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 ALIN TERİNİN BELGESİ
Herkesin takımını kurduğu sıcak yaz günlerinde biz kilit vurulmasın kapımıza diyerek 
uğraştık haftalarca.Yunus Kılıç çıkmasa neredeyse daha sezon başlamadan 
düşüyorduk amatör kümeye...Yunus Kılıç çıktı ama yine de sahada yokları oynayan 
bir takım izliyorduk.Maç boyunca rakip kaleye kadar gidemeyen ah be bu gol de kaçar mı 
diyeceğimiz pozisyon göremeden son düdüğü duyuyorduk.

  

Devre sonlarına doğru biraz toparlansak da ara dönemde bu kez dümene geçen
Sopakoymaz'ın ekibi de acemiliğin kurbanı oluyordu.Üst üste gelen seri mağlubiyetler 
sonucunda bir anda dipte yine yalnız kalıyorduk.

  

Bitime sadece altı hafta kalmışken daha önce adlarını hiç duymadığımız iki adam biz 
Kütahyaspor sevdalısıyız diyerek bir anda çıktılar karşımıza.İlk önce tereddütlü 
bakışlar olsa da Akhisar'da başlayan puan serisi bu güne kadar sürdü.Tabi o günlerde 
hiç kimse bu tabloyu düşünmüyor aksine bu adamlar neden Kütahyaspor'u seçti 
diye soruyordu birbirine...

  

Gelir gelmez göreve Timuçin Çuğ'u getirerek önemli ilk icraatını yapan yönetim
futbolcuları da dar boğazdan çıkardı.Moralman çöktüğü için adeta birbirlerini yiyen 
futbolcu-taraftarı da bu işe inandırmayı başardı.

  

Göztepe ile başlayan ve Merinos, Kemalpaşa bugün de Afyon ile süren üç puan
serisi yüzümüzü fazlasıyla güldürdü.

  

Göztepe maçı olmasa da aldığımız son iki galibiyete 'kirli' damgasını vurmaya çalışanlara 
gerçeği göstermek için elimizde fırsat vardı.

  

Üç hafta önce Yeni Asır'da ki Göztepeli köşe yazarının 'yüz maç oynasak gol 
bile atamayız' dediği Afyonkarahisar'dı rakip.Cumartesi olmasına rağmen on bini
bulan mavi-lacivertli taraftarlarımız stadı hınca hınç doldurdu.
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Geçen haftadan tek fark Ramazan'ın yerine Oktay vardı.Maç ortada gidiyorken Çağdaş'ın
müthiş ortasına yine Turgay kafayı vurdu ve bu sezon sekizinci kez ağları
sarsarken bizi de öne geçirdi.

  

Golden kısa süre sonra tamamen şansın yardımıyla beraberliği yakaladı lig ikincisi...

  

Ama ikinci devre yine çok gösterişli bir Kütahyaspor izledi taraftarlar...
55.Dakikada Fatih Tüfek bu güne kadar kaçırdığı gollerin hesabını yılların tecrübeli 
eldiveni Hasan Gültang'a keserek adeta ağların kirini aldı.

  

Daha sonra özellikle soldan Göktürk ile etkili olan ancak Oktay ile net fırsatları 
kullanamayan Kütahya orta alanda son haftaların en formda ikilisi Çağdaş ve 
Melih ile rakibe alan bırakmadı.Mehmet Besler'de harikaydı.

  

Savunmamız yine her zaman ki gibi görevini tam yaptı.86.Dakikada Çağdaş 
yeni doğan oğlu için attı Kütahyaspor forması altında ki ilk golünü.Gerçekten 
müthiş işler yapan genç oyuncumuz golle süsledi iyi futbolunu.

  

Maçı gerçekten dört dörtlük idare eden bayan hakemin son düdüğüyle beraber
son haftalarda mekan farketmeksizin yaşamaya alıştığımız sevinci bu kez hiç bir 
çayıra değişemeyeceğimiz Dumlupınar Stadyumunda yaşadık, hem de doyasıya.

  

Bugün alınan rahat galibiyet oynanan oyun bu başarının 'şike' değil 'yönetim 
ve Çuğ mucizesi' olduğunu kanıtladı.

  

Haftaya Side'ye tatile gidecek futbolcularımız ve taraftarlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz...
Ne demiştik Balıkesirli dostlarımızla?    Ağlamayacağız...

  

Ağlamadık...(21-04-2007) 
*******
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 NOT: Eski sitede 236 kez okundu.. 
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