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 EGE'NİN FUTBOL FAKİRLERİ!

  

 Daha Kütahya'nın Ege Bölgesi'nde yer aldığını bilmeyenler, şampiyonluk
hesaplarına başka bir boyut kazandırıp Ege Takımları olan Muğla ve Aydın için kazanacaklarına
dair beyanatlar vermekten geri durmadılar hafta içinde...
 Ben, Kütahyaspor zor maçların takımı olduğu için bugün Nazilli'yi 
cezalandıracağından neredeyse emin gibiydim..Hafta içi olduğu için birçok
insan gibi ben de yapmam gereken şeyleri bırakıp , stadın yolunu tuttum.

  

  Yazdan kalma bir havada, güzel bir atmosferde, önemli bir maç oynanacaktı.

  

*   *   *
 Maça geçelim;
Kütahyaspor 4-5-1 dizilişiyle ve kesinlikle altını çizerek söylüyorum 
'korkak futbol anlayışıyla' sahaya çıktı...Rakibi gözümüzde fazla büyütmüş
olacağız ki, oyunu kendi yarı alanımızda kabullendik..Pozisyon vermedik..
Kendimizde ileri gidemedik..
Kütahya'da, bundan golcü olmaz diye dışlanan Akif Elçiçeği'nin
sağ çaprazdan akıl dolu vuruşu çataldan geri gelirken bizde Özgür Polat'ın
plasesinde gole yaklaştık. Dinçer'in güzel arapasında Özgür iyi vurmuştu..

  

 İkinci devreye ise daha etkili başladık.Oyunu daha fazla istediğimizi belli ettik.
Önce Turgay'ın sonra da Taylan'ın oyuna girmesiyle neredeyse 
tek kale oynamaya başladık. Sağlı-sollu ataklarla Nazilli kalesini esir aldık..

  

 Soldan Göktürk ile paslaşıp kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan'ın 
'Kibar' vuruşu kalecinin bile beklemediği kadar basitti.Bundan kısa süre 
sonra uzun süredir hasret kaldığımız Turgay'ın klas ortasında Taylan 
bu kez dokunsa gol olacakken öyle bir vurdu ki kafayı, 'Ahlar-vahlar' arasında
net bir fısat daha kaçtı..Tüfek'in kaleyi karşısına aldıktan sonra 
attığı şut savunmadan kornere gitti..

 Son 5 dakikada Engin girdi. Girer girmez soldan üç kişiyi geçip kendi 
yarattığı tehlike ve son dakikada uzaktan attığı sert şut savunmalardan
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kornere gitti. Kütahyaspor , ikinci yarı ablukaya aldığı Nazilli kalesini bir kez olsun
sarsamadı ve maçta başladığı gibi bitti..

  

 Şampiyonluk hevesiyle yollara düşüp bir puanın bayramını yapan 
Nazilli taraftarının, stat boşalırken küfürler etmeye başlaması da 
bir hayli ilginçti futbol adına...

  

 Muğla'nın ilçemiz Tavşanlı'yı 3-0 yenmesi bizim açımızdan iyi olmasa da
alınan her puanın değeri vardır diyoruz..Çünkü bu maç artık geride kaldı ve 
önümüzde beş maç var..Isparta'nın maç fazlasıyla üzerine çıktık..

  

 Bir süredir sakatlığı bulunan Önder Tiryaki Kaptan olarak sahadaydı.
Bir iki pozisyonda yürekleri ağızlara getirse de maç boyunca yan toplarda 
başarılıydı..Zaten onu zorlayacak akınları Nazilli yapamadı.

  

 Sağbekte Murat Şaylığ iyi oynamadı.Özellikle son bölümde orada kaçırdığı
adamlar bizim kaleye akınlar yaptı. Ama iyi mücadele etmeye çalıştı.
Alışmadığı bir mevki olduğunu da unutmayalım.

  

 Solbekte Göktürk Sağlam, benim değil çevremdekilerin ortak görüşü;
kötüydü..Aldığı topların hiçbirini kesemedi.Ortada Özgür defalarca müsait
pozisyondayken Göktürk yerden savunmanın ayaklarına teslim edip geriye 
döndü..Topla çok fazla oynadı. Savunmada hiç hata yapmadı ama
ben Paf maçlarında o kanattan maç başına on tane isabetli orta yapan 
Hüseyin Güner'i gördükten sonra Göktürk'ü yeterli göremiyorum..
Geçen sene attığı kafa golleri de artık mazi oldu.

  

Oğuz Özgür savunmada hata yapmadı.İyi savaştı eski takımına karşı iyiydi.

  

Fatih Yılmazlar, Akif Elçiçeği ile iyi boğuştu.Maç boyunca 'sıfır' hatayla maçı
tamamlayıp eskiye dönüş sinyalleri vermeye bu maçla da devam etti.
Sıra şimdi sürpriz gollerine geldi..
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Melih Çiçek başladığı gibi değil.Son dönemde bir düşüş var ama yine de
takımda benim her zaman görmek istediğim bir futbolcu.
Engin çok geç girdi.Yazmaktan yoruldum, bu kadar gerekli ve yetenekli bir
adam, yönetenler değişse de bir türlü kulübeden kurtulamıyor..Yazık!

  

Fatih Tüfek bir parladı bir durdu ama özellikle ikinci devre etkiliydi.
Rakibi hep kovaladı, gol aradı..Top o sağ ayağına bir türlü gelmedi..
Fırsat bulsa golünü atardı.

  

Muammer Genç, oynadı mı oynamadı mı çözemedik..Hiç bir katkısı yoktu.
Ne olumlu bir pas, ne pres, ne de top kapma..Orta saha oyuncusunun yapması
gereken ne varsa, yapmadı..Kondisyonununda bir hayli düşük olduğu çok belli.
Yerine son yarım saat Turgay Çelik girdi.Sol kanatta, yaşadığı uzun 
sakatlığa rağmen bence iyi oynadı.Yaptığı etkili ortalarla pozisyon hazırladı.
Hücuma kaldırdı.Şu sakatlıktan tamamen kurtulsa bizim için kurtuluş olacak.

  

Özgür Polat yalnız kaldı. Ama Taylan girince kendini buldu.Zaten istekliydi.
İyi mücadele etti.Taylan'ın kafasına gelen top ona gelse farklı olur muydu?
Onu da düşünmeden geçemedik.

  

Emrah Dağ çok isteksizdi.Aldığı topları kontrol dahi etmeden gelişi güzel 
sağa sola savurdu..Uzun süre herkes 'yeter hoca al artık 10 numarayı 
oyundan' dese de hoca ona sonuna kadar güvendi..
Emrah'taki istikrarsızlık sürüyor..

  

Dinçer Çakır oldukça çalışkan bir futbolcu olmasına rağmen bal 
yapmayan arı gibi.
Yerine giren Taylan, müthiş hırsı ve mücadelesiyle oyunu lehimize
çevirse de atamadığı iki net fırsat bugün bizi 1 puana mahkum etti..
Gördüğü kartla cezalı duruma düştü.. Gördüğüm kadarıyla pozisyonda 
görülen kart hakemin ve rakip 3 numaranın abartmasıydı.
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    Altınordu deplasmanında da yine kaybetmeyiz diye düşünüyorum.
Fikrimce; Burdur, Ereğli ve Aydın gitmek üzere. Muğla kefeni yırtacak.. 
Çünkü havayı yakaladılar.Isparta'yı alta itmeden rahatlayamayız..
Altınordu'dan mutlaka puan almalıyız..Anlaşılan,
bu strese bir süre daha devam!.. (27.03.08)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 315 kez okundu..

  

 4 / 4


