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 SOL ŞERİTTEN ŞİMŞEK KOPTU…

  

Hafta içi bu deplasmana gitmeyi çok fazla istedim. İçimde büyük bir istek vardı, bunda uzun
zamandır deplasmana hasret olmamın da etkisi büyüktü sanırım.

  

Ancak kadro dışı kalan Sedat Çolak’ın dışında takımdan ayrılanlara Hakan Dönmez’in ardından
Ramazan Çira ve Erman Özkan’da eklenmesiyle kadro iyice daraldı. Selim Açıkbaş’a gelen 2
maçlık cezanın yanı sıra, geçen haftanın etkili ismi Murat Korkmaz’ın da Uludağ’da kayakta
olması kadroyu tam 18 kişiye indirgedi.

  

Bugün her zamanki gibi genç kardeşlerimizin takıma olan ilgisiyle otobüsümüzü doldurup
Emirdağ yolculuğuna başladık. Gidene kadar her şey çok güzel, herkes şen şakraktı. Herhalde
3 puana gidiyoruz hissi uyandırdı bu durum bilinç altında.

  

Haritadan kontrol ede ede vardığımız Emirdağ’da emniyetin çok kibar tavrıyla karşılaştık. Çok
deplasmana gittik, bunu özellikle belirtmek istiyorum; tüm Kütahyaspor taraftarları adına
Emirdağ Emniyet’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize misafir olduğumuzu hissettirdiler.

  

Maç öncesi kadromuzda tüm oyuncuları tek tek yumruk şovla çağırdıktan sonra Oktay-Melih
elele diyerek iki eski oyuncumuzu da unutmadık.

  

Geçen hafta kadro seçimi konusunda eleştirilerim vardı. Bugün zaten dar olan kadroda en
doğru seçim yapılmış ve olması gerektiği gibi sahaya çıkılmıştı.

  

Rakipte; Süper ligin deneyimli ayağı Nihat Baştürk, eski Linyit kalecisi Murat Yıldırım dışında 3
eski Kütahyasporlu Evren Erdem, Melih Çiçek ve Oktay Arıkan’da forma giyiyordu. Oldukça
deneyimli bir takımla karşı karşıya olmamız, kondisyonumuza güvenerek bana son bölümlere
kadar skoru tutarsak 3 puan alabiliriz diye düşündürttü.
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Ama skoru tutmak bir yana maça çok hızlı başladık. Yasin şutu kalecide kalırken, Adem ve
Hasan’ın sağ kanatta etkili performansları Emirdağ’ı yarı alanına hapsetti. Oğuzhan’ın süper
ortasında bomboş Adem Zengin boyu yetmediği için topu boş kaleye göndermek için kafa
vuruşunu yapamadı.

  

Mehmet Korkmaz’ın ara pasında kaleciyi geçen Osman ise topu ayağından auta kaçırıyordu.

  

İsmet solbekte, cezalı Selim’in yerinde ise bu sezon hiç forma giymeyen Murat Şahin oynarken
Murat Elmas sol açık, hocanın vazgeçemediği isim Mehmet Kokmaz’da ön libero olarak görev
yapıyordu.

  

40.Dakikaya doğru arka direkte bomboş kalan 11 numaraları kafayla topu auta attı. O an  bu
pozisyonun maç boyunca bizi eyvah dedirtecek tek pozisyon olacağından habersizdik tabiî ki.

  

Sol kanatta topu kapıp süper ortalayan Elmas’ın topuna Oğuzhan kafayı vursa kesin gol
olacaktı ama kafasını sıyırdı.

  

İlk yarı golsüz biterken ilk yarının mutlak hakimiydik.

  

Ancak maç eksiği göze batan Murat Şahin’e kaptan Erol’da ıskalarıyla ayak uydurunca
savunmadaki tüm yükü sol bek oynayan İsmet çekmeye başladı. Oktay’ın arkaya sarktığı
ataklarda daha hızlı davranarak tehlikeleri savuşturdu. Ayağı yere sağlam basıyor ve güvenli
oynuyordu.

  

Hasan Tosun’un birbirinden etkili bindirmeleriyle, hücum bölgesine kamp kurması sonucu üçlü
defans gibi oynadık uzun süre.

  

Mehmet Korkmaz ve Yasin Yılmaz’ın orta alanda rastgele değil, bilinçli olarak top kullanmasıyla
deneyimli Emirdağ takımını oyundan düşürdük.
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Geçen maç etkisiz kalan Adem Zengin’in maça o kanatta damga vurmasıyla golü kokluyorduk.

  

Sol açık oynayan Murat Elmas ise maça iğneyle çıkmıştı ve çok etkili olamadı.

