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 TESTİ KIRILMADAN!... 
Pazar günü evimizde Oyak ile çok önemli bir maça çıkacağız..
İkinci devreye iyi başlamamıza rağmen son 3 maçta galibiyet yüzü
göremeyerek kredimizi yine erken tükettik. Zaten bu maçın taraftar için 
ayrı bir önemi var.İlk maçta ki büyük farkın unutturulması gerekiyor..

  

Biz savunmada başarılı olmamıza rağmen Özgür Polat gibi ligin
krallarından biriyle henüz skora gitmeyi başaramamış bir takımız..
Bugünlerde herkesin de söylediği gibi, Abdi- İsmail, Abdi-Serkant'ı 
hatırlarsak eğer, çift santraforlarla müthiş işler başarmıştık.
Özgür Polat şuanda ki kadromuzun Abdi'si..Ama yanında İsmail'i 
veya Serkant'ı eksik..
Herkes gibi bende artık yanında herhangi birinin oynatılmasını bekliyorum.
Aksi takdirde kağıt üzerinde kazanacağımız maçlar azalıyor...

  

Bilal Hoca geride kalan maçlarda basma-kalıp kadrolarla çıktı 
maçlara..Hatta Özgür'ü iç sahada 62, dış sahada ise 72'de oyundan
aldığı düşünülürse; değişikliklerin bile standart olduğu söylenebilir..

  

Çok alternatifli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum.
Burak Rüstem Ersoy, Hasan Hüseyin Mercan, Hakan Gönül, 
Muammer Genç, Engin Erdal, Taylan Oran gibi bir çırpıda sayılabilecek 
genç ve önemli oyuncularımız var ki daha aradıkları şansı bulamadılar..
Şunu iddia ederim ki altımızda ki 5 takımın hangisine versen
bu oyuncuları reddetmezler..

  

Değerlendirilmelerini sabırsızlıkla bekliyorum..Hatta içlerinde her
hafta tribüne çıkarılanlar var ki, bu şehire futbol oynamaya gelen
bu insanların ''ben''den bir farkı olmalıdır diye düşünüyorum..

  

Taylan geride kalan bir buçuk ayda sadece 58 dakika şans bulup 
bu süreye bir de gol sığdırmasını başarmış 20'sine yeni giren bir genç..
Eskişehirspor'un, Metin Diyadin'in bunda birşeyler var deyip bize kiralık 
verdiği ve gelecek beklediği bir golcü..
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Burak Rüstem deyince de savunmada oynayıp, Zonguldak'a; 
attığı gollerle puanlar kazandıran ve Muğla'da şans bulduğu 15 
dakikada hatasız görevini yapan bir futbolcu geliyor aklıma..

  

Hasan Hüseyin'in hızından, Hakan Gönül'ün tekniğinden 
faydalanmaz gereklidir bence..Muammer Genç duran topları şu an
mevcut takımda en iyi kullanan oyuncu bana göre..
Engin Erdal'ı sadece benim farkettiğimi düşünüyordum ama herkesten 
bu adam neden oynamıyor diye duyunca anladım ki herkes aynı 
fikirdeymiş..Bu klas bileklerden geride kalan 6 maçta neden bu kadar
az faydalandık ona da yanıyorum...

  

Oyak Renault'a gelince, orta sahasını Levent'e emanet etmiş bir
ekip ve şunu iyi biliyoruz ki Levent ağır bir futbolcu..Top ayağındayken
bizim orta sahamız basarsa zaten topu kullanamayacaktır.. Orkun, 
Özer gibi golcüleri de Oğuz ve Hurşit'in hava hakimiyetine
itirazsız teslim olacaktır..

  

Melih'in o sert şutlarını, gol olmasa bile izlemeyi çok özledim..
Göktürk'ün geçen sene ki sürpriz çıkışlarını, sürpriz gollerini ve
klas ortalarını da görmeyi özledim..
Murat Şaylığ'ın şans bulduğu maçlarda ki futbolu beni çok
umutlandırdı.Kütahyaspor solbekini buldu bence..

  

Emrah bir silkinip, geçen sene ki Emrah olsa zaten sıkıntılar
kökten çözülecek..Aydın maçında o kırıntıları görmüştük, 
umarım bundan sonra da görürüz..

  

Fatih Tüfek zaten sürekli atan, attıran, bir o kadar da attığı 
sayılmayan en büyük kozumuz..Bu maçta da öyle olacak..
Açıkcası bir gol bekliyorum ondan..Artık frikik mi olur, kısa boyuna 
rağmen bir kafa golü mü olur onu bilmiyorum..
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Burdur maçında görüldü ki rakip ciddiyetsizliği affetmiyor..
Ben o maçı kaybettik sayıyorum..
Ve o yüzdendir ki kayıp hakkımızı doldurmuş bulunuyoruz..

  

İsimlerini tek tek sayarak bitiremeyeceğimiz, kalitesi ve kapasitesi
yüksek bu takımı bir an evvel hücum zenginliği içinde görmeyi arzuluyorum..
Zorlanmadan kazanacağımız ihtimali bana daha yakın geliyor
bu maç öncesinde..

  

Maçın hakemi için bir parantez:İlk hafta Akhisar'da son dakika
penaltısıyla 2-1 yenildiğimiz maçta süper bir maç yönetmişti..
İnşallah yine iyi bir maç yönetir.Ben maç öncesi hakem hakkında 
ilk kez yorum yapıyorum..O da ilk hafta izlediğim bir hakem olduğu için..
İnşallah aynı kalitede maç idare eder..(22-02-2008)
*****
 NOT:Bu yazı eski sitede 152 kez okundu..
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