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 BU BİR RÜYA OLMALI
Güneşin içimizi çokta fazla ısıtmadığı bir pazar gününde belki Kütahyasporla ısınırız 
diye düştük yollara...Erken saatlerde stada girip hazırlıklarımızı yapmaya başladık...
Takımın onbiri de ısınıyordu.Baktım ve hiç şaşırmadım.Murat Hocanın kısa zamanda 
oturttuğu kadro hiçbir farklılık göstermeden sahadaydı.
Hem futbolcular hem de biz hazırlıklarımızı tamamlayınca Mavi şimşeğimiz oyun 
alanına geldi.Ama ne gelişti...Yıllar sonra aşık olduğumuz iki renk yanyana...
Mavi ve Lacivert...Herşeyden önce bu formaları hazırlatan her kimse ona 
sonsuz teşekkür ederim...
Maçın başlamasıyla birlikte topa daha fazla sahip olmaya çalışan bizdik.Ancak
Oktay'ın ve ona yakın oynayan Göksel'in kötü performansı hücumda etkili 
olmamızı engelledi.Devrenin sonlarında Tüfek ile bulduğumuz net pozisyonları 
ise gole çeviremedik...
Kazandık diye es geçmeyeceğim hakemler kötüydü.Yardımcı hakemlerle orta 
hakemin kararları sürekli çelişti...
Her zaman bizi ayakta tutan defansımız ise yine rakip atakları ceza 
alanına girmeden kesti.
İkinci devreye Göksel'in yerine Maşallah ile başladık ama ben topu daha 
iyi kullanabilen birini tercih ederdim.Bence ikinci devreye kötü başladık.Orta 
alanda sayısız top kaybettik.Ama 62.dakikada Turgay yaklaşık 30 metreden o 
kadar güzel vurdu ki topun gidişatı bile goldü zaten.O anda takımı zor zamanlarda 
bile yanlız bırakmayan taraftarlar müthiş sevindi.Benim aklımda ise artık 
gol yimeyiz heralde şeklinde düşünceler dolaşıyordu.
Golden hemen sonra Ayhan defanstan aldığı topta bomboş rakip alana koşarken 
çok rahatladım.Buradan belli oluyordu ki Kemalpaşa açılacaktı.Öyle de oldu.
70.Dakikada savunmalarından kimsenin olmadığı anda Ayhan'la golü bulduk.
2-0'dan sonra rahatladık...Daha geçen haftaya kadar benim 'gol özürlüsü' 
dediğim açığın ise 100 maçta 3 gol atamaz dediği takım ligin en az gol yiyen 
takımına 2 gol birden atmıştı.
75.Dakikada bizi tedirgin edecek penaltıyı geçen maçta harikalar yaratan Önder 
kurtardı.Önder hem kendinin hemde bizim takımın moralini üst düzeye çıkarttığı 
gibi rakibi de tamamen bitirdi.
Son dakikalarda Maşallah'ın akıl almaz pozisyonu nasıl dışarı attığına inanamadım...
Dün maça ilk kez benim ısrarlarımla gelen bazı arkadaşlarım bir bir yanıma gelip
9 numara kim diye sordu.Yani kazandık diye de bazı şeylerin üstünü örtmeyelim.
Oktay benim Kütahyaspor forması altında seyrettiğim en kötü futbolcu.Çok çok
etkisiz...Adeta 10 kişi oynuyoruz onunla...
Dün düğümü çözen Turgay ise geçmişte tepki göstermemize rağmen üzerine 
giydiği formanın hakkını her zaman verdi.Zaten takımın attığı gollerin yarısı bir orta
saha oyuncusu olmasına rağmen ondan geldi...
Bu takım asla düşmez demeyeceğim...Çünkü düşmez...Benim beklentim daha farklı...
Bu takım ikinci yarı istikrarlı bir çıkışla üst sıraları zorlayacak diye düşünüyorum.Çünkü 
geçen yıl 13.haftada 5 puanı olan Kütahyaspor düşmemişti şimdi düşerse ayıp olur...
İki forvet bir solbek ve bir sağ kanat oyuncusu ile gelecek yılın takımını bile
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oluşturabiliriz...Sürekli elimizdeki malzemeyi eleştirenler ise haftalar geçtikçe 
o malzemede ne kadar önemli değerlerin olduğunu anlamıştır umarım...
(04-12-2006) 
*****
NOT:Eski sitede 216 kez okundu..
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