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 Akhisar maç öncesi yorumu...                                        

  

                                          RAKİP İSTATİSTİKSPOR!

  

Kütahyaspor lige ilginç bir günde, hafta içi başlıyor, belki de ilk kez.Tamamen duygusal
bir durumla karşı karşıyayız ve maçımız tam da Kütahya'nın kurtulduğu,tüm Türkiye için 
büyük önemi olan 30 Ağustos Perşembe günü Akhisar'da...Son üç sezonun ikisinde
olduğunda gibi!...

  

Hedefler büyük, Kütahyaspor'da ki gelişme gözle görülür biçimde..Kaliteli futbolcular
bir bir imzayı attılar mavi-lacivert renkler için.
Grup Mavi Şimşek yine ilk haftadan düşecek yollara hafta içi de olsa..Bu kez son 
14 sezon da yaşadığı ilk maç handikapını yaşamamak için..

  

Son 14 yıl!...Dilekolay..Bu rakam neyi mi anlatıyor? Kütahyaspor'un ilk hafta maçlarını 
kazanamadığı sezon sayısı bu.Evet, 14 yıl...
En son 1992-1993 yılında belki de çoğumuzun hafızalarından silinen bir maçta 
Kütahyaspor sahasında Mudurnuspor'u 3-0 ile geçerek lige çok iyi bir giriş yapmış.
O tarihten bu yana 14 kez oynadığı ilk hafta maçlarının 11'inden boynu bükük 
ayrılan takımımız 3 kez de beraberlik alabilmiş.
Ama son 7 sezon puanla giremedik sezona.Vee malumunuz nasıl başlarsa öyle gitti, 
Afyon'dan dört yediğimiz ve şampiyon olduğumuz 2000 yılı hariç...

  

İç karartan istatistikler bununla sınırlı olsa yine iyi.Son 3 sezonun ikisine deplasmanda 
Akhiar'la başlayan Kütahyaspor Ali Nail Durmuş yönetiminde oynadığı maçı 1-0 kaybederek 
döndü.İkinci devre Kütahya'da bu kez Bilal Üsbaş'ın takımı da rakibine 
yine aynı skorla yenildi.
Bir sonra ki sezon bu kez Hikmet Demirbilek ile 3-2 mağlup dönen Kütahyaspor
ilginçtir ki ikinci devrenin ilk maçında yine aynı skorla boynu bükük ayrıldı Dumlupınar'dan.

  

Gördüğümüz gibi istatistikler çok içimizi açmıyor...Ama geçen sezon Akhisar'ı içerde 
1-0 yenip orada da son dakika da yediğimiz penaltı golüyle maçı 1-1 tamamlamıştık.
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4 sezondur bulunduğumuz Ege Grubunda Akhisar'a karşı 2 galibiyet 
2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldık.

  

Yeşil-siyahlılar bu sezon bana göre sessiz ve derinden geliyor.Hiç kimse bahsetmese de 
Akhisar bu yıl ilk 'üç'ün ciddi adaylarından biri bana göre.Teknik direktörleri Atilla Özcan.
İki sezon önce takımı şampiyonluğa oynatan ve geçen sezon sonradan gelip takımı
ipten alan isim.Bu yıl maceraya girmedi Akhisar yönetimi ve bildiği,
tanıdığı 'Özcan' ile yola devam ediyor.

  

Geçen sezon takımı taşıyan ve bana göre ligin en iyi golcülerinden birisi olan
genç Koray Kurt, Dardanelspor'a transfer oldu.Akhisar'ın yerini kolay dolduramayacağı
bir isim Koray..Kalecileri Okan'da İnegöl'e gitti..Akhisar bu futbolcuları kayıp
olarak sayabilir..Ama aldıkları Özkan, Okan'dan daha iyi...

  

Dış transferde ise Yeni Kırşehir'den Ali Turan, Bergama'dan eski futbolcuları
Caner Tezel, Mustafa Kemalpaşa'dan günümüz pivot santraforlarından genç Doğan Şahin,
Gölcük'ten Emre Okur, Darıca'dan yılların tecrübesi Fatih Kocaadam, Divriği'den
kaleci Güray Göçmen, Marmaris'ten Hasan Özcan, Gaziosmanpaşa'dan Murat Kahraman, 
süper lig deneyimli Zeytinburnu kalecisi Özkan Karslı, Ankara Demir'den bence 
çok isabetli bir transfer olan Tolga Çelme, Erzurum'dan Ufuk Şahan ki çok iyi bir
futbolcuydu, son dönem de gittiği yerlerde tutunamadı, 
Turgutluspor'dan Hakan Aydemir'i aldılar...

