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 -DURAKLAMA DEVRİ-

  

3 Puana çok fazla ihtiyacımız olan dönemdi...Maçtan bir kaç gün önce SSK
gelirlerimize el koyunca futbolcularımıza gerekli ödemeler malesef yapılamadı.
Ben bunu sorun yapmayacaklarından emindim...

  

Ahmet hoca geçen haftadan tek değişiklik yapıp kaleye Gürkan'ı koymuş..
Bir de kaptanlık pazubandı oldukça yakışmış Gürkan'a..

  

Maçta pek kayda değer pozisyon yokken top kornere gitti..
Ön direkte Fatih Doğanay bir kez daha kısa boyuna yenik düşerken geriden 
gelen Mesut kafayla topu istediği köşeye yolladı..

  

İlginçtir 18 kişilik maç kadrosunda 'forvet' oyuncusu yok...İleri uçta Azmi ve 
F.Tüfek iki kısa orta saha futbolcusu...Osman'ı hoca istemedi ve biletini aldırıp yolladı..
Halil İbrahim ve Gökhan'ı da düşnmedi.Salih ve Yücel sakat diyecekler; DEĞİL...
İkisinin de oynayabilecek durumda olduğunu ben biliyorum.
Hafta içinde doktorları oynarlar demesine rağmen Ahmet hocanın yazılı rapor merakı 
bu oyuncuları 18 dışında bıraktı...

  

Maça dönersek; ilerde Tüfek ve Azmi top beklediler.Yerden oynadığımızda etkili
olmaya çalıştılar ama yüksek topları doğal olarak alamadık...

  

Yaklaşık 35 metreden serbest vuruş kazandık...Sedat topa öyle bir vurdu ki kaleye
giren top aynı süratla penaltı noktasına kadar dışarı çıktı.Böyle bir golü iddaa ediyorum 
Dünyanın önde gelen yıldızları atamazdı.Ama malesef pozisyonun çift vuruş olduğunu 
hakemin elini havada görünce anladık..Bu şahane gol malesef ilerleyen dakikalarda 
keşke lafını sıkça kullanabileceğimiz güzel bir enstantane olarak kalacaktı...

  

İlk devre bitiminde bana ilginç gelen ise Ahmet Kılıç'ın yedek kulübesi önünde uzun süre
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dikilmesiydi.Hoca onu yaparken içerde ki futbolculara gerekli bilgileri kim verdi o da
bende merak uyandıran başka bir mevzu..

  

İkinci devreye Soner'in yerine Selçuk, Serkan'ın yerine ise Çağdaş ile başladık...
Çağdaş savunmanın sağında oynadı Doğanay ise ilerde...

  

Devre başlamadan taraftar futbolcuları çağırıp bizim için oynayın dediğinde 
futbolcular birden şahlandı...Taraftarı da arkasına alan takımımız inanılmaz
pozisyonlarda rakip kaleci Yahya'yı geçemedi..İster şanssızlık diyelim, 
ister beceriksizlik ama Yahya'nın yeteneklerini takdir etmemek 
bir futbol ayıbı olurdu bugün...

  

Daha sonra Fatih Tüfek 4.maçında 3.golünü klas bir vuruşla attı...O andan
itibaren kazanacağımızı düşündüm ama orta sahada bugün harika oynayan 
Emrah şanssız sakatlık geçirdi yerine Kerem girdi.Oda maça 
hareket getirdi ama gol getiremedi...

  

Yüklensekte golü bulamadık ve 2.devrede ki yüksek tempo maç sonlarında 
bizi elbette oyundan düşürdü...Maç berabere bitti...

  

Kalede Gürkan'ı zorlayacak bir şey olmadı..Ama çok büyük bir tecrübe...
Kaleye çok yakışıyor...

  

Fatih Doğanay; kademeye iyi giriyormuş! Maşallah çok belli ki her maç bizim de
kaleye girenleri aynen Fatih'in kademeye girdiği gibi izliyoruz...

  

Ahmet Hoca'nın sihirbazlık yapıp solbek yaratma çabasına girdiği Yılmazlar'ı 
ilk kez bu kadar vasat buldum..Sağbekte oynadığı dönem Süper Ligtekilerin
dikkatini çeken Fatih'i solda yıpratmak ne kadar doğru?
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Göbekte Bora inanılmaz iyiydi..Burak'ta kazanma hırsıyla ve arkadaşlarını
ateşlemesiyle benim her dönem takdir ettiğim bir futbolcu...

  

Orta alanda Emrah çok başarılıydı sakatlığının ciddi olduğunu sanıyorum...
İnşallah değildir..Tam da kendine gelmişken...

  

Serkan ve Soner ilk yarı bitiminde çıktılar..Çağdaş bence çok iyiydi...Selçuk'un 
mücadelesi takdire değer..Çok top kazandı..İlerleyen zamanlarda daha fazla iş
yapabilir..Biraz heyecanlı gördüm...

  

Orta alanda Sedat'ın hırsı yetenekleriyle birleşince ortaya güzel hareketler
çıktı ama malesef skoru değiştirmeye yetmedi...

  

İleri uçta Azmi bugün çok top ezdi.Tüfek yüksek savunmanın arasında ezildi 
ama attığı gol bizi yenilgiden kurtardı yine...İnşallah bu çıkışı sürer...

  

Kerem'de hareket getirdi ama bana göre orta alanda oynaması yanlıştı.Sağ kanat
veya forvet Kerem'in yeteneklerini göstermesine daha uygundu...

  

Kaldı 70 puan! Suat Özkan 72 puanla şampiyon olacağımızdan bahsediyordu 
4 haftada ancak 2'sini alabildik, kaldı 70 puan...

  

Ayrıca Muğla'ya 5.golü attığımızda(!) yanımıza gelip bize gördünüz mü Kütahyaspor'u 
diyecek kişileri de maç sonrasında ortalıkta göremedik!

  

Olumsuz yazı yazmak benim sevdiğim bir şey değil...Ben eninde sonunda 
çıkış bekliyorum..Ama şuanda bu yazıyı okuyan bütün futbolculara kırgınım..
Neden mi?
Çünkü ben sizi eleştirenlere karşı bugüne kadar o kadar çok mücadele verdim ki
siz geride kalan zamanda beni herkese mahçup ettiniz..Ben size hala güveniyorum,
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güvenmeyenlere benim hesap sorma zamanımı getirecek olan sizlersiniz..
Haydi gösterin kalitenizi de bana şimdi kızanlar kafalarını kuma gömsün!

  

Ne diyorsunuz çok mu zor?
Bence değil!...
Allah yardımcınız olsun!...(23-09-2007) 
******
 NOT: eski sitede 208 kez okundu.. 
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