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  -TERS ORANTI-

  Kısa yorganla yatarsanız, yukarıya çekerseniz ayaklarınız açıkta kalır, ayaklara çekerseniz
üzeriniz açık kalır.. Buna benzettim bugün Kütahyaspor'u.. Haftalardır forvetlerinden yakınan
takımda Hakan Demir bu maçı da boş geçmezken bu kez de kalecisi İlyas Burak çekti takımının
ipini.. Yani forvet olsa kaleci olmuyor, kaleci olsa forvet olmuyor, hepsi iyi olunca da hakem kötü
oluyor.. Bunun adını şanssızlık koymak istemiyorum bugün. 

 Lider ve namağlup Demir deplasmanında bakılınca 1 puana tamam derdim belki ama gereksiz
haftalarda yapılan kayıplar olmasaydı.. Herkesin 1-1'ini yediği bu hafta da kazansaydık çok
güzel olacaktı ama en azından hedeften de kopmadık. Geçelim maçın ayrıntısına.

 Geçen haftadan farklı olarak sağ kanatta Ömer'in yerine Murat Korkmaz oynadı. Ömer ise
Burak Karadeniz'in yerine forvete dönük oynadı. Açık futbolu tercih eden Eskişehir Demirspor
karşısında gol bulacak şekilde oynadık. Açıkcası kaliteli futbol oynadık. Hakan Demir iki
pozisyonda Ömer'in önüne topu atabilseydi golü daha önce de bulabilirdik. Hakan'ın üçüncü de
verdiği pasta ise Ömer'in şutunu kaleci Engin ayaklarıyla engelledi.

 36.Dakika da işler değişti ve Ömer'in üç kişi arasından enfes pasında topla buluşan Hakan
Demir çok klas bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi. 

 Taraftarın da desteğini alan Kütahyaspor maçı biraz tutabilse oyunu rahat koparabilirdi. Ama
pozisyon bulamayan Eskişehir Demir'e ilk yarım saatlik bölümde boşa çıktığı iki yan topla
davetiye çıkaran İlyas Burak üçüncü hatasında şansa yer bırakmadı. Altı pas içinde ellerinden,
bacak aralarından enteresan bir şekilde topu kaçıran Burak'ın hatasını artık telafi etmek
mümkün değildi. 1-1 oldu.

 İkinci devre solbeke Erhan geçti orta sahaya Semih Can girdi. Kütahyaspor yine skoru
değiştirebilecek gibi oynadı. Zaman zaman sıkıntılarda yaşasa da maçı alabilirdi. Maça girer
girmez Mehmet Sert'in attığı klas golde bence son yıllarda gördüğüm en iyi hakem triyosu tek
hatasını yaptı ve net golümüzü vermedi.

 Son dakikalarda maç iki takıma da gitti geldi. Kimse beraberliği istemedi. Ama Kütahyaspor'da
özellikle kahraman olmak istercesine yapılan kişisel bencillikler ikinci golün önüne set çekti.

 Son düdükle birlikte tribünlerden yine teknik heyete istifa sesleri yükseldi.. Gecenin ilerleyen
saatlerinde ise teknik heyet ve yönetim bıraktı haberleri kulaklara gelmeye başladı. Bu ne kadar
doğrudur bilemiyorum ama teknik heyet istifa diye bağırılınca bütün yönetimin istifa etmesi daha
önce hiç görmediğim bişey. Eğer böyle olursa gerçekten ilginç bir deneyim olacak.

 Murat Şen ise Kütahyaspor için uzun yıllar elinden gelen çabayı verdi diye düşünüyorum. Ama
her maç taraftar tepkisinin olduğu bir ortamda çalışmak sanırım artık onun için de zor olacak. Bu
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yüzden ben Murat Şen'in göreve devam etmeyeceğini düşünüyorum. Bugünkü kayıp 2 puanın
sorumlusu olarak kesinlikle teknik heyeti görmüyorum. Ama bu tepki maçlardan ve sonuçlardan
çok genel bir tepkiye dönüştü. İnşallah bu periyottan Kütahyaspor yara almadan çıkar.

 İlyas Burak sağkan: İznik maçında yediği golün etkisinden çıkamayışı ne yazık ki
Kütahyaspor'u eritmeye devam ediyor. İnşallah bu formsuzluğun sebeplerini çözer ve
üstesinden gelir.. 1 İznik ve 2 Eskişehir Demir olmak üzere şuan 3 puanımız İlyas Burak'ın
cebinde..

