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YİNE SONUNU GETİREMEDİK

  

Geçen hafta kaybedilen hayati iki puanın acısını çıkarmak için bu kez de Akhisar
yollarına düştük.Alacağımız üç puan bize belki de geçmişin kayıplarını biraz olsun 
unutturacaktı ve hep beraber yeni yönetimle herşeye yeniden başlamak istiyorduk.

  

Uzun yolculuk sonrasında stadyuma girdiğimizde futbolcular sahaya çıkıyordu.Geçen 
haftadan farklı bir sistem ve biraz da farklı bir kadroyla sahadaydık.

  

Maçın başlamasıyla birlikte top kontrolünü ele aldık.Kazanılan serbest vuruşlarda
ve kornerlerde Ayhan ile attığımız toplar sürekli kaleciden sekti.Tamamlayabilecek

  

 bir futbolcumuz olsa öne geçebilecektik.Daha sonra Akhisar kalecimizle karşı karşıya
kaldı Önder golü önlemese dün de hüsran yaşamamız olasıydı.Bu atak sonrasında
iyiden iyiye yüklendik.Orta alanda Tüfek'in ve özellikle Ayhan'ın etkili oyunu bize

  

pozisyonlar getirdi.Yaklaşık 35 metreden Tüfek'in attığı şutta gool diye
ayağa kalksak ta kaleci tokatladı.Sağdan Ayhan'ın kavisli ortasını kalecileri Okan 
elinden kaçırdı.Oluşan karambolde topu ağlara gönderdiğimizde bütün futbolcular 
ayrı bir noktaya sevinç içinde koştu.Golün heyecanıyla kimin attığını da düşünmedik uzun süre.

  

Bu golün ardından da Ayhan harikalar yaratmaya atak üstüne atak yapmaya
devam etti.Oktay gereksiz rövaşatalar denemese belki de daha değişik işler olabilirdi.
İlk devre sonlarında ev sahibi yüklendi.Ama savunmada öyle bir Karaçetin vardı ki, 
bu sezonun en iyisi.Şutların önlerine atlamalar, bütün hava toplarını almalar.
Tam anlamıyla harikaydı.

  

İlk yarıyı önde kapattıktan sonra ikinci yarıya da iyi başladık.Bu kez de ataklar
sağdan Tüfek ile geliyordu.Bir pozisyonda Tüfek klas bir ara pasla hem Turgay 
hem de Ayhan'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama ofsayt bayrağı kalktı.
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O an siteye de ofsayt olmadığını söylemiştim halen aynı fikirdeyim.

  

Dakikalar 65'i gösterdikten sonra ev sahibi takım baskısını iyice hissettirdi.
Savunmada Murat Şaylığ'ın yaptığı acemi hatalar ve kalecimiz Önder ile düştüğü 
anlaşmazlıklar sonrasında bir çok kez gözlerimizi kapattık.Bu devre de Karaçetin

  

harikalar yaratmaya devam ederken Önder'de kritik anlarda kritik kurtarışlar yaptı.

  

84.Dakikada altı pastan topu dışarıya attıklarında dedim ki bu maç bizim...
Bu gün şans bizden yana...Gol yemeyeceğiz...Takımda yorgunluk belirtileri iyice artmıştı.

  

1 Dakika sonrasında adeta yıkılmak için gelen futbolcuları ceza alanının kör 
noktasında yerde kaldı.Uzak kale olduğu için net bir şey söylemem zor olsa 
da maç sonrası bazı futbolcularımızın dokunmadık yeminleri etmesine inandım.

  

Penaltı maalesef ağlarımıza giderken bir kaç dakika sonrasında da günün yıldızlarından
Karaçetin atıldı.Bununla birlikte günümüz karardı oyuncu değişiklikleriyle oyunu 
soğutmaya başladık ve 1-1 sonlandı maç.

  

Önder elinden gelenden çok fazlasını yaparken Göktürk özellikle hava toplarında 
iyiydi.Sağda Yılmazlar her zaman ki gibi görevini yaptı.Murat Şaylığ ise attığı golün
dışında bence en fazla hata yapan isimdi.

  

Turgay'ı ilk kez bu kadar vasat gördüm.Çok yan top yaptı ve silik bir görüntü çizdi.
Solda Ayhan ilk yarı olağanüstü iken ikinci yarıda biraz yalnız kalmanın da 
zorluklarını çekti.Tüfek oyundan çıkana kadar en diri oyuncumuzda ama gereksiz
top ezmelerine başlayınca çıktı.Emrah ve Çağdaş iyi savaştılar.

  

Oktay hücumda etkin gözükmezken savunmaya geldiği anlarda rahatlattı.
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Ben bugün şunu diyorum.Bu takım Göztepe'yi de yenecek ligde de kalacak.
Son dakikalarda fazlaca puan kaybetmiş bir takım olarak şanssızlığımızı mutlaka
kıracağımızı düşünüyorum.İlk geldiği günden bu yana güvendiğim Timuçin Çuğ'un
tribünden de olsa bu takımı kurtaracağını düşünüyorum.

  

İddia ediyorum seneye bambaşka bir Kütahyaspor'u konuşup bu kez şampiyonluk 
için düşeceğiz yollara...
Ben inanıyorum VE hayatımda ilk kez haklı çıkmayı bu kadar çok istiyorum.
(26-03-2007)
*******
 NOT:Eski sitede 221 kez okundu..
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