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 BURDUR'DA HAYATA TUTUNDUK!

  

Şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk dört haftasında, hayalkırıklığı yaratan 
geçen sezon ile tıpa tıp aynı giden Kütahyaspor, Burdur'a konuk olacaktı.
Geçen sezon aynı hafta 1-0 yenildiğimiz Burdur'a karşı da geçen sezon ki kaderimiz 
devam edecek mi diye düşünmedim değil..Ama galibiyetten yine emindim.
İlk dört maçta yanıldım ama bu kez yanılmadığım için mutluyum...

  

Burdur'da herşeyden önce dostça karşılandık, aynı şekilde uğurlandık.Bundan 
dolayı Burdurlu dostlara teşekkür etmek istiyorum...

  

Maça gelince geçen haftadan tek fark Soner Neliker'in yerine Çağdaş Sağlam'dı...

  

Maçın ilk dakikasından itibaren ev sahibi takım oyun kurmaktan ziyade her topa 
gelişi güzel vurdu..Kendi evlerinde bile beraberlik sistemiyle oynayıp belki bir 
kaza golüyle kazanmak düşüncesindeydiler...

  

Topun kontrolü bizdeydi.Oynamaya çalışan bizdik ama bunda çok da başarılı olduğumuz 
söylenemez...Bana göre takımın en iyi futbolcularından biri olan Bora ileriye çıktığı
pozisyonda geçen hafta ki Muğla maçının öcünü aldı..Kalecinin de hatasını iyi 
değerlendirince öne geçtik..Golü bulunca herşey bizim için daha kolay olacaktı...

  

Öyle de oldu..İlk devre formaların aşırı benzemesi biçok hücumda pas kayıpları yapmamıza
neden oldu..Devre bitmeden yapılan Emrah-Soner değişikliği hocanın takdiriydi...

  

İkinci devre formalarla beraber değişen ve adeta reenkarnasyon geçiren bir 
Kütahyaspor izleyeceğimizden hiç birimizin haberi yoktu...
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Fatih Tüfek ve Azmi'nin çapraz koşuları Burdur savunmasının elini ayağına dolaştırdı..

  

Azmi'nin kendi çabasıyla sağdan kapıp iki kişiyi geçerek hazırladığı pozisyon gecikmeli
de olsa Sedat'ın ortası ve formda golcümüz Tüfek'in kafasıyla ağlarla buluştu...

  

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim;bu dakika da Burdur'da ezan okunuyordu.O gole
sevinirken bu kez Fatih Tüfek alda at dercesine Azmi'ye bıraktı oda gayet
sakin şekilde deplasmanda üçü attı...Bütün taraftar ezanın bitmemesini istedi...
Hatta otobüste gelirken imamı Kütahya'ya götürmek isteyenler bile vardı. 
  Bunlarda işin esprisi olarak kaldı...

  

Üçüncü golden sonra son yılların en güzel maçını izledik...Ayağımıza gelen
her top yüzde yüzlük gol pozisyonuna dönüştü.Fatih Tüfek o golleri atsa 'krallıkta'
yalnız kalmıştı.Servet, Bora, Fatih Tüfek ile kaçmazları kaçırdık...Hani insan üç
olsa da, istiyor hala.Taraftar piskolojisi biyerde...

  

Sonuçta belki çok daha fazlasını atabileceğimiz ve deplasman tarihimizin en farklı 
skorunu alabileceğimiz bir maçta 3 golle net bir galibiyet aldık...

  

Taraftar-futbolcu kaynaşması çok güzeldi...Umarım zorlu Şeker maçında, artarak 
bu güzellikler devam eder...

  

Kalecimiz Gürkan; Burdur'un solbeki Gökhan Şenses'in mesafe tanımaksızın 
attığı muhteşem şutlarından birini bile sektirmedi...Hele son dakikada Burdur'lu
Ümit'in 5 metreden vurduğu topu ters köşeden ani refleksle kurtarması onun
bu ligin ne kadar üzerinde olan büyük bir kaleci olduğunu da kayıtsız şartsız 
ortaya koyuyordu...Kaleciden çok canı yanan bir takımın taraftarı olarak Gürkan 
Ekren'i hayranlıkla izlemeye devam edeceğim...Tecrübeli kalecimiz hakkında 
benden hiç bir maç sonunda olumsuz birşey duymayacaksınız çünkü duruşu
bile yeter...Bir insana kale bu kadar yakışır...

  

Savunmanın göbeğinde Bora, son yıllarda bize gelen en önemli yeteneklerden birisi.
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Genç yaşta bu kadar kaliteli bir futbolcuyu alan yönetimi kutluyorum.Umarım onu 
elimizden kaçırmayız..Bir tane top geçirmedi..Kütahyaspor'un Aydın deplasmanı hariç
tüm maçlarını çıplak gözle izledim ve performansıyla Bora bence harika...

  

Sol kanatta oynayan Sedat Kütahyaspor forması altında en iyi maçını çıkarttı ve 
performansı her geçen gün artıyor.Çağdaş orta alanda çok mücadele
etti takımın iyilerindendi...

  

İleri uçta Tüfek attığından fazlasını kaçırsa da yıldız gibi parlamaya devam etti...
Azmi'de bir forvet olmamasına rağmen sürati ve tekniğiyle deplasmanlarda çok 
puan kazandıracak bir oyuncu olduğunu gösterdi...

  

Kazanılan maçtan sonra konuşmak elbette güzel oluyor...Çok abartmamak lazım..
İlk galibiyetimizi aldık.Hemen bunu unutup Konya Şeker maçına odaklanmalıyız...
Moral açısından süper oldu.

  

Yücel ve Salih sağlığına kavuştuğunda,Yılmazlar sağbekte oynadığında, Cemal 
bu kadroda yer bulduğunda ve Soner Neliker form tuttuğunda çok daha iyi
bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum...

  

Ayrıca geçen hafta sitem ettiğim ve kalitenizi göstermenizi bekliyorum dediğim
futbolculara teşekkür ederim..Bu skordan sonra kimse bana Rıdvan sen bu
futbolculara iyi demiştin diye hesap soramadı.En azından bir hafta rahatım...
Bu kesilmesin devam etsin.Ve edecekte!
(01-10-2008)
********
 NOT:Bu yazı eski sitede 234 kez okundu..

  

 3 / 3


