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ŞİMŞEK GÖZTEPE'Yİ ŞAKALADI

  

Kütahyaspor bugün uzun süredir bir çok kesimin heyecanla beklediği Göztepe maçına 
çıkacaktı.Yapılacak puan kaybında 41 yıllık Kütahyaspor amatörü de görecekti...
Stadyumda tam bir bayram havası hakimdi.Tribünler dolmuş meşaleler konfetiler 
adeta görsel bir şölen oluşturmuştu. Heyecanla beklediğimiz İzmirli misafirlerimiz

  

ise biraz maça geç teşrif edince gözümüz yollarda kaldı.

  

Cezası biten Timuçin Hocanın gazını, hiç susmayan binlerin tribünden desteğini 
alan Kütahyaspor kendine yakışır oynuyordu.İlk dakikalardan Timuçin Hocanın taktiği 
göze çarpıyordu.Uzaktan sürekli şut atıyorduk.

  

17.Dakikada Melih'in ceza yayından sert şutunu kaleci kornere attı.Turgay'ın altı 
pasa ortasına ilk Göztepe maçında olduğu gibi yine Oktay dokundu ve
öne geçtik...Ama ne sevinç...Dumlupınar'da adeta yer yerinden oynuyordu.
Genci yaşlısı sarmaş dolaş.

  

İlerleyen dakikalarda Timuçin Çuğ ile adeta yeniden doğan Melih yine sert 
şutlarla etkili oldu.İlk devre üstünlüğümüzle sona erdiğinde yine ikiyi
bulmazsak korkusu hakimdi.

  

İkinci devre başladığında maç orta da geçti.Rakip futbolcuların her alandaki tahriklerine 
maalesef taraftarımız tepkisiz kalamadı ve bir süre oyun durdu.

  

Oyuna Ramazan'ın yerine giren Tüfek adeta maçı yeniden başlattı.Rakip savunmayı 
hallaç pamuğu gibi dağıtan genç futbolcumuz belli ki birşeyler yapacaktı.75.Dakikada 
kornerden asisti yaptı ve Göktürk golü attı.O dakikaya kadar oldukça etkisiz olan
Göktürk takımını iki farklı üstünlüğe taşırken statta adeta karnaval yerine dönmüştü.
Sevinçten herkes farklı bir çığlık atıyordu.
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Golden sonra da kalan sürede Tüfek'i izledim.Attığı akıl almaz çalımlar ve gol
pasları beni inanılmaz keyiflendirdi.Ama genç Emrah bir türlü bu pasları gole çeviremedi.
Oktay'ın klas ara pasına kalkan bayrakta Melih'in ağlara gönderdiği top ofsayt değildi.

  

İlerleyen dakikalarda herkes galibiyet havasına girmişti ama kimsenin hesaplamadığı 
bir şey vardı.Bu maçın 2-0 bitmesi ile 2-1 bitmesi arasında büyük fark vardı.Çünkü 
puan eşitliğinde üstte olmak için gol yememeliydik.Ama Göztepe bana bu korkuyu da
yaşatamadı açıkcası.Maç boyunca eyvah dediğimiz anları pek hatırlamıyorum.Ancak
kaptanları Zafer için keşke bizde olsa dediğimi itiraf etmem lazım.Ancak o da oldukça çirkefti.

  

Önder en rahat maçlarından birini yaşarken savunma hattımız ve özellikle 
Ufuk hatasızdı.Solda Göktürk arkasında adam olmadığı için etkili olamadı.
Ama attığı gol hayati önem taşıyordu.Sağda Mehmet Besler'de çok başarılıydı.
Orta alanda başta Melih başta olmak üzere Çağdaş ve Turgay çok başarılıydı.
Hücumda Ramazan istekli futboluna yine gol ekleyemedi ama Oktay sezonun en
iyi futbolunu bugün oynadı.Gol dışında da maç boyunca hırsıyla ve herşeyiyle bu 
maça tam konsantre olduğunu kanıtladı.

  

Haftaya Merinos'ta cezası biten Ayhan ve M.Fatih'te oynayabilecek ve inanıyorum
kaybetmeyeceğiz.Ama kaybetsekte bu herşeyin sonu olmaz.Çünkü sezonun en 
kritik maçını bugün oynadık ve kazandık.

  

Maçın son düdüğüyle müthiş sevinç yaşandı.Futbolcu-yönetim-taraftar üçlüsü ilk kez 
böyle bütünleşti...Alınan üç puan ise herşeyden değerliydi.

  

Bazılarının şovmen dediği ama benim hırsını ve kalitesini her zaman savunduğum 
Timuçin Çuğ ile çıktığımız üçüncü maçta da mağlup olmadık.

  

Geçen hafta iddialı şekilde bu maçı alacağız bu ligde kalacağız dediğimde gülenler
bugün de sevinçten gülüyordu.İlk söylediğim oldu.Kütahya Göztepe'yi hiç 
zorlanmadan eze eze yendi.Tribünden futbolcusuna hocasına kadar herşeyiyle 
bütünleşerek yendi.Bu kez sıra iddianın daha büyüğüne geldi.
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Biz bu ligde KA-LA-CA-ĞIZ.(01-04-2007)
*******
 NOT:Eski sitede 263 kez okundu..
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