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 İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR

  

Hafta içinde gizli kapılar ardında yaşanan bazı gelişmeler sonrasında ümitler 
yine yeşermişti.Ancak bugün oynanacak Isparta maçı bizim için kader niteliğindeydi.
Tribünlerde yine hatırı sayılır sayıda taraftar vardı.

  

Herkes galibiyete şartlanmıştı.Sahaya çıkan onbirimiz de maç öncesinde
kenetlenerek adeta galibiyet için herşeylerini vereceklerini o 
dakikada gözler önüne seriyorlardı.

  

Özdemir Hoca'da uzun süredir beklediğimiz hamleyi yapıp çift forvet ve Turgay 
destekli hücum hattıyla sahaya çıktı.Gol sorununu çözmek adına gerçekten
gerekli hamle de buydu.Maçın başlamasıyla top hakimiyeti bizdeydi ancak pozisyona
giremedik.Maçın başında görünce dudak büktüğüm Murat Erdoğan ise ilk yarım
saatlik bölümde takımın en iyisi olarak dikkat çekti.Savunmamız Kaptanın 
gelişiyle toparlanmış görüntüsü verdi.Emrah maça kötü başladı.Özellikle yaptığı bir
top kaybında ofsayt bayrağı kalkmasa şuan farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.

  

Dakikalar ilerledikçe kazanma isteğimizi ortaya koyduk.Soldan Murat Erdoğan'ın usta
işi ortasını Fatih Karaçetin indirdi ve oluşan karambolde Fatih Yılmazlar kritik bir
gol attı.Geçen sezon Burdur'a attığı golle takıma can veren Fatih'in umuyorum bu
golü de bizim kurtuluşumuzun ilk ateşi olur.

  

Gol yedikten sonra Isparta devre sonuna dek bocaladı ama bizde
onlardan farklı değildik.

  

İkinci devreye geride başladık.Isparta daha cesur geldi.57.Dakikada yapılan
Maşallah Çağdaş değişikliği çok yerindeydi.Çünkü Maşallah'ın ikinci sarısına ramak kalmıştı.

  

64.Dakikada Ramazan'ın yerine Fatih Tüfek girince hızlı hücumlar geliştirmeye başladık.
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Özellikle Fatih'in ceza çizgisi üzerinde indirilmesine hakem kart çıkarmayarak 
seyirci kalırken usta ayak Turgay'da frikikte topu kaleciye teslim etti.Isparta'nın 
yüklendiği anlarda iki Fatih ve Ufuk'lu savunma üçlüsü hava toplarında çok üstündü.

  

İlerleyen dakikalarda Oktay'da geriye geldi.Hani hep kendini ben orta sahayım 
diyerek savunuyordu ya Oktay...Bence esas mevkiini kendisi de bugün öğrendi...
Savunma da o kadar iyi oynadı ki en az on topu keserek gol şansını rakibe tanımadı.
Her toptan sonra bravo Oktay diye bağırasım geldi.Ayrıca mücadelesi ve hırsı da 
bu sezonun en iyisiydi.Umarım Özdemir Arat'la iyi anlaşmaya ve onun söylediklerini 
yapmaya devam eder.Belki biraz geç oldu ama olsun...Daha hiç birşey bitmedi.
Hem tribünlerle de yıldızı barışmak üzere.

  

Isparta'nın savunmayı deldiği anlarda da kalecimiz Önder kalesinde devleşti.
İlk devrenin son maçlarından başlayarak çok üst düzey bir performans çizmeye 
başlayan Önder yaptığı kritik müdahalelerle takımına güven verdi.

  

Kontraataklarda biraz akıllı olabilsek ikiyi bulup rahatlardık ama yapamadık.
Özellikle dörde iki pozisyonda Çağdaş pasını verse net pozisyon olacaktı.

  

Netice de zor da olsa kazanmasını başararak ümitlendik...Hazır olsun herkes 
heyecan başlıyor yeniden...Bin türlü entrikanın döneceği son 8 haftaya yine girdik.
Geçtiğimiz sezon bizi kurtaran son 8 maçın bu sezon kimlerin canını 
yakacağını çoğu zaman nefessiz izleyeceğiz...

  

Turgay takımı yine orkestra şefi gibi yönetti.Birçok süper lig takımının bile 
bas bas 10 numara dediği şu günlerde bizim öyle bir derdimizin olmadığı bir kez 
daha ortaya koydu.İlerlemiş yaşına rağmen sahada ki tüm kardeşlerine yine en
iyi örnekti.Turgay'ı çok büyük keyifle izledim.Ayağına top geldiğinde hep rahatladım 
ve kaptırmayacağından emin olarak izledim.Bence bu ligde her takıma lazım bir usta.

  

Savunmamız Ufuk'un gelişiyle yine eski havasına bürünmüş.Sol kanatta Murat 
Erdoğan bence harikalar yarattı.Bundan sonra ki maçlarda daha da iyi olacağını
düşünüyorum.Hücumda Ramazan iyi mücadele etti ama pozisyona giremedi.
Ancak Oktay ile çift forvet oynamaya devam ederse o da yakın zamanda 
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kendini ispatlayacaktır...

  

Bana göre günün en iyileri Önder,Ufuk, Fatih Yılmazlar,Murat Erdoğan, Turgay 
ve Oktay'dı...Herşeyden önemlisi ise takımın kazanma hırsıydı.Maç sonrasında
da bütünleşen takımın bu tablosu yine gelecek için bizi ümitlendiren 
en güzel görüntüydü...(04-03-2007) 
*********
 NOT:Eski sitede 226 kez okundu.. 
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