 Hasan Tosun: Geçen seneki Hasan yok sakatlıkların etkisiyle. Ama yine de standartların
üzerinde oynamaya devam ediyor. Bu performansının üzerine çıkabilecek potansiyeli var.

 Yunus Buzbuz: Solbek olmadığı için yerini çok yadırgadı. Golün o kanattan gelmesini ona mal
edemem çünkü net bir kaleci hatası ama genel performansı kötüydü ve oyundan çıktı.

 Barış Arinci: Kendisi hakkında bir maçlık performansı fikir vermişti ama bunu söylemek için belli
bir zaman beklemem gerektiğini düşündüm.. Barış Arinci tek cümle ile; Çok iyi insan, kötü
stoper.

 Cihat Öztürk: Yine takım savunmasının belkemiğiydi ama nazarımız değdi. Kötü sakatlık
yaşadı. İnşallah düzelir. Kusursuz performansını devam ettirdi bugün.

 Murat Korkmaz: Her maç başlarken kendisinden birşeyler bekliyorum. Açıkcası hoca olsam
adını ilk yazacaklarımdan birisidir Murat Korkmaz. Yeteneklerine çok güveniyorum. Ama bir
türlü maçı çeviremiyor lehimize. Bugünkü performansını da yine çok beğendim diyebilirim ama
maçı koparma şansı birkaç defa eline geçmişti. Bunları kullansa çok daha güzel olacaktı. Yine
de ısrarla Murat Korkmaz'ın bu takımı bir sınıf yukarıya taşıyacağı günleri bekliyorum.

 Erhan Özoğlu: İlk yarı orta sahada ikinci devre solbekte oynadı. İyi performans gösterdiğini
düşünüyorum. Bugün çok iyi oynadı.

 Selim Açıkbaş: Mücadele etmek dışında o bölgede yapabileceği çok fazla şey yoktu. Cihat
sakatlanınca savunmaya döndü. Yay önünden önüne düşen topa iyi vursa golünü atacaktı.
Vasattı bugün çok göze batmadı.

 Murat Elmas: Son haftalardaki en iyi performansını sergiledi. Top kazandı, şut attı, çalım attı.
Geçen seneki gibi büyük bir mücadele içinde gördüm bugün. 

  Ömer Ankaralıgil: Bugün Hakan ile uyumlu olabilseler ya da Hakan ona ayak uydurabilseydi
Ömer gol atardı. Atamadı ama attırdı. Bence gene çok iyi oynadı. Sakatlığı sebebiyle çıktığını
duyduk inşallah önemli değildir. Çünkü son 2 haftadaki Ömer bizim beklediğimiz Ömer.

 Hakan Demir: Maça pas hatalarıyla başlasa da attığı güzel golle kendine geldi. Uzaktan güzel
bir şutu da üst ağlarda kaldı. Mehmet Sert girince daha da iyi oynamaya başladı. Ama
performansından daha güzel birşey vardı bana göre. Maç öncesinde tribünlere çağrıldığında
büyük bir güvenle geldi ve gol atacağım diye söz verdi. Parmağıyla kaleyi de işaret etti. Bunu
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Kral Serkant yapardı. Gelip gol sözünü verir ve golünü de atardı. Hakan'dan bunu görmek
benim aklıma Kral Serkant'ı getirdi açıkcası. Bu hoşuma gitti. Hakan Demir'i tebrik ederim,
Serkant Gülyaşar'ın da kulaklarını çınlatalım.

 Semih Can Solmaz: Çok iyi ayakları var fakat defansif yönü sıfır.. Topu iyi kullanabilen bir
oyuncu olmasına karşın mücadele etmeyi öğrenemesse olduğu yerde sayar.

 Mehmet Sert: Yorgundu, sakattı derken iğne oldu 15 dakika kala taraftarın yoğun tezahüratları
altında oyuna girdi. Girdi, ileriye koştu verkaçı yaptı köşeye golü bıraktı. Tam formayı çıkartıp
sarı kartını görmeye hazırlanıyordu ki yan hakemin bayrağı kalktı. Golü güme gitti. Top
saklaması, doğru koşuları ve gol vuruşlarıyla santrafor kelimesinin sözlükteki karşılığı olduğunu
15 dakika da gösterdi. Mehmet sağlıklı olduğu sürece Kütahyaspor'un forvet transferi birinci
önceliği olmaz.

 Burak Karadeniz: Sağ kanada girdi. 1 kez topla buluştu üzerine bastı. Sonra da maç bitti.
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