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  BİZİM TAKIM HANGİSİ MURAT HOCA?
Büyük ümitler ve beklentiler olsa da bir türlü makus talihimizi yenemediğimiz Aliağa 
olunca rakip şöyle bir durup dıüşünmemek elde değildi.Zaten ilk maçlarda hep 
hüsran yaşadığımızı da düşününce olabileceklere hazırlıklıydım maç öncesinde...

Ama Murat Özgen'e güveniyordum.Gereğini yapar dedim hep...Ve kadroyu görünce 
anladım bugün Murat Hocanın doğrularıyla geçecekti.En büyük doğrusu (!) Ayhan'ı 
yanına oturtmaktı.Ligin ilk yarısında maç başına en az 10 pozisyon hazırlayan
bence bu ligde bire birde geçemeyeceği futbolcu bulunmayan Ayhan sahada yoktu.
Nedeni ilk devre Gölcük kulübesinin bekçisi olan Murat Erdoğan'ın gelişiydi.Kimse 
sistem işi demesin.Hasan Şaş'ın dediği gibi bu sistem lafı çıktığından beri bütün 
yıldızların mevkiisi kulübe oldu.Bu futbolun en büyük sistemi formda olanın 
sahada olmasıdır bana göre.

  

Maç başladığında biraz daha hareketli ve istekli olan bizdik ama hakem yanlış
faul kararlarıyla hafiften bızı sınadı.Baktı ki bu statta küfür yok başladı oynamaya...
Kimsenin ne olduğunu anlamadığı anda koştu beyaz noktaya.Dünyanın her yerinde 
adı çarpma olan bu hareketin adını penaltı olarak koydu.Bu kolay penaltı da maalesef 
hak yerini bulmayınca bizim için tatsız geçecek gün başladı...

  

Maç öncesi sakatlığı bulunan Hurşit sürekli aksadı ve zorla oynadığı belliydi.İlk devrenin
son anlarında Yasin Emre sol tarafta topu önünde buldu ama vurmakta gecikinci büyük 
fırsatı kaçırdık tam hareketlendik derken devreyi bitirdik.

  

Devre arasında tribünlerde ki ortak görüş transferlerin içinde en iyisinin Yasin Emre 
olduğu yönündeydi.Ama ikinci devre savunmaya çekileceğini bildiğimiz Aliağa karşısında
işimizin çok da kolay olmadığı konusunda hemfikirdik.

  

İkinci devreye sakatlanan Hurşit'in yerine Fatih Yılmazlar ve Ayhan'ı bile gölgede
bırakacak kadar formda olan(!) Murat Erdoğan'ın yerine tek aşkımız Oktay ile başladık.

  

Hızlı da giriş yaptık.Sağdan Maşallah'ın içeriye kestiği müthiş ortada Ramazan 
inanılmaz bir gol kaçırdı...Oktay dönerek klas vurdu ama kaleci çıkardı...Ramazan 
voleye yattı karambole karıştı gitti...Sanki birşeyler olacak gibi geldi hepimize...
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Ama bu şekilde olmazdı.Uzun boylu Aliağa kalecisi ve yüksek savunma oyuncuları 
bu şekilde geçilmezdi.Doldur boşalt ancak çaresiz takımların yapacağı bir işti.Bize
her şeyden önce güzel futbol sözü veren Murat Özgen'e bu anlayış yakışmamıştı.
Yine sayısız orta yaptık ama sonuç her zaman ki gibi kalecinin ellerinde son buldu.
İlk devre başarılı olan Yasin Emre maç eksiğinin de sanıyorum etkisiyle ikinci yarı
oyundan düştü.Son 25 dakikada Mehmet Besler oyuna girdi.Bir zamanlar bütün
rakiplerini ipe dizen Besler kendi attığı çalımda ki topa bile hareket edemedi.
Neredeyse futbolu unutmuş gibiydi...

  

Savunmada Fatih Yılmazlar'a inanamadım.Tam altı kez rakibini kaçırdı.Son dakikalarda
da Cüneyt topu ikinci kez kalemize gönderdi.Savunmada M.Fatih elinden gelen 
çabayı gösterdi.Hücumu da destekledi.Göktürk teknik ama çok aşırı derece de ağır.
Tribünlerin ortak görüşü de bu takımda yeri yok yönündeydi...Çağdaş Sağlam'a 
da benim söyleyeceklerim var.Tek başına başarabileceği başka spor dalları var 
bence kendini orada denemeli.Futbol takım oyunu...Tek başına kimse başaramaz...

  

Turgay yine en diri oyuncumuzdu.Her şartta bu takımın bir numarası olduğunu gol 
atamasa da oynadığı futbolla kanıtladı...Oktay istekliydi.Çalıştı ama olmayınca olmuyor...

  

Vee şimdi...Transfer daha bitmedi...Görüyoruz ki yine golcümüz yok.Yine tek adama 
ümit bağlarsak sonumuz yine hüsran olacak gibi...Sezon öncesi çok söyledik işi 
bilenler karşı çıktı.Bizim golcümüz var dediler.Şimdi de o işi bilenler yine aynı şeyi 
söylerlerse sezon sonrasında biz alacaktık da diye başlayan bir sürü bahaneye sığınırlar...

  

Tabloyu bir anda karamsarlığa çevirmek gereksiz.Geçen sezon harikalar yaratan
takımımızda ilk maç Akhisar'a 3-2 yenilmişti.Üstelik taraftarın sonradan sevgilisi olan 
Serdar o maçta eleştirilen birinci kişi olmuştu...Daha lig uzun.Herşeyin çaresi Murat 
Özgen'de...Eminim bizim çocuklarla yola devam edecektir.

  

Birde konumuzla ilgisi yok ama geçen sezon ikinci devre Kütahyaspor formasını 
başarıyla giyen Muhittin Tekin dün Ali Sami Yen'de Galatasaray karşısında Denizlispor
formasını giydi.Başarıyla oynadı...Geçen yıl aynı gün Dumlupınar stadyumundaydı...
Kendisine de Kütahyaspor'a büyük emekleri geçtiği için sonsuz başarılar diliyorum.
Allah yolunu açık etsin...(21-01-2007) 
*******
 NOT:Eski sitede 279 kez okundu
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