  

Kaliteli bir takım oluşturdular...Akhisar iddialı takımların arasında yer alıp, 
üst sıraları zorlayacak bir ekip.Çok da güzel tesislere sahip, grubun planlı-programlı 
takımlarından birisi.

  

Ama artık Kütahyaspor'da değişti.Biz de hedefleri büyüttük..Futbol dışında ki 
güzelliklerden bahsetmeye gerek bile duymuyorum.
Takımımız güçlü...Ama Merinos maçında yapılan savunma hataları beni korkutmuyor değil.
Aynı defans kurgusuyla çıkarsak durum çok da farklı olmaz..Ama mutlaka 
Erdi Demir bu konuyu çözecek işler yapıyordur, ben bunları yazarken.

  

Kalede idman eksiği olmasına karşın Gürkan oynamalı, tecrübesiyle bu açığı kapatır 
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diyorum ama Erdi Demir'in kampta sürekli birlikte çalıştığı Umut'u oynatacağını düşünüyorum.

  

Defansın sağında Fatih Doğanay bana hiç güven vermedi ama yine Demir'in 
ondan vazgeçmeyeceğini sanıyorum.Sol bek,savunma hattının en sağlam bölgesi.
Hakan Sedat bu bölgede yine sahada ki yerini alır ve benim de en güvendiğim 
isimlerden birisi.Orta da eski Akhisarlı Burak görev yapar.Yıllarını verdiği takımına
bu kez rakip olacak tecrübeli futbolcu.Yanında kimin oynayacağını şimdiden kestirmek
çok güç.Sadece Erdi Demir biliyor.Bugüne kadar orada belki de hiç düşünülmeyen
tecrübeli Hakan'ın Merinos maçındaki başarılı futbolu ve genç Bora'nın 
çok büyük hataları hocanın aklını karıştırdı mutlaka.Ben formaya Hakan'ı daha 
yakın gördüğümü söyleyebilirim ki öyle de olmalı.Bora'nın zamana ihtiyacı var.

  

Orta alanın sağında Gökhan oynar ama Fatih Tüfek orada çok iyiydi.Sol kanat 
ona ters geliyor.Ama solda çıkacak büyük olasılıkla.Ön libero da kaptan Erol önünde 
mücadeleci futbol yapısıyla Serkan Çevik oynayacak.10 Numara pozisyonunda
Murat Özünal görev yapacak.İleri uçta ise benim vazgeçemeyeceğim ki Erdi Demir'in 
de çok güvendiği Salih İzmir oynar bir aksilik olmazsa..

  

Kulübemizde de maçın gidişatına etki edecek hatta grupta ki bir çok takımda ilk 
onbirde yer bulabilecek Soner Neliker, Kerem Barut, Yücel Çabuk, Hüseyin Vardar,
Emrah Dağ ve Servet Renda gibi isimler var.Son dönemde takıma katılan Halil İbrahim
ve Çağdaş idman eksiği sebebiyle kadroda yer almaz.Hurşit,Yılmazlar,
Selçuk,Levent ise sakat.

  

Savunma hatalarının kurbanı olmazsak,biz bu maçtan galibiyetle ya da en azından 
beraberlikle döneriz.Çünkü hücumda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum.

  

Ama olurda ters bir sonuç çıkarsa hemen moralleri bozmamak gerekir.32 Maçlık bu 
periyotta ligin en iyi kadrosu Kütahyaspor'dadır ve er ya da geç zirveyi ele 
geçireceğimizden de şüphem yok.

  

Allah yeni sezonda mücadele edecek tüm futbolcularımıza güç, kuvvet versin...
Sakatlıklardan korusun..Başta Kütahyaspor'umuza ve diğer 16 takıma başarılar dilerim..
Şehir takımlarının yüzünün gülmesi en büyük temennim.
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Birkaç cümle de yeni temsilcimiz Linyit için; Isparta karşısında zorlanmayacaklardır
diye düşünüyorum.(28-08-2007) 
*******
 NOT:Eski sitede 376 kez okundu.. 

  

 4 / 4


