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SAHİPSİZ ŞEHİR!!!

  

Şimdi bu yazı çok uzun olacağı için eminim biçok kişi sonunu getirmeden 
kapatıp çıkacak...
Yani yarım bırakacak..Hepimizde biraz var bu, bir işi yarım bırakmak! Ama bir başkası 
yapınca da kızmadan edemiyoruz işte..Bizi de yarı yolda bıraktılar süper lig vaadedenler!

  

41.Yılını devirmiş Kütahyaspor...Ve hiç bir zaman futbolcusu şehri terketmemiş.
Hiç bir zaman bu denli kötü bir sebeple ülkenin gündemine oturmamış,
ulusal basının diline düşmemiş..

  

Bugün Grup Mavi Şimşek olarak, sahipsiz şehri öksüz bırakmamak için 
Bursa'ya gittik.Bayramın 3.gününde yağmurun daha Kütahya sokaklarında
iliklerimize işlediği soğuk sonbahar pazarında umutlarımızı tazelemeye gittik...
Hani ne yalan söyleyeyim, kazanacağımızı da düşünmedim değil...
Belki de tüm sorunları görmezden gelip umutlu kalmayı başarmaktı benimkisi...

  

Bursa'ya girdiğimizde kapalı trafiğin arasında kayıp stata gitmek neredeyse imkansızdı...
Amigo Hakan; önce otobüsten inip yılların trafik polislerine taş çıkartırcasına
tıkanan Bursa trafiğine hayat verdi...Sonra da 'sora sora Bağdat bulunur' 
misali kayıp stadı buldu...

  

Yoğun yağmurun altında ıslanmayı göze almıştık yılların 'açık tribün taraftarları' olarak..
Ama Bursalıların bize güzel bir sürprizi hiçte fena olmadı..Kapalı tribünde 
olmamız bizim için avantajdı...

  

Ama aşağıda inanılmaz berbat bir zemin vardı..Bu ağır suyla kaplı sahada 
oynamak imkansızdı...Şimdi bahaneleri sıralamaya başladı demeyin 6-0'ın
bahanesi olmaz...Ama anasayfada tarafsız birinin yorumu da çok doğru...
Beşi duran toptan 6 gol yedik...Karşı karşıya kaldığımız 3-4 pozisyonda ise suların 
içinde topu kaybettik...Maçla ilgili kısa yorumum zemin böyle 
olmasa skorda böyle olmazdı...
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Maçta yönetimden Suat Özkan vardı...Ama ilk devre sonunda ayrıldı...

  

Yönetim yok, para yok, pul yok yani...Maç başlamadan tribünde atılan Param yok,
pulum yok, sen şampiyon olmasan ziyanı yok naraları da tam yerini buldu bu sebeple...

  

Hayatımda bu kadar büyük bir hezimeti de hatırlamadığıma göre 
demek ki daha önce yaşanmadı...

  

Şimdi; Zekeriya Ünaldı'nın başkanlığını yaptığı yönetim; Bu taraftarın suçu ne?
Verilen Süper Lig vaatlerini gerçekleştirecektik ama sürekli oyunlar oynanıyor 
dedi Ünaldı...Belki de haklı...
Ama bana bişey vermeyen futbolcuya ben ne vereyim demesi çok yanlış...
O para onların hakkı...Vereceğiz ki başarı bekleyelim...

  

Belediye Başkanım; Kütahyaspor'u hayatta almam diyorsunuz...
Ne zararı var bu takımın...
Gençler hafta sonları kahvehane köşelerinde sigara içeceğine spor için statlara 
gitse sizin de hoşunuza gitmez mi?
Bu arada sizin de vaatleriniz arasında epeyce yer tutmuştu Kütahyaspor...
Grup Mavi Şimşek olarak hafızamız biraz kuvvetlidir de...
Hani diyorum hafızanızı biraz zorlarsanız belki bize hak verirsiniz!..

  

Zenginler var birde; yıllarca bu kelimeyi duydum ben...Zenginler kim onu da
bilmiyorum ama...Zenginler bir sıfat olarak yerleşmiş hafızama, sözlükte 
bir karşılığı yok yani...Kimdir bu zenginler? Neden sahip çıkmazlar 
en ufak bişey biliyor değilim!

  

Ama bugün bir gazetede Kütahya'nın iki şirketinin Türkiye'de ilk 100 içinde 
yer aldığını okudum...İsimlerini verip reklam yapmayacağım elbette...
Demek onlarda yanaşmıyor...
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Gürallarımız(!)..Onu da her televizyon programının içinde görüyorum aniden...
Ama onlardan ümidi herkes kesti zaten!

  

Bunları biliyoruz diyorsunuz hepiniz...İşte bende onu diyorum ya 'sahipsiz şehir' diye...

  

Şehir sahipsiz..Ona yapacak bişey yokta biraz da herkesin haklı bulduğu 
futbolculara bişeyler söylemek gerektiğine inanıyorum...
Haksızsınız diyemem, hakkım yok...Ama bunları bize yapmayabilirdiniz...
Şehri terketmeyi pek görmedik biz başka takımlarda da...Ispartaspor düne 
kadar liderdi, beş parasız...
Milyon dolarlık Galatasaraylı futbolcular beş parasız şampiyonluğa yürüdü,
tüm Türkiye'nin gözü önünde...

  

Yineliyorum sizi suçlamaya hakkım yok...Ama birinin çıkıp şunu yapması gerekiyor...
Arkadaşlar kimler kalıyor, kimler gidiyor?
Gidenler gitsin, ne idmana çıksın ne de maça!..
Kalanlar kalsın, hem idmana çıksın hem de maça!..
Bizde ne olacağımızı bilelim...
Böyle her maçtan sonra memleketlerine topluca gidip maç günü tam 
kadro orada olacaklarsa bu skorlara alışmalıyız tüm taraftarlar olarak...

  

Sahipsiz şehirin öksüz takımı artık yol haritasını çizmeli..En kısa zaman içinde...
Yoksa bu mavi-lacivert rüyamızdan 41 yıl sonra uyanacağız...
Hem de uykularımız öyle bir kaçacak ki uyuyamayacağız...(15-10-2007 )
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 196 kez okundu..
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