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 AZMİN ZAFERİ 
Bugün Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda kelimelerle anlatılamayacak 
bir Kütahyaspor izledik...Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 
rakibini boğan, top yaptırmayan, üst üste müthiş paslarla çıkan, kaleyi
gördüğü heryerden isabetli şutlar atan, kanatlardan dalga dalga gelen
ve defansta hata yapmayan bir Kütahyaspor vardı...Oyuncuların hepsi
müthiş bir azimle maç boyu savaştılar ve bu maçın sonucu göründüğünden
çok daha farklı olmalıydı...

  

Her ne kadar eleştirilse de her zaman güvendiğim ve ilk 11'de 
başlamasının gerekli olduğunu düşündüğüm Salih henüz 5.dakikada 
Azmi'nin ortasına nefis vurdu ama çataldan döndü...Hemen 3 dakika

  

 sonrasında Sedat'ın yaklaşık 60 metreden attığı usta işi 
uzun pasında 
eski kaptanımız Ufuk ve kalecileri karşılarında Salih'i de görünce 
paniklediler ve Salih haftalardır beklediğimiz patlamayı bu maçın
8.dakikasında gerçekleştirdi...

  

Golün sonrasında oyunu yine kendi yarı alanında kabullenmeyen 
takımımız sürekli topu kendinde tuttu...Bunu yaparken de oldukça 
rahattı...İsmet ve Emrah'ın harika şutlarını kalecileri çıkarırken Fatih

  

Tüfek'te net bir fırsatta malesef topu auta attı..

  

İkinci devrenin hemen başında şapka çıkartılacak bir gol atan Azmi 
tribünleri ayağa kaldırdı..Sol ayağıyla kaleye uzak mesafeden enfes 
vurdu ve skoru 2-0 yapıp takımı rahatlattı...
Bu golün hemen ardından 2.yarıda oyuna giren futbolcuları Vural'ın 
futbol dışı hareketi savunmamızda canla başla mücadele eden 
Burak'ı kanlar içinde yerde bıraktı...Hakem bu pozisyonu gördüğü
için tereddütsüz kırmızıyı çıkartırken o futbolcu belki soyunma odasına
giderek kurtuldu ama ucuz kurtulamayan bizim futbolcumuz 
Burak'tı...Burak malesef hastaneye kaldırıldı ve son gelen haberlere
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göre burnu kırılmış...Tüm Kütahyaspor taraftarları adına geçmiş
olsun diyorum...Nilüfer'li Vural öyle 1 maçla kurtulmamalı...

  

Kütahyaspor harikalar yaratmaya bu dakikadan sonra da devam etti...
Azmi'nin sağ kanatta ki müthiş bindirmeleri sürerken her dakika gol
diye ayağa kalktık...Fatih Tüfek, Levent, Sedat, Azmi'nin şutlarını 
başarılı kalecileri kurtarsa da Kütahyaspor'u tek başına 
durdurmaya gücü yetmedi...

  

Fatih Tüfek'in bir şutu daha direkte patladı...Kütahyaspor sezonun
belki de son yılların en iyi futbolunu oynadı...Taraftarının da müthiş

  

desteğini alan takımımız her dakika gol aradı...Son dakikalarda
sağdan Kerem'in metrelerce taşıdığı top Azmi'nin klas sol ayağından
çıkarak ağlarla buluştu...

  

Kütahyaspor müthiş bir galibiyete hakederek ulaştı..Maç sonunda
Grup Mavi Şimşek ve futbolcuların sevinci görülmeye değerdi...

  

Kalecimiz Umut yine hatasızdı...Gereken anlarda gereken müdahalelerini
yaptı.Ayrıca iddia ediyorum Süper Lig dahil Türkiye'de bu kadar
iyi degaj atan bir kaleci yok.Bugün de alkışı haketti...

  

Sağbekte Çağdaş Sağlam...Bugünün kahramanlarından biriydi.Onun 
neler yapabileceğini biz zaten biliyoruz ve Çağdaş bugün defansın
sağında öyle bir oynadı ki bütün övgüleri sonuna kadar haketti,
bana diyecek bişey bile bırakmadı...

  

Solda Sedat Doyanç...Pek bişey söylemeye gerek yok...Kalitesi, 
klası zaten herkes tarafından kabul ediliyor...Ah bir de bu büyük
yetenekleriyle onu savunmada değil de hücumda kullanmayı denese
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değiştirdiğimiz onca hoca...O zaman sorun kalmayacak...Ama sedat 
nerede oynarsa oynasın kalitesini yine de gösteriyor...

  

******
 NOT:Bu yazı eski sitede 250 kez okundu..
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