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TAKMA KAFANA ŞİMŞEK!...

  

Bugün daha Kütahya sokaklarında başlayıp maç boyunca 
statta da devam eden Grup Mavi Şimşeğin yeni bestesindeki 
sözler günün anlamına uygundu..'Takma kafan şimşek, bugünlerde 
geçecek; bugün sana gülenler, yarın boyun eğecek' dizeleri gerçekten
etkileyiciydi..Bu yazının başlığı da buradan geliyor bugün..

  

Maçın pazar oynanmasına karşı çıkan ve bize atacağı farkın hesabını 
yapan lig 5.'si Akhisar Belediye maçın başlamasıyla beraber 
Kütahyaspor'un farkını anladı..Daha lisansları kulüpteki bikaç kişinin 
yoğun çabasıyla dün gece yetiştirilen ve birbirlerinin isimlerini yeni

  

öğrenen futbolculardan kurulu Kütahyaspor sahada insanüstü
bir çaba gösterdi..

  

Maçın başlarında formda futbolcumuz, Fatih Tüfek sağ kanattan 
iki kişiyi başka yerlere yolladıktan sonra soluyla harika bir şut attı..
Ama ne şanssızlıktır ki kaleciyi geçen top direği geçemedi..

  

Daha sonrasında yine pozisyon hazırlayan genç yıldızımız karşı karşıya
kaldığı bu anda da kalecilerinin enfes kurtarışına takıldı..

  

Hemen ardından Dinçer müsait pozisyonda sol ayağıyla vuramadı..
Dakikalar ilerledikçe yüklendik..Soldan Turgay'ın alda at diye kafaya 
ortaladığı topa Dinçer iyi yükselip vurdu, ancak top direğin dibinden auta çıktı..

  

Akhisar'da bir tek 'elle tutulan gözle görülen' oyuncu vardı..O da 
eski bir dost Azmi Polat'tı!..
Sağdan kestiği klas ortada Oğuz'un ters vuruşu az daha gol olacaktı.
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Bu da rakibin tek pozisyonuydu..

  

İlk yarıda rakibini boğan Kütahyaspor'da maça kötü başlayan Melih'te
dakikalar ilerledikçe kendine geldi..Orta sahayı ele geçirdi..

  

İkinci devrenin hemen başında Turgay'ın bu kez de genç İsmet'e al da
at diye attığı pasa oyuncumuz malesef sol ayağıyla vurmak yerine sağıyla 
dürtünce kalecinin üzerine gitti..

  

Savunma da Oğuz müthiş mücadele ederek rakip atakları başlamadan
bitirdi..Uzun zaman sonra Kütahyaspor'un 10 numaralı formasını
Turgay'ın sırtında görmek ne kadar keyif verdiyse, bir Melih'i de 
yeniden izlemek bana o kadar keyif verdi..

  

Daha sonrasında ise, sağdan ikiye iki giderken Fatih Tüfek yaka paça 
indirildi..Karşı yan hakemin maçta ki tek doğrusuydu ki Akhisar'ın 10 kişi kalmasını göz ardı
etmedi..

  

Kırmızı karttan sonra Akhisar ortalığı adeta meydan dayağına çevirdi..
Her dakika cesurca rakibin üzerine giden futbolcularımıza yapılan 
sert müdahalelere hakemler sürekli kartlar gösterdi ama Akhisar'ın 
yıldırma politikası devam etti..

  

Son 20 dakika neredeyse her top bizde kaldı..Kalecileri yaptığı

  

degazdan 20 saniye sonra tekrar topu karşılamak zorunda kaldı..
Maç başından itibaren inanılmaz pres yapan orta alanımız maçın son 
çeyreğinde bunu iyice arttırdı..

  

Aldığımız topları soldan Murat Şaylığ, Turgay; Sağdan ise Çağdaş ve
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 Tüfek ile sürekli ileriye taşıdık..
Öyle bir heyecan yoktu..Sanki rakip 10 kişiyken Kütahyaspor 20 kişiydi..
Solda, sağda, ilerde, geride kısacası her yerde bir Akhisarlı'nın karşısında hep 2 Kütahyasporlu
vardı..Böyle bir çaba görmemiştim ben..

  

Emrah'ın kafa vurduğu topu gol sandık yan ağlara takıldı..Son dakikalarda
Engin karambolde vurdu çizgiden çıkardılar sonra Emrah vurdu yine birine çarptı ama girmedi..

  

Kütahyaspor rakibine hiç pozisyon vermeden adeta rakipsiz ve 
kendi kendine oynadı..Tek eksiğimiz olarak gol göze çarptı..
Maç sonrasında tribünler, maç boyunca ayakta izlediği takımını 
yine ayakta alkışladı!..

