Ayhan çok iyi çalıştı.
Savunmada Hurşit ve Ufuk'un üstün başarısı sebebiyle ceza alanımıza bile giremediler.
Sonunda bir pozisyonda Hurşit üç kez zorladığı pozisyonu golle sonuçlandırdı.Üç
yıldır formasını giydiği Kütahyaspor adına ilk golünü atan Hurşit boynu bükük
taraftarı bayram havasına soktu.Bu golün rüzgarını arkasına alan Kütahya devrenin 
son dakikalarında takdire şayan oynadı.Soldan Ayhan'ın arka direğe yaptığı ortada 
Fatih Tüfek boş pozisyonda topu dışarı atmasa maç orada kopacaktı.
İkinci devreye iyi başladık.Kadir karşı karşıya kaldı kalecinin üzerine vurdu.
Çok net bu pozisyonda hiç heyecanlanan bile olmamıştı.Niyey di acaba.
Sanırım Kadir artık tribünleri heyecanlandıramıyor.Akhisar'da 10 numara Koray
(ki hakikaten 10 numara futbol oynadı) beni korkuttu.Her pozisyonda bizi zorladı.
Ama sol kanatta Ayhan öyle bir oyun oynadı ki.Bu başlığı atmamın en
büyük sebebi de kendisiydi.Bugün Ayhan'ı hayranlıkla izledim.Sağbekte alışkın 
olmamasına rağmen Fatih Yılmazlar hatasız oynarken solda benim maç öncesi
güvenmediğim Murat Şaylığ döktürdü.Her pozisyonda soğukkanlı rahat ve 
ne yaptığını bilen Murat gözü kara oynadı.Büyük alkışı haketti.
Sezon başından bu yana orta sahamızın iyi olduğunu savunan ben bunu ilk
kez gözlerimle görmenin mutluluğunu yaşadım.Ancak bize forvet şart.
İyi oynadık.Bu sistemde iyi de oynarız.Ama gol yollarında çok zorlanırız.Ara döneme
kadar sürpriz golcülerle yola devam ama yönetim lütfen ara dönemde dikkatli olsun.
Bize iki iyi golcü şart.Biri pivot diğeri hareketli iki forvet bizi şaha kaldırır.
Ben Murat Özgen'i çok başarılı buldum.Daha yeni yeni gördüğü futbolcuları akıllı 
kullandı.Hani malzeme yok diyenlere de malzemenin nasıl kullanılacağını gösterdi.
Ayhan'ın beş yıldızı hakettiği bu maçta savunmada olağanüstü oynayan Hurşit ve 
Ufuk'u bir kez daha ayakta alkışlıyorum.
Bu arada Hurşit golle tanıştı.Ben bunu Ufuk'tan da bekliyorum.Çünkü daha önce
Akhisar'da oynadığı yıllarda sıkça goller atan Ufuk'un bizde de aynısı yapacağı 
günleri umutla bekliyorum.
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Bize galibiyet sevinci yaşatan herkese teşekkür ediyorum.
Devamı da gelecek eminim...(12-11-2006) 
********
 NOT:Eski sitede 285 kez okundu..
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