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 -OBJEKTİF YORUM!-

  

Bu hafta bizim maçımız olmadığından televizyonun karşısına geçip diğer maçları
rahat rahat takip ettim..Diğer skorlar bizi pek ilgilendirmiyordu çünkü grupta kimin
nerede olduğu, ne yaptığı belli değil...Bu yüzden de stressiz bir hafta sonuydu..

  

Geride kalan 10 haftaya şöyle bir göz atalım dedim..Liderden başlayalım...

  

Tavşanlı Linyit bu hafta Aydınspor deplasmanındaydı...Beraberlik takımı Aydınspor, 
Kuşadası stadından kurtulduğu için daha bir moralliydi, ama skor çok da sürpriz olmadı..
Temsilcimiz, istediğini kurtarmayı bildi.
Artık Fatih, Hüseyin Usku, Ender, Ahmet, Beşir, Şaban, Orhan, Yüksel, Abdi,
Ali Efe ve Hüseyin diye klasikleşmiş kadrosuyla iyice rayına oturan kırmızı-siyahlıları 
eski yıldızlarımız taşıyor..
Ali Efe orta sahada 10 numara futboluyla göze batarken, uzun yıllar takım kaptanlığımızı 
yapıp kapının önüne koyulan Abdi Aktaş'ta takımını liderlik koltuğuna oturttuğu gibi 
kendisi de gol krallığında zirvede yer alıyor..
Tavşanlı'da da takım kaptanlığı yapan tecrübeli golcü, futbolunun altın çağını yaşıyor..
Tavşanlı'da 10 maç oynayıp 8 gol atan Abdi Aktaş, Kütahyaspor'da ki istikrarını 
burada da sürdürüyor..Bu performansı sürerse Linyit 2.lige her geçen gün 
daha da yaklaşacak..Geçen sezon ki yıldızımız Turgay bile iyice şaha kalkan 
Tavşanlı'da kadroya girmekte zorluk çekiyor...

  

Tek mağlubiyetini Tavşanlı Bld'den alan Denizli Bld ise zor deplasmanda Süleyman'ın 
golüyle Konya Şeker'i geçti ve Tavşanlı ile birlikte puanını 21 yapıp zirveye ortak oldu.
Tescilli golcüsü Fatih Koyugölge ile birlikte Nevzat'ın da çıkışı ve skora yaptığı katkı, 
yıllardır bu grupta hep tepede yer alan yavru horozu bu sezon da zirveye götüren en 
büyük etkenler olarak göze çarpıyor..Her yıl 2.lig trenini kıl payı kaçıran kırmızı-beyazlılar, 
taraftarsız, sessiz sedasız hedefe doğru koşuyor...

  

Sezona ligin büyük favorisi olarak giren Altınordu'da haftalar geçtikçe tırmanıyor..
Bu hafta geriye düştüğü maçta yine bir son dakika golüyle Aliağa'yı 2-1 geçip çıkışlarını 
devam ettirdiler..Burada da genç Deniz attığı gollerle alkışlanırken, Melih, Zafer gibi
futbolcular da oyunlarıyla beğeni topluyor..Rize'den kiralanan eski Göztepeli Aydın
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Kuzu'nun sakatlık ve cezaları sebebiyle bir türlü katılamadığı şeytanlar, bu oyuncunun
da beklenen performansı yakalaması halinde zirveye göz kırpıyor...

  

Çok büyük maddi sıkıntılarla boğuşan ve sezon başında bir çoğumuzun düşer gözüyle
baktığı Ispartaspor ise taraftarının desteğiyle yoluna devam ediyor..Kaptan Turgut'un 
önderliğinde, büyük patlama yapan genç golcü Serdar Kılıç'ın da golleriyle yeşil-pembeliler 
de her geçen gün hedef büyütüyor..Şuan ki görüntüsüyle Cengiz Ocak idaresinde ki
ıspartaspor zirveyi zorlamaya devam ediyor...

  

Tek mağlubiyetini ilk hafta son dakika da Muğla'dan alan Balıkesirspor'da bu hafta 
zayıf rakibi Yeni Ereğli'yi zorda olsa 2-1 geçti ve iddiasını sürdürdü..Burada da

  

 Yusuf Yalçın ve geçen sezon Merinos'ta yıldızlaşan Ümüt Canbaz gol yükünü

  

çeken isimler durumunda.Savunma da genç Erhan'da takımın az gol yemesinde 
aslan payına sahip...

  

Lige çok iyi girip bir ara liderliğe oturan ancak son haftalarda ki form grafiğinde

  

gözle görülür bir gerileme yaşayan Manisa temsilcisi Akhisar, bugün Muğlaspor'u 
deplasmanda 3-1 ile geçerken pek zorlanmadı..
İbrahim Sarı gibi bir yetenek, Atilla Özcan tarafından yedek kulübesine mahkum edilse
de Emre Okur attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandırıyor..Savunmada ki

  

 başarısını zaman zaman hücumda da gösteren genç Okan Mordal'da takımın
önemli isimlerinden birisi...

