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 DÖRT AYDIR NEREDEYDİN OKTAY!
Geçen sezon bin türlü pisliğin içine girip bizi amatöre göndermek için canını 
dişine takan Sidespor'du rakip.Onun dışında Side ile bu sezon sıkça oynadığımız
6 puanlık maçlardan birini daha oynayacaktık.

  

Murat Hoca klasik onbirini bazı zorunlulukların da etkisiyle fazlaca değiştirmişti.
Maçı biraz izledikten sonra bende oluşan düşünce burada bu sezon izlediğim sekiz
takım içinde Sidespor'un en kötüsü olduğuydu.
Çok acemiydiler.Duran toplardan gelen tüm ortalara biz vurduk ama kaleyi bulamama
hastalığımız sürünce yine dağları taşları topa tuttuk.

  

Side sağdan geliştirdiği atakta 7 numara harika vole vurdu gol sanmıştık ki auta 
gitmesiyle rahatladık.İlk devre oda kaçarmı diyebileceğimiz bir atak olmadı.
İkinci devre başladığında oyun durgundu.Kazandıkları frikikte bir kalecimize bir baraja
birde rakibe baktım ve bu gol olur dedim.Sonuçta Side'nin en iyisi olarak göze çarpan
7 numara topu çok güzel bir vuruşla kalemize yolladı.Tam beş maç sonra 
içerde gol yiyorduk.
Grup Mavi Şimşek artık Oktay'a sabredemedi ve başladı maalesef kötü tezahüratlara.
O anda soldan kazanılan kornere Oktay bir kafa vurdu ki o kadar sert ancak ayakla
vurulabilirdi.Kızmıştı Oktay bize.Belki de o kafayı bize atmayı istiyordu.Ama topa 
attığı kafa Kütahyaspor hanesine gol olarak yazıldı.
Oktay gördünüz mü nasıl attım der gibi bize hareketler yaptı.Ama kabulümüzdü.
O gol atsında biz herşeye razıydık...
Bugün geçtiğimiz maçlarda Göksel'in yaptığı görevi yapması istenen Turgay hücuma
yakın oynadığı bu maçta oldukça iyiydi.Her top onun ayağında toplandı.Tecrübeli 
yıldız iyi maçlarına bir yenisini daha ekliyordu.
Maşallah sağ kanatta etkisizdi.Orta yapamadı.Yerini yadırgadı.Biz geriye düşünce 
Murat Özgen savunmayı üçe indirerek Ayhan'ı ileriye çekti.Daha sonrada haftalardır
unuttuğu Murat Koç'u oyuna aldı.
Murat soldan hızla indi ve Oktay'a pasını attı.Oktay önce çalımını attı ve sol ayağıyla 
sert vurdu öne geçtik.

  

Oktay bize kızmıştı belli ki...Ama ben bugün Oktay'a hiç kızmadığımdan daha çok 
kızdım.Ah be Oktay madem kızınca hırslanınca oynayacak yeteneğin vardı niye
bekledin on dört hafta boyunca...Kötü şeyler mi duyman gerekiyordu...Bizim tepkimiz
geride kalan maçlarda ki performansınaydı.Bu maçtakine değil...Sen hep böyle 
oynasaydın bu sözleri emin ol kimseden duymazdın...
Golden sonra maç rakibe döndü.Tekrar defansı dörtledik ve skoru korumaya 
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yöneldik.Hakemin altı dakikalık uzatmasını Sidespor ateda kalecisiz oynadı.
Kaleci orta saha görevi yapmaya başladı.Bu anlarda da bir türlü ayağa pasla
akıllı çıkarak boş kaleye gidemedik.Gelişi güzel vuruşlarımızı rahat karşılayıp
onbir adamla gol aradılar.
Ama Hurşit-Ufuk ikilisi izin vermedi.Hurşit hakkında artık yazmasam iyi olacak.
Çünkü nazar değmesinden korkuyorum.Korktuğum diğer konuda Hurşit'in
uzaklara gitmesi...Hurşit'in de bak bu bizde oynamıştı diyeceğimiz oyunculardan 
biri olmasından korkuyorum.
Gol sorununu sıkça yaşadığımız deplasmanlara boşu boşuna gittiğimiz 
2006-2007 futbol sezonun ilk devresinde evimizde son 7 maç mağlubiyet
görmeyerek aslında iyi vakit geçirdik.
Çalkantılara sebep olan önce bazı futbolcuların sonra da teknik direktörün
başını yiyen bu ilk devrede yıldızlarımız UFUK ve HURŞİT'ti bana göre.Golü bilen
tek adamımız TURGAY ve Murat Özgen'in gelişiyle haberdar olduğumuz AYHAN
bize keyif veren diğer futbolcularımızdı.
Lig arasına iyi bir yerde girdik.Üzerimizdeki bir çok takıma yaklaştık.Geçmemiz 
yapılacak transferlere bağlı...
Lig heyecanı bitti ama sadece Kütahyaspor taraftarına özgü olan kongre heyecanı 
başlıyor.İnanın o maçlardan daha heyecanlı oluyor.Gürallar alıyormuş...
Belediye geliyormuş...Takım kapanıyormuş...Herkes birşeyler söyleyecek...
Taraftarın saha dışındaki mücadelesi sürecek ve biz bunlarla uğraşırken transfer
dönemi geçecek...Umarım atı alan üsküdar'ı geçmeden Kütahyaspor'un
başına hayırlı bir isim geçer...(17-12-2006) 
*****
 NOT:Eski sitede 270 kez okundu..
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