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 - MERHAMET DUYGUSU -

  

  Uzun zaman oldu yazmayalı..
Kütahyaspor hakkında her zaman düşüncelerim var tabi ki ama,
uzun süredir sessiz düşünüyordum. 
Böyle yaparak ta kimseyle karşı karşıya gelmek durumunda kalmıyordum.
Aynen herkesin yaptığı gibi yani..."Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" hesabı,
hiç bir şeyi umursamaz takılıyordum..
Biz Kütahyalılar, böyleyiz işte...
Her şeyden köşe bucak kaçarız.
Sorumluluk almayız..
’Aman bana laf gelmesin de, kim ne ederse etsin’ deriz…

  

 Bir süre önce Kütahya’dan ayrıldım.
Uzakta da olunca , durumu tam anlamıyla kendi gördüklerime göre
analiz edemem korkusuyla da iyice sustum.
Kesinkes 'uzaklardan ahkam kesiyor' diyenler de çıkacaktı.
Dedim ya.. Uzun zamandır yazmıyorum diye... 
Bakıyorum ki ortalık Tavşanlı taraftarının seviyesiz konuşmalarına bırakılmış.
Bende susunca, konuşup Kütahyaspor ile ilgili olumlu-olumsuz bir şey 
söyleyecek kimse kalmamış.
Düşüncelerime olmasa da , kalemime güvendiğim için aldım yine sazı elime..

  

 Burdur’dayım bir süredir...
Uzunca bir süre daha da burada olacağım...
Kütahya ile aynı kaderi paylaşan bir başka şehir  Burdur..
Hem de çok daha kötü.
Büyük zorluklarla takımı liglere çıkartan Belediye Başkanları ,
çektiği o zorlukları unutuvermiş, ya da yalnızlıktan sıkılmış bilemiyorum..
Salıvermiş takımın ipini... Sonsuzluğa yolcu etmiş..
Aynen bizdeki gibi yani...Kimseye sormadan, etmeden.
Soracağı insan bile bulamamış orası da ayrı mevzu.
Şimdi Burdur sessiz.
Burdur stadının kapıları kapalı.
Etrafından geçerken stat olduğunu fark edemiyorsun bile.
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 Farkettiğin anda da, geçen sene Ramazan ayında geldiğimiz
o 0-3'lük maçın anıları ister istemez canlanıyor insanın gözünde..
Gürkan’ın enfes kurtarışları... Azmi’nin çalımları... Tüfek’in kaçırdıkları ve attıkları…
O atılan üç gol ile içimize ekilen umutlar yeniden canlanır gibi oluyor ki 
hemen  ayılma ihtiyacı duyuyorum.
Biz artık profesyonel ligde yokuz , diyorum.

  

 Ama en azından, Kütahyaