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 KÖRÜN İSTEDİĞİ BİR GÖZ, ALLAH VERDİ İKİ GÖZ(!)

  

Belediye'de toplantı üzerine toplantı yapılmış, Kütahyaspor'u aynen
basında da yer aldığı gibi lav etme kararı çıkmıştı..
Sayın Belediye Başkanımız Mustafa İça, Abdurrahman Karaa'nın 
1966'da kurduğu tertemiz mazisi olan Kütahyaspor'u kapatacaktı.
Kütahyaspor taraftarının hep canı yandı ama elden bişey gelmeyince
kabullenmek zorunda kaldı.
Kimisi, ben Kütahyaspor'dan başkasını desteklemem dedi, 
kimisi çaresiz sustu..

  

Hiç umut yokken kongreden bir gün önce beliren ufak ışık kongre günü
yeni bir yönetimin oluşmasıyla parladı.
Eski Başkan Zekeriya Ünaldı'nın önderliğinde Ali Okçu bir liste oluşturdu.
Amaç 42 yıllık renkleri soldurmamak, düşen bayrağı yerde bırakmamaktı.

  

Yönetim göreve geldikten sonra geride kalan zaman içerisinde, 
aktif olarak çalışan özellikle Tahkim'de Aydın olayını kovalayan kişiler var.
Tüm vakitlerini bu işe ayırmış ve önemli yerleri devreye sokmuş durumdalar.
Sonuç ne olur bilinmez,
ama Tff'nin böyle büyük bir yükün altına girmeyip 
üstünü kapatacağını düşünüyorum.

  

Amatörde devam edeceğimizi varsayarak; 
bugünden itibaren Kütahyaspor transfer çalışmalarına da start verecek.
Dış transfer konusunda genç ama bizi hedefe gotürebilecek,
giydiği forma için elinden gelen çabayı gösterip,
hiç bir kirli oyuna başvurmayacak futbolcular düşünülüyor..
Bunların yanına da iki eski kaptanımız Ali Efe ve Abdi Aktaş..
İkisinin adı da Ulucak Belediye ile anılsa da her ikisinin de 
Kütahyaspor'a yakın olduğu da güçlü iddalar arasında..

  

Sözleşmesi süren futbolcular Kütahyaspor izin vermediği için
hiç bir yere gidemeyecek.
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Yani anlaşıldığı gibi Kütahyaspor'da artık hareket var.
Belli program dahilinde, profesyonelce işler yapılmaya çalışıyor..

  

Tüm bunlar olurken eski başkanımız Nejat Özturan birleşme
teklifi getirdiğini açıklamış..Kütahyaspor'un tüm gelirlerini alarakta 
açıkcası bu konuda ''emrivaki'' yapmaya çalıştıkları apaçık ortada.
Koskoca Kütahyaspor düşerken kimse kılını kıpırdatmadı,
şimdi de bu takımı kapatmak istiyorlar..

  

Helal olsun Ali Okçu'ya..
kapatmıyoruz demiş..
Ayakta alkışlıyorum.
Kütahyaspor'u nasıl kapatırsınız?

  

Son nefesinde bile bu kulübe hizmet verenlerin 
kemiklerini nasıl sızlatırsınız?
Bu kulüp 42 yıl nasıl yaşadıysa bundan sonra da yaşar..
Bu borç 1 trilyon olmuş, iki olmuş farketmez...
Ali Okçu ve diğer yöneticilerin duruşunu tekrar 
doğru bulduğumu söylemek istiyorum.

  

Sayın Nejat Özturan ise birleşme halinde Blediyespor'un yönetiminin
aynen devam edeceğini ve isminin de aynı kalacağını söylemiş..
Buradan yola çıkarak, hedeflerinin Kütahyaspor taraftarını 
oraya çekmek olduğunu görür gibiyim..
Olası, ikinci Seramik/Kütahyaspor çekişmesinin önüne geçmeye 
çalıştıkları hissi uyandırıyor bu davranış..

  

Ama ben şunu beklerdim bir Kütahyasporlu genç futbolsever olarak..
'Arkadaşlar biz kapanacak diye alternatif çözüm üretmiş,
belediyespor'u kurmuştuk.
Madem ki taraftarlarımız bu kulübün kapanmasını istemedi,
o zaman biz geri çekiliyoruz.Bundan önce verdiğimiz destek
bundan sonra da devam edecek''..Bu sözleri duymak ben ve 
birçok insanı mutlu ederdi heralde..
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Gelinen şu durumda anlaşılan o ki, Kütahya'da iki takım olacak.
Herkes tarafını belirlesin...
Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kütahyaspor'luyum..
Arması 1966, renkleri mavi-lacivert olan bizi kilometrelerce uzaklara 
peşinden taşıyan Kütahyaspor'umu tutuyorum..
Onu ayakta tutanlardan Allah razı olsun..Eğer bu takım profesyonel 
lige çıkarsa, çıkartanları bu taraftar unutmayacak..
Aynen düşürenleri unutmadığı gibi...

  

Allah bu zor görevde çaba sarfedenlerin yardımcısı olsun...
-----rıdvan43----
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 952 kez okundu..
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