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  HURŞİT VE KAPTAN GERİSİ YALAN
Bugün maça yarım saat kala stadyuma gittim.Aslında ben maçlara bu kadar geç kalmam.
Ama içimden gitmek gelmedi.
Ama biletteki çifte standartın kaldırıldığını öğrenince her hafta verdiğim parayı 
daha içimden gelerek ödedim.Biletimi alıp sahaya girdim.Tabii bu hamle bazılarını ben
kadar mutlu etmedi ve bir türlü yer beğenemediler...
Kadroya baktım kalede Hasan.Derin bir nefes aldım.Artık benim adımı 
duyan herkes Önder'e ne kadar kızgın olduğumu az çok biliyor.Hasan'ın duruşu bile
Önder'den daha kaleci.
Maç başladı...Topa hakim olan bizdik.Özellikle Göksel takımı iyi yönetti.
Ama Balıkesir sağ çaprazdan Umut'la çok net bir pozisyon buldu önce Hasan
sonra direk gole izin vermedi.Bakıyorum altı kişilik Balıkesir savunmasının 
arasında bir tek bizden Kadir.Nasıl gol atacağız inanın bilmiyorum...
Ama ikinci devreye iyi başladık.Özellikle ayakta duramayan futbolcu(!) Oktay'ın 
25.dakikada yerini Süleyman'a bırakması beni rahatlatmıştı.Vee Süleyman
ile topu ileriye taşımaya başladık.Bunlardan birinde Kadir karşı karşıya kaldı nereye
vurdu anlamadım.Bir kez daha aynı pozisyona girdi kaleciyi vurdu.Dönen top önüne 
düştü tribünlere hediye etti.Daha sonrasında onların kaleciyi bile geçtiği pozisyonunu
Ufuk çizgiden çıkarttı ki belki de maçın kırılma anıydı.
Ben Hurşit'i ve KAPTAN Ufuk'u ayakta alkışlıyorum.İkisine de şapka çıkartıyorum.
Beyefendilikleri ve canlarını dişlerine taktıkları için.Kimin hangi konuda 
ne yaptığını bilmediği Kütahya'da ne yaptıklarını bilen insanlardı.Özellikle Hurşit 
topun önüne yattı.Kafasını her yere soktu.Mücadele böyle edilir dedi.Bence bugünkü
mücadelesi ve iyi niyeti tüm liglerde örnek olacak cinstendi.Övecek çok fazla insanı
bulamadığım Kütahya'da başta Hurşit sonrada gerçekten hakettiği kaptanlığı alan 
Ufuk'u yürekten kutluyorum.
Maçta daha sonra Balıkesir bir pozisyona daha girdi ama topu oyun alanında
tutamayınca kaçırdılar.Bizde Erham çok kötüydü.Nerde oynadığını maç boyunca 
anlayamadık.Göksel ve Maşallah iyilerdi.Kadir'in ise bizi kandırmak için alınmış
sözde golcü olduğunu malesef bugün anladım.
Daha sonra Grup Mavi Şimşek olarak Turgay, Oktay ve Cengiz Seçsev'e protestomuz
başladı...Aslında yine bugün futbol olarak iyilerden olan Turgay eleştirilemezdi.
Ama futbol dışındaki bazı durumlar bizi o noktaya getirdi.Ayrıca Turgay klas gol attı.
Ama sevinmedim.Belki de ilk kez Kütahyaspor golüne sevinmedim.Nedeni vardı...
Bazı sevinen arkadaşları susturmak için az çaba harcamadım.Neyse haklı 
olduğumuzu düşündüğümüz protestomuzdan vazgeçmedik.Çünkü bizim tepkimizin
alınan sonuçlarla yakından uzaktan alakası yoktu.
Cengiz Hocayı istemediğimizi ilk kez yüksek sesle haykırdık...Sebep basitinden; 
Kimse bu takımın üstünde değil.Bu takımın gerçek sahibi bizleriz...Kimsenin
kirli ellerini bu renklere değdirmeyiz..
Hoca istifa eder mi? Ederse kabul edilir mi? HAYIR
Ama oda olacak...Bu takım hakedenlerin elinde bir yerlere gelecek...(15-10-2006) 
*************
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