  

İkinci yarıya da aynı şekilde başladık. Rakibi hataya zorlarken kendimiz daha sağlam oynadık.
Murat ve Erol’un toparlanmasıyla ve genç eldivenimiz Burak’ın her hava topunda kendinden
yaşça çok büyük futbolcuları yere serip tehlikeleri doğmadan önlemesiyle pek sıkıntı
yaşamadık.

  

60.Dakika da daha 1 dakika önce Adem’e elle oynamasından kart veren hakem sarı kartlı
oynayan 3 numaralarını sadece uyardı. Eğer kural kitabında kasti elle oynayan adamın sarı
kartı varsa atmayın, uyarın; sarısı yoksa kart gösterin diye kural varsa getirsinler o kitabı ben
yerim.

  

70’ten sonra Emirdağspor bitti. Ayakları gitmez oldu. Hasan’mı yoksa Adem’mi sağ açık
oynuyor onu anlayamadılar bu dakikadan sonra. Ayrıca o ana kadar savunmada hatasız
oynayan İsmet Benli’nin de alıp başını Emirdağ yarı alanına yerleşmesiyle Kütahyaspor artık
rakibini daralttı.

  

Ama gel gelelim son noktalardaki aceleciliğimiz öne geçmemize engeldi.

  

Savunmanın bir anlık hatasında golle burun buruna kalan Oktay’a da sakatlanmak pahasına
İlyas Burak karşı koydu.

  

Kalecinin hatasında topu önünde bulan ve bekletmeden sert vuran Adem şutunu kalecileri
Murat son bir çabayla çizgiden kornere çıkarmayı başardı.

  

O an kenara Erhan geldi. Çok korktum, hücumdan biri çıkacak ve bir puanın üzerine yatacağız
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diye. Ama korkulan olmadı , sistem değişmedi ön libero Mehmet çıktı Erhan girdi. O da bu
bölgede oldukça iyiydi.

  

Derken kazanılan frikikte İsmet geldi. Tribünde yaptığım totem bu anda tuttu ve espri malzemesi
de olduk. Ancak maçın en iyilerinden İsmet sol ayağıyla barajın üzerinden köşeyi müthiş buldu.
Deliler gibi sevindik.

  

O an kafamıza pet şişeler, çakmaklar yağmaya başladı.

  

Bunları yapan Emirdağlıları kınıyorum gibi anlamsız cümleleri kullanmayacağım. Biz de
taraftarız, böyle ufak tefek şeyler olur. Lige şampiyonluk diye girip dibe vurmuş bir takımın
taraftarı olarak bu tür gerginlik yaşamaları insanlık halidir. Bundan sonraki maçlarında başarılar
dilerim.

  

Son 5 dakika, yine bu sene şans bulamayan Yunus’u da sahaya süren teknik heyet en
doğrusunu yaptı ve son dakikalarda doldur boşalt yapması muhtemel Emirdağ’ın hava
üstünlüğünü kırmak istediler.

  

Ama Emirdağ’ın dermanı kalmamıştı. Kütahyaspor kaptığı toplarla inanılmaz hücumlar geliştirdi.
2.golü nasıl atamadık bunu anlatabilmem mümkün değil. Çünkü gerçekten kaçırılmaz golleri
kaçırdık. Bu da bizim hastalığımız.

  

Son saniyede kalecileri Murat, Hasan’ın Yasin’in klas pasında golle burun buruna kaldığı an net
golü çıkarmasa Hasan oyununu taçlandıracaktı, olmadı.

  

3 puanı 1 golle aldık, hak etmiştik.

  

Başlığı seçme nedenimiz de ilginç bir tesadüften ileri geliyor. Kütahyaspor’u solbekler
sırtlamaya devam ediyor. Takıma attığı gollerle 7 puan getiren Murat Elmas’ın bugün önde
oynamasıyla solbek olarak sahaya çıkan İsmet bu kez gol attı ve Kütahyaspor sol şeritten hızla

 4 / 7



RIDVAN43, EMİRDAĞ MAÇINI YORUMLUYOR...(26.12.'10)  

Yazar Administrator
Salı, 30 Kasım 2010 22:14 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:48

zirveye doğru yol almaya başladı.

  

Bugün can siperane mücadele edip canla başla oynayan tüm Kütahyasporlu futbolculara
teşekkür ediyorum. Ancak kadromuz oldukça daraldı. Yönetimimiz bu güzel takımın emeklerinin
boşa gitmemesi için ara transfer dönemini muhakkak iyi değerlendirsinler.

  

Kazanınca her şey çok güzel oluyor. Çok mutlu döndük Emirdağ’dan.

  

Futbolcularla ilgili görüşlerimle birlikte Emirdağspor-Kütahyaspor maçının yorumuna nokta
koyacağım.

