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 TAHAMMÜLÜN SONU
Her sene kritik durumda olduğumuz için nerdeyse her maçımız altı puan değerinde 
oluyor.Burdur'u yenip üstüne çıkmak zorunda olduğumuz için de bugün
aynı durumla baş başaydık.

  

Maçın başlamasıyla gösterişlik iyi futbolumuz yine vardı.Ancak Ramazan 
altı pastan yerde ki kaleciyi vurmayı başarınca bugün de gol atamayacağımız 
gerçeği kendini gösterdi.En az bizim kadar kötü bir takım olan Burdur kalemize 
bile gelmeden frikik golüyle öne geçince zaten keybettik.Çünkü bırakın iki golü zor
bela bir golü atacak takıma bile sahip değiliz.

  

Maçın 44.dakikasında Murat Özgen'in alışılmış senaryosu yine yazılmaya başlandı.
Soldan o dakikaya dek birçok orta yapan Ayhan'ın yerine Murat Erdoğan sahaya girdi.
Zaten mağlupken bir de defansif özellikli Maşallah girince takım organizasyon 
yapmaktan çok uzak kaldı.

  

Daha sonraları Fatih Karaçetin'in acemi penaltısı (ki bunu daha önceleri de yapmıştı.
Mesela bir Aliağa maçı hatırlıyorum) skoru 2-0'a taşıdı.Haftalardır bu skoru 
koruyamayan Burdur'un bugün üstüne daha fazlasını da koyacağını düşündüysem 
de onlarda da bu potansiyel yoktu.

  

Zaten yorumlanacak bir futbol bile yoktu bugün...Fark iki olduktan sonra tüm 
stadın protestoları herşeyin önüne geçti.Özellikle de Ramazan'ın başına gelenler.
İlk devre küfürlere mağruz kalan Oktay hatasıyla baş başa kalırken Ramazan 
bunu yapmadı.Altı pastan topu içeriye gönderemeyen adam eldivenlerini kapalıya 
atarken hiçte ıskalamadı.Tabi taraftar da onu...Belki yapılanlar hoş değildi ama 
yıllardır çaresizlikten sıkılmış taraftara da birşey söylenemez bu yaptıkları için...

  

Ben Yasin Emre'nin sadece futbolu hakkında konuşmayı tercih edenlerdenim.Vee
futbolu yıllar önce bırakmış birinden farksız.Yaş 33...Amaç son birkaç takımın 
daha parasını yemek...
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Çağdaş...İlk devre Divriği'nde oynayamayan Murat Hocanın sisteminin adamı !!! 
Bizim sistem de topa kafayı taraftar vuracaksa hakikaten tribünlere
adrese teslim toplar attı bugün...

  

Abdullah...Maalesef tahminler bir kez daha doğru çıktı...Bir maçlık performansın 
kendine yeteceğini düşünenlerdenmiş oda...

  

Sana ayrı bir yer açmak lazım Turgay...Sen harikasın...Takımdaki ruhsuzları 
ateşlemek için çok uğraştın ama altın semer vursan...Kendini her topa attın.
Futbolunu oynadın ama tek kişiyle olmaz.İlk devre aldığın puanlar için sağol 
ama üzme kendini...Bu takımın sonu belli.İnşallah bundan sonra ki futbol 
yaşantında yüzün güler...Bu güne kadar söylediğim bir kaç kötü eleştiri
için sadece senden özür dilerim...

  

Murat Özgen artık gider...Ama tahammül çok uzun sürdü.Göz göre göre uçuruma
doğru koştuk ve şimdi yine dipte yalnız kaldık.Durum geçen seneden daha vahim...
Üstelik bizi kurtaracak Serdarımız, Muhittinimiz, Çağatayımız,Kamilimiz, Yavuzumuz yok...

  

Bugün birçok kişinin söylediği gibi THE END yani...(18-02-2007)
********
 NOT:Eski sitede 237 kez okundu..
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