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 ÜSBAŞ'IN TAPULU FORMALARI!!! 
Kütahyaspor ciddiye almalıydı, almamış..Kazanması gerekiyordu ve 
kazanamadı...Bunda birçok etken sayılabilir...Net golümüzü iptal edip
maçı çığrından çıkaran orta hakemde bunların başında geliyor..

  

Ama bana göre bu puan kaybının baş aktörü Bilal Üsbaş'tır...
Bazı futbolculara formanın tapusunu vermiş heralde..
Çünkü canı sıkılınca takımı yarı yolda bırakıp gidenler geri döndüğünde 
kaldığı yerden devam edebiliyorlar!..

  

Kazanmamız gereken bu maça yine korkak bir anlayış ve tek forvetle
başladık..İlk yarım saatlik bölümde orta saha döküldü..Daha o
dakikada Bahadır'ı çıkarmak gerekirdi ama hoca devam etti..
Tüfek'in klas pası ve Emrah'ın enfes vuruşu öne geçirdi...Sonrasında 
Dinçer'in attığı tertemiz gol hakeme kurban gitti..

  

İlk devre kaptırdığı topları sayamadığım Bahadır Ata ikinci devrede
bu rekorunu egale ederken kulübenin kenarında ki hocamızda
kendisini alkışlıyordu...Orta sahada rakip hiç pres yapmamasına
karşın Emrah ve Bahadır adeta el frenlerimiz oldular.Hadi Emrah 
yine golünü attı, ama Bahadır ne yaptı? Daha doğrusu her 
pozisyonda hocasından alkış alacak ne yaptı?

  

Forvette oynayan Özgür Polat'ın geçmişte gol kralı olduğunu
bende biliyorum, ama kusura bakma Özgür Polat, ben anlatmaya
çalışsamda tribünde ki taraftar ikna olmuyor...Sanki rica minnet
sahaya çıkartılmış gibi isteksiz bir havadaydı, oyunda kaldığı sürede...

  

Taylan'ı gol yediğimizde hatırladı Bilal Hoca..Zaten golü yemeden 
de hamle yapacağı yoktu...

  

İdmanlarda keyifle izlediğimiz Hasan Hüseyin, Hakan Gönül gibi 
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futbolcular neredeydi acaba?

  

Bir de şunu merak ediyorum..Oynadığı üç maçta bence takıma 
% 100 katkısı olan Murat Şaylığ neden kulübedeydi? O maçlarda
takım gol bile yememişti...

  

Ben bugün çok şeye kızdım..Herşeyden önce bu korkak futbol
anlayışına çok fazla kızdım..
Sadece kızan ben değildim, tribünde herkes orta sahamız dökülürken,
Bilal Hoca gol yiyeceğiz oyuncu değiştir diye yırtınıyordu...

  

Kütahyaspor ikinci devrenin en kötü oyununu oynadı..Buna rağmen 
Fatih Tüfek'in çizgiden çıkan şutu, Dinçer'in verilmeyen golüyle 
kazanabilirdi..Ama o zaman teknik heyet ezbere sahaya sürdüğü
kadroyla yola Konya'da da devam ederdi..Belki de hayırlısı olmuştur...

  

Önder Tiryaki golde hatasız maç boyunca iyiydi...

  

Çağdaş Sağlam bana göre en diri futbolcularımızdan biriydi 
ve onu da beğendim..

  

Göktürk çok başarılıydı ama gereksiz yaptığı faul sonucu golü yedik...

  

Oğuz Özgür her zaman ki gibiydi..Görevini yaptı...

  

Melih dökülen orta sahayı toparlamaya çalıştı..Ama rakibin 
üç oyuncusuyla tek başına savaşmak kolay olmadı..
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Dinçer bir garipti bugün..Sağında solunda kimse yokken ne diye
topu alıp kendi ekseni etrafında değişik hareketler yapıp çalım atmaya çalıştı
anlayamadım..Amacı oysa eğer, gölgesine onlarca çalım attı!

  

Emrah Dağ attığı golün dışında kendisini başarılı buldu mu acaba?

  

Bahadır Ata, Muğla'da vasattı, bugün ise kötüydü..80 Dakika oyunda 
kalmasını Bilal Hoca'ya borçlu çünkü sıfır katkıya kimse 
o kadar katlanmazdı...

  

Fatih Tüfek...Ne varsa yine onda var..Attırdığı golün dışında da 
Kütahyaspor'un gol atabilecek ender isimlerinden biriydi..Çizgiden çıkartılan şutu yine onun
klasına yakışan cinstendi..

  

Özgür Polat bugün Dumlupınar Stadyumu'ndaydı, ama oynadı mı
bilmiyorum! Hmm, tek forvet oynuyorum yalnız kalıyorum 
diyorsa da onu Bilal Hoca bilir...Çünkü pivot santraforlar 
genelde tek oynarsa etkili olamaz...Belki bir Drogba'mız olsa
tek forvetle gol peşinde olabilirdik...

  

Taylan, Engin ve Muammer skoru değiştiremezdi..Çünkü Burdur
golü atınca 10 kişi geriye yaslandı..Taylan mücadele etti, canlıydı,
istekliydi ama etten duvarı geçmek mucize işiydi..

  

Kütahyaspor 2 puan kaybetti ama çok şey kaybetmedi..Belki de
gidişatın selameti açısından hayırlı olmuştur..
Konya'dan akıllı hamlelerle puan çıkartacağımızı düşünüyorum...(10-08-2008)
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 186 kez okundu..
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