  

İlyas Burak Sağkan: Allah nazardan saklasın, üzerine konuşmaya korkuyorum. Belki net bir
tehlike olmadı ama yan top, duran top ve ileriye şişirilen toplarda çok fizikli olan Emirdağ
takımına bir başına “Dur!” dedi. Yeri geldi kendi arkadaşlarını bile yerlere serdi. Toplara öyle
inanarak ve kendine güvenerek çıktı. Alacağını aldı, alamayacağını da bir yumrukta orta sahaya
gönderdi. Aynı şekilde devam etmesini, aynı konsantrasyonunu sürdürmesini temenni
ediyorum. Ellerine sağlık.

  

Kendisini 8 maç yedek oturtup Sedat’ın hatalarına rağmen aynen yola devam eden Murat
Hoca’da zaten kendi kendine kaçırdığı galibiyetlere yanıyordur, benim bişey söylememe gerek
yok.

  

Hasan Tosun: Maç yazısında da sık sık bahsettik. Bugün çok etkiliydi. En iyi savunma
hücumdur sözünün doğruluğunu ispatladı. Hücumdan gelmedi, çünkü gerek kalmadı. Rakibin
sol kanadını Adem ile birlikte yarı alanlarına mahkum etti.

  

Erol Yılmaz: Kaptan çok iyi niyetiyle sahada mücadele veriyor ama ben nedense ilk yarıda yine
çok tedirgin oldum. Galibiyete olan katkısından dolayı tebrik ediyorum. Tecrübe anlamında
takım için çok önemli rol üstleniyor.
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Murat Şahin: Taraftarın çok sevdiği, tekmeye kafa uzatan bir oyuncu Murat. Bugün ilk yarı
aklımızı aldı. Maç eksiği eyvah dedirtti. Ama ikinci yarı toparladı, kendine geldi. Takımını
rahatlattı.

  

Yasin Yılmaz: Çok kaliteli oyuncu olduğu topsuz oyunda bile belli. Gerçekten geçen hafta
olduğu gibi gene çok iyi buldum. Kafası havada oynuyor. Yasin’e tavsiyem bu kadar iyi şut atan
bir oyuncu olarak, acele etmeden en iyisini yapabileceğine inanarak vurması.
Çünkü böylesine yetenekli bir adam, bu ligde 5 golün altında kalamaz. Kalmayacakta!

  

İsmet Benli: Savunmanın solunda kendini buldu. Çok iyiydi. Belki de takımın en iyisiydi. Ama
öyle önemli bir gol attı ki “belki” ye gerek bırakmadı, maçın adamı oldu. Ayağına sağlık. Görmek
istediğimiz İsmet buydu.

  

Osman Alıç: Oğuzhan’ın arkasında 2.forvet gibi oynadı. Sürekli o bölgede koştu, girdi, çıktı.
Topla çok etkili işler yapamadı. Ama rakibi hataya zorladı.

  

Murat Elmas: Fedakarlık yaparak sakat sakat ve alışık olmadığı bölgede oynadı. Çok etkili
olamadı ama bir gol bir asistle bitirebilirdi bu maçı bile.

  

Oğuzhan Pak: Oda ilerde top tuttu, oyunu kanatlara yaydı. Eksik olan şey gol vuruşuydu.

  

Adem Zengin: Geçen hafta kötüydü dedik bu hafta da hakkını verelim. Hasan ile beraber duman
ettiler Emirdağ’ı. 90.Dakika da bile hala depar atarak hücuma gidecek kadar kondisyona sahipti.
Gol atamaması şanssızlıktı. Çünkü yapabileceğinin en iyisini yapmasına karşın rakip kalecinin
becerisine boyun eğdi. Kocaman alkışta Adem’e.

  

Mehmet Korkmaz: Ön liberoda çıkana kadar neredeyse hatasız oynadı. Kutluyorum.

  

Erhan Özoğlu görevini yaptı ve girdikten sonra orta alanda topu tutarak skor avantajımızı
korumamıza yardımcı oldu.

 6 / 7



RIDVAN43, EMİRDAĞ MAÇINI YORUMLUYOR...(26.12.'10)  

Yazar Administrator
Salı, 30 Kasım 2010 22:14 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:48

  

Bu sezon ilk kez şans bulan Yunus’ta kendine iş düşmese de formasını kısa sürede terletti.

  

Umarım bu galibiyetlerin devamı gelir..

  

Taraftara maçta çay jesti yapan yöneticimiz Osman Gezgin'e teşekkürler..
Ayrıca Kütahyaspor'a yıllarca hizmet veren ve takımdan ayrılsa da yüreği arkadaşlarıyla atan
Erman Özkan kardeşime de bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum, yolu açık olsun...

  

Başkan bu takımın mücadelesine yazık etme, doğru transferler yap.

  

Saygılarımla.
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