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  GÜLLERİM SOLDU
Grup Mavi Şimşeğin bile bir hafta sövdüğünü öbür hafta sevdiği futbolun adeta satranca 
döndüğü bu ortamda inanın bundan sonraki hamlemi kendim bile bilmiyorum...
Ligde yedi maç geride kalmış.Takım dipte ve eleştirdiğin futbolcu karşına çıkıp 
yeteneklerini soluksuz sayacak kadar sorumsuz...
Kısa bir süreliğine Kütahyaspor'u hiç bilmeyen sadece ayda bir maça gidip futbolculara 
hey üç numara diye seslenen biri gibi olmak ve gelinen durumu o 
şekilde yorumlamak istiyorum...

  

Ligde 7 maç oynanmış ve tam dört maçta öne geçen biz olmuşuz...Ama alınan
puan bu maçlardan sadece iki...Futbolcu hünerli,teknik heyet kusursuz,herşey yolunda...
Peki ama bu takım neden sonda...Belli ki bir yerlerde hata var kardeşim niye kimse 
sorumluluk almıyor...Ha bazılarına sorumluluk yüklenip Kütahya sınırlarının 
dışına itildi.Ama ne değişti...
Sadece futbolu yorumlamak istiyorum.Bir takım her maç öne geçip kazanamıyorsa
hata teknik heyette değilmidir.Televizyonlarda üç büyükleri eleştiren iki lafından 
biri sistem olanlara en çok kızanlardan biri olmama rağmen gelinen durumda 
sistem kurbanı olduğumuzu düşünüyorum.Biz 4-3-2-1 oynuyoruz.Yani orta
sahanın kanatlarında kimse oynamıyor.
E geçen yılda sistem buydu diyeceksiniz...Ama kim vardı.Solda Serdar...Adam 
sanki üç tane.Nereye baksan görüyorsun...Sağda Muhittin...Bir bakıyosun orta 
yapıyor bir bakıyosun top kaleciyi geçmiş çizgiden yatıp çıkarıyor...Yani bu adamlar 
o tarafları komple kullanıp adeta iki kişilik oynuyorlar...
Bu sene kim var...Erham ve Tüfek...Tüfek'i uzun yıllardır değişik yerlerde 
seyretmekten büyük keyif alan biriyim.İddia ediyorum bu çocuk çok iyi yerlere
gelecek.Ama daha yeni yeni futbolcu olan bu gencimizden iki kişilik oyun beklemek 
biraz vicdansızlık olmuyor mu? Erham'a gelince...Bu maçta kötü olduğu söyleniyor.
Bende soruyorum Balıkesirin yendiğimiz maçta çok mu iyiydi?
Cengiz Hocayı geçen yıl kahraman yapanların sistemin kilit mevkii bekler olduğunu 
şimdi daha iyi anlıyorum...
Vee herşeyi unutsam bile Cengiz Hocayı oynattığı futboldan dolayı affetmiyorum...
Son iki yıldır ikinci devrenin ikinci üçüncü maçında hoca değiştirdikten sonra keşke 
daha önce değiştirseydik diyeni çok duydum.Ama bu keşkelerin faydasını hiç görmedim.
Yönetim neyi bekliyor merak ediyorum.Cengiz Hoca ile bu takım bir adım ileri
gidemeyecek göreceksiniz...
Vakit çok geç olunca pişman olmak boşuna...
Ara döneme kadar düşe kalka gidelim ve Göztepe,Altınordu,Side gibi takımları altımızda
tutalım.İkinci yarı daha zor fikstürde mücadele edeceğiz...
Biz bu yıl kurtulursak bizi kurtaracak bu üç takım olur yoksa şuan ki durum
bizi hayatta kurtarmaz...
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KÜTAHYASPOR'A GÖNÜL VEREN HERKESİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN!..(24-10-2006)
****
NOT:Eski sitede 244 kez okundu..
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