  

Lige rüya gibi bir kadroyla giren Konya Şekerspor ise son 2 haftadır kaybediyor..
Yaş ortalaması bir hayli yüksek olan ligin zengini, bir an evvel toparlanamazsa 
düşüşü sürecek..Çok da iyi futbol oynamayan Konya ekibini tecrübeli golcüleri 
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Faruk Temel, Gökhan Güven ve Hüseyin Küçük iddialı yapıyor.

  

Bugüne kadar ligde sadece 4 gol yiyen Torbalıspor bugün grubun en sürpriz 
skoruna imza attı ve bu güne kadar sadece 3 gol atabilen Yeni Burdurspor'dan 
4 gol birden yedi..Bu sürprize rağmen umduğundan daha iyi bir konumda bulunan 
İzmir'in yeni temsilcisinde eski oyuncumuz Sezer Özçelik ve geçen sezon Alibeyköy'de 
başarılı maçlar çıkaran Ulaş Aynur performanslarıyla parmak ısırtıyor..Sezer Özçelik 
aynı zamanda da bu takımın kaptanı...

  

Bana göre ligin en iyi teknik direktörü Yalçın Gündüz'e sahip Nilüfer Belediye 
bir türlü istikrarı yakalayamadı..Eski forvetimiz Akif Elçiçeği'nin attığı gollerle galibiyetler
alabilen Nilüfer bir an evvel istikrarı yakalayamazsa ilk üç iddiasını kaybedecek..

  

Faruk Korkmaz'ın kötü futbol oynattığını öne süren Aydınspor'da Kamber Altıntaş'ta 
pek bişey değiştirememişe benziyor..Bu ligde önemli işler yapmasını beklediğimiz 
Semih Atıcı ve Ercüment Yılmaz'ın bir türlü bekleneni yakalayamaması da 
siyah-beyazlıların seri beraberliklerinde etken olarak gözüküyor.Kısa sürede 
Aydınspor'un bir hoca daha değiştirmesi sürpriz olmayacak...

  

Bugün Isparta'da kaybeden Nazilli Belediye'de gol yollarında çok etkisiz kaldı..
Aslında kaliteli bir kadroya ve Kemal, Baha gibi iyi golcülere sahip Nazilli Belediyespor 
daha yukarılarda olabilirdi..Futbolcularını tokatlayıp gündeme oturan teknik direktör 
Yıldırım Uran, her ne kadar 'onlar benim evlatlarım'
desede yaptığının sporla bağdaşmadığı su götürmez bir gerçek..Türk futbolu bu tür
insanlara emanet edildiği sürece, Nazilli Belediyespor'un ligde neden sonda olduğunu 
ve Türk futbolunun neden ileriye gidemediğini sorgulamamak gerekiyor diye düşünüyorum!..

  

Bursa'nın bir diğer ekibi Oyak Renault ise genç kadrosuyla bir iyi, bir kötü devam ediyor..

  

Kaptanları Orkun Yılmaz ve genç Özer Kutlu'nun attığı gollere savunmada Serkan
Zeybekoğlu'nun iyi futbolu da eklenince Renault puan toplamaya devam edecek izlenimi
veriyor...
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Sezona çok geç başlayan Konya ekibi Yeni Ereğli için söylenecek çok şey yok..Muttalip'in
iyi oyununa diğer arkadaşları ayak uyduramazsa Ereğli'nin toparlanma süreci daha da
uzayacak..

  

Önceki yıllarda hep genç kadrolarıyla iddialı olan Aliağa Belediye ise Rıza Tuyuran 
ile her geçen gün dibe vuruyor..Özellikle hücumda geçmişin aksine büyük problem yaşayan
Aliağa Belediyespor ara dönemi sabırsızlıkla bekleyenlerden..Yılların tecrübesi Barış 
Mayadağ'da eski performansından uzak bir görüntü veriyor.Tolga Büyüklale bu
grubun bana göre en iyi eldiveni ve Aliağa'nın can simidi olmaya devam ediyor..

  

İleri uçta etkisiz olan Yeni Burdurspor bu hafta süper bir sonuçla dipten yukarıya bir 
sıçrama yaparak kendine geldi..Kaptanları Gökhan Şenses sol kanatta etkili 
performans sergilerken genç kalecileri Ali Kırabalı ise yan toplarda yürekleri ağızlara
getiriyor..Burdur'un amacı ara döneme kadar maksimum puan almak..

  

Ligde dibe vuran Muğlaspor'da gol sıkıntısını yaşayanlardan.Arda Gönen dışında
pek göze batan oyuncusu bulunmayan Muğlaspor toparlanamazsa paraşütsüz
düşüşe devam edecek gibi duruyor...(11-11-2007)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 344 kez okundu..
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