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KÜTAHYASPOR KURTULUR MU?

  

Bugünler de herkesin birbirine sorduğu soru bu...Yıllardır Kütahyaspor için heyecan 
duymuş insanlar en büyük eğlencesi olan Kütahyaspor'un durumunu birbirine
bu sözlerle ve korkuyla soruyor.Maalesef en zor matematik pronleminden bile 
daha zor hal aldı bu soruya cevap vermesi.

  

Kimse evet kurtulur diyemiyor.Ama kimsenin de ne dili ne de gönlü hayır kurtulamaz 
demeye el vermiyor...Nasıl versin, hafta sonlarını iple çektiren bazılarını hasta 
yataklarından kaldırıp maça getiren Kütahyaspor değil mi? Yıllarca her pazarı 
Kütahyaspor ile randevulaşarak geçiren taraftar diyebilir mi ki Kütahyaspor düşer.

  

Benim bu soruya cevabım ne olur? Kütahyaspor kurtulmalı...Çünkü Kütahya gibi
iki yüz bin nüfüslü bir şehrin takımı üçüncü ligden daha fazlasını hakederken ondan
da olmamalı.O formaya aşık binlerce insan pazar günleri elinde çekirdeğiyle ortalarda 
kalmamalı...Kendimden biliyorum okullarda pazartesi günleri Kütahyaspor
maçı yorumsuz geçilmemeli.

  

Ama takıma bakıyorum da işimiz bu sefer gerçekten ama gerçekten mucizelere bağlı.
Takım gol atamazken her maç gol yiyor.Yani problem bir yerde değil her yerde.
Son yıllarda bu düşme sıkıntısını sıkça yaşadık ama hiçbirin de beni bu kadar
umutsuzluğa sevkeden bir durum olmamıştı.En zor maçlara bile hayali puan 
tablosunda hep üç puan vermiştim.Şimdi içerde oynayacağımız bir maça 
bile alırız diyemiyorum.

  

Takımın önemli isimleri Hurşit ve Kaptan Ufuk sakat...Hurşit'ten sanırım 
uzun süre daha yararlanamayacağız.Elimizde kalan diğer futbolculara bakıldığında
belki Turgay ve Ayhan birşeyler yapar diye ümitleniyoruz...Bir de sessiz yıldızlarımız 
var aslında.Mesela Mehmet Besler'imiz, Fatih Tüfek'imiz ya da birbirinden değerli 
gençlerimiz...Ama onlarında bir an evvel toplarlanması lazım değil mi? Takımımız
göz göre göre karanlığa giderken artık onların da eskiye dönmesi gerekmez mi?
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Forvetlere gelince...Aslında gelmemek en iyisi de...Allah'ım bize yardım et...
Oktay'mı gol atacak? İnşallah atar...Ramazan'mı atacak? Umarım kısa sürede olur...
Yoksa bundan sonra genç Oğuzhan'lar amatörde gol atmaya çalışacak.

  

İşimiz zor ve zor zamanları en çok seven iki isimden birisi olan Özdemir Arat'ta 
takımın başında...Yine paçayı zora sokunca hocam koş gel dedik.O da hep der ya
biz Kütahya'nın çocuğuyuz diye.Yine koştu göreve...İnanıyoruz, inanmak zorundayız...
Bu kez yanında kara gün dostu Hikmet Demirbilek yok belki ama olsun...
O yalnızlıktan bir şekilde çıkmanın yolunu bulur.Zaten bu takım bu vakitten sonra 
ancak Kütahyalılık ruhuyla kurtulur.

  

Tek temennimiz var...Kütahyaspor kurtulsun diyoruz.Şuan düşmenin en önemli
adayı olmamıza karşın düşeriz demiyoruz...Biz çok sıçradık...Biz altlara çok alıştık...
Hadi be çocuklar gayret biraz daha...Bakın az kaldı ondördüncülüğe...
Merak etmeyin biz alışkınız o mevkiiye...Diğerleri şampiyon olacağız biz 
derken ondördüncülük hedefiyle başlıyoruz biz...Bu güne kadar da pek
ıskalamadık hedefi...Haydi şampiyon olmuş kadar sevindirir ondördüncülük bizi...
Seneye belki on üçüncü oluruz...Haydi...(28-02-2007)
*********
 NOT:Eski sitede 242 kez okundu..

  

 2 / 2


