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UMUTLU DİRİLİŞ!!!

  

Yine bir dibe vuruş döneminde rakip Ispartaspor'du, aynen geçen sezon olduğu gibi...
Kazanmak zorundaydık...Sahaya yine Salih'siz çıktık.Biçok kişi gibi benim de
hoşuma gitmeyen bir durumdu..F.Yılmazlar'ı sağda görünce içim rahatladı, dedim;
tamam defansta ki sorun çözüldü...

  

Kalede tek kalan Umut, zaten geçen haftanın da kahramanı olarak eldivenlerini giydi...

  

Maçın başlamasıyla beraber top daha fazla bizdeydi ama Ispartaspor çok genç 
ve iyi pres yapan bir takım.Toplu hücum toplu savunma felsefesiyle ve kaptıkları 
toplarda uzun paslarla kontraya çıkarak bize zor anlar yaşattılar...Şunu söyleyeyim.
İlk hafta Tavşanlı'yı yenen Ispartaspor'dan çok çok iyi, takım olmuş, ne yaptığını 
bilen ve amatör görüntüsünden sıyrılan bir Ispartaspor vardı...Neden yukarıda 
olduklarını bugün anladım..

  

Bize gelince soldan Serkan ve Azmi işbirliğiyle 3 pozisyon bulduk ama 
Fatih Doğanay ile değerlendiremedik..Ama kısa boylu oyuncumuzun suçu yok, 
ceza sahasında topa vuracak oyuncumuz, golcümüz yoktu!Doğanay'ın boş kale
yerine direği vurduğu ve ardından Tüfek ile gol olan pozisyon net bir ofsayttı.Hakem
doğrusunu yaptı, her ne kadar hoşumuza gitmesede!...

  

Maç başında büyük güven duyduğum F.Yılmazlar her geçen dakika beni şaşkınlığa uğrattı..
Sanki oynayan bambaşka biriydi..İleriye vurup geriye giden topları ve ileriye gidip 
gelemediği anlarda felç olan sağ kanadımızdan Ispartaspor bizi darmadağın edebilirdi..
Ama günün kahramanı yine Umut olunca bu imkanı bulamadılar...

  

Umut Akkoç...Bugün Kütahyaspor gol yemediyse, galip geldiyse ve dirildiyse bunun 1 
numaralı sebebidir bana göre..Gözlerimi kapattığım bütün dakikalarda o kalesinde 
dimdik duruyordu.Çıkarttığı inanılmaz gol pozisyonlarının dışında attığı milimetrik 
degajlarla takımı hücuma kaldırdı.Zaten son yıllarda kalemizi dolduran, böyle boylu
poslu bir kalecimiz olmamıştı..Direğe çarptığında çok korktum devam edemezse diye, 
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ama korktuğum olmadı..O dakikadan sonra da Umut yine devleşmeye devam etti.

  

İlk yarıda adeta dökülen Kerem'in yerine Salih ile başlayınca çok ümitlendim..Ama 
bu kez de doldur boşalt oynamaya başladık.Her topu Salih'e şişirip ondan 
süpermenlik bekledik..Şunu söyleyeyim, taraftarın en nefret ettiği şey doldur boşalttır..
İnanın tribünde kafayı yiyecek gibi oluyoruz...

  

Salih'te kendini ispatlamak için çok fazla hırs yapınca kırmızı kart gördü..llk sarı kart hatalıydı, 
burada Salih'i sonuna kadar savunurum da ikincinin bende bir açıklaması yok...
Keşke yapmasaydı Salih..Tam kazanmak üzereydik onu, bir kez daha onsuz kalmasaydık..
Ama malesef futbol hata oyunu ve ufak hata bitiriyor...

  

Emrah orta sahamıza ilaç olmuştu ve o dakikalarda Isparta'yı yarı 
alanına da hapsetmiştik..

  

Oyunda moralimi bozan, Ispartaspor futbolcuları zaten bir puan için olmadık zamanlarda 
yere yattı ve bizim centilmen futbolcularda her topu taca atıp Ispartaspor'a kıyak geçtiler...

  

Ahmet Hoca yine değişik hamlelerle herkesi farklı yerlerde oynattı.Doğanay ikinci 
devre sol kanatta oynadı..Benim bildiğim bir adamın en verimli olduğu bölge vardır 
ve orada oynar...Böyle olunca futbolcuda şaşırıyor...

  

Kırmızıdan sonra ilerde Tüfek yalnız kaldı...O görüntüyle biz gol atamazdık...
Tek çaresi vardı.Frikik olacak, klas solağımız Sedat bombalayacak ve öne geçecektik..
Tam olarak öyle olmadı belki, ama golü duran toptan attık.Sedat'ın ortasında 
F.Yılmazlar kaleciye rağmen arkaya aşırdı ve Tüfek son haftalardaki 
suskunluğuna son verdi..

  

Golü attıktan sonra inanılmaz kötü son 15 dakika oynadık..
İleriye çıkamadık..Çağdaş , Balıkesir maçında yaptığı ve gol yediğimiz o aceleci 
gelişigüzel vuruşlarını yine yaptı ama Allah'tan gol olmadı..
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Fatih Tüfek müthiş mücadele etti.Tek başına ilerde ayakta kalmaya çalıştı.
Defansta Fatih Yılmazlar attırdığı golün ardından gerçek kimliğine bürününce 
Bora ve Burak'ın da mücadeleci futboluyla Isparta'ya pozisyon vermedik..

  

Yılların tecrübesi Hakan'da Ahmet Hocanın ilk kez aklına geldi ve bize o geçmek 
bilmeyen anlarda büyük yarar sağladı..Erdi Demir döneminde oynuyordu ve
bana güven veriyordu..Bence Hakan bu kadar kulübe de paslanacak birisi değil..
Umarım daha fazla süre bulur!

  

Son bölümlerde Umut akıllı hareketlerle oyunu soğuttu...Golü yemeden maçı kazandık 
ve ölü toprağını yine bir Isparta maçıyla attık..Umutlarımız yeşerdi...

  

Maç sonrasında ki taraftar-futbolcu kenetlenmesi çok güzeldi, çok özlemiştik...Umut'un
elleri ve Tüfek'in ayakları bize üç puanı getirdi...

  

Bu hafta maçımız yok..Bu iyi olacak ve takım biraz daha toparlanacak..
Eğer kongrede güzel bir sonuç çıkarsa Kütahyaspor yukarıyı zorlar..
Çünkü hiçte geç değil!...(04-11-2007) 
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 227 kez okundu.. 
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