  

Kazanamadık ama bu takım neler yapabileceğini dosta düşmana 
gösterdi..Haydi herkes destek olsun, bu takım bakın daha neler yapacak?

  

Her zaman ki gibi tek tek yorumu da ekleyelim sonuna...

  

Kaleci Umut Akkoç...Artık ona ne denir bilmiyorum..Bu kadar 
fedakarlığı bu takıma bir Kütahyalı yapmazdı..Taraftarlar maç öncesi, 
sonrası, ortası kısacası her anı ona destek oldu..Ne kadar sevdiğini gösterdi..Birilerine mesaj
verdi..Nolur artık duyun sesimizi de Umut'u tutun bu takımda...

  

Çağdaş sağ tarafta iyi oynadı..Zaman zaman sert müdahalelerle

  

 rakibi keserken kaptığı toplarla da hep hücuma destek verdi..

  

Murat Şaylığ'a gelince; yarım sezon futbol oynamamasına rağmen 
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kendini hazır tutmuş..Bugün çok beğendim..Özellikle savunmada başarılı oyun çıkardı..

  

Oğuz Özgür; bu sezon ilk kez bir resmi maça çıkan tecrübeli stoper sanki
daha futbola yeni başlamış ve kendini ispatlamak ister gibiydi..Tribündeki 
herkes onu çok beğendi..Canla başla savaştı..Gün geçtikçe daha da iyi olacaktır..

  

Hakan Erken hakkında söze gerek yok..Tecrübesi bile yeter...Bu takımda 
her zaman yeri var onun..Değerini bilelim...

  

Melih Çiçek; benim şüphesiz en beğendiğim futbolculardan biridir Melih..
O gidip yerine Levent geldi..Levent iyi olmasına rağmen aklımın 
köşesinde hep bir Melih olduğu için Levent'e ısınamadım..Melih geç

  

 form tutar ama sanırım bu kez bizi o kadar fazla bekletmeyecek...
Bugün yer yer gerçek Melih'in enstantanelerini gördük..Attığı sert şut ve ara paslar kalitesinden
hiçbirşey kaybetmediğinin göstergesiydi..

  

Fatih Tüfek; gerçek Kütahya'lılardan biri de o işte..İlk devre 6 golümüzü 
atan Tüfek bugün galibiyeti çok istedi..Skoru değiştirebilecek işler
yaptı ama Kütahya'nın şanssızlığı bir Kütahyalı olarak ona da geçmiş
olacak ki yakasını bırakmadı..Ama takdiri sonuna kadar haketti..

  

Muhammed Bahadır Ata..Fena oyuncu değil..Ama biraz zamana ihtiyacı 
var..Yerine giren genç İsmet'te eskiye nazaran biraz tutuktu..

  

Dinçer Çakır..Hava toplarının hemen hepsini aldı ama yalnız kaldı..
Bir süre sonra arkadaşlarına uyum sağlayınca çok daha verimli olabilir..
Yerine giren genç taylan'da potansiyel var oda kısa sürede 
fayda sağlayacaktır..
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Turgay Çelik...Onu bizden ayıranların kulaklarını çınlattık..O topu 
ayağına aldığında kafasını eğip hızla kaleye doğru gidişi ve yüzündeki 
gülümsemesiyle Kütahyaspor taraftarı onu zaten hiç unutamadı..
emindik, birgün Turgay yeniden bize dönecekti ve bu uzun sürmedi..
İlginçtir sanki Turgay hiç gitmemiş gibiydi..Ona o kadar alışmışız ki

  

o artık Kütahyaspor'la özdeleşmeye aday bir futbolcu..Onunla 
yapacağımız işler daha bitmedi, hatta yeni başlıyor..

  

Emrah Dağ'da takımı bırakmayan oyuncularımızdan..O da orta alanda

  

elinden gelen çabayı gösterdi..

  

Kütahyaspor bugün çok iyiydi..
Defansımız ilk kez bir arada oynamasına karşın pozisyon vermezken
orta alanımız müthiş pres yaptı..
Tek sıkıntımızın forvette olduğu görüldü..Önümüzde ki günlerde yapılacak
bir kaç transferle eksiklerimizi gideririz ve 10 gün sonra ki Tavşanlı maçına 
kadar çok daha iyi bir ekip oluruz diye düşünüyorum..

  

Kafasına çok takan arkadaşlara sesleniyorum, merak etmeyin biz o 
Tavşanlı'yı bu takımla her yerde yeneriz, rahat olun...(10-01-2008)
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 265 kez okundu..

  

 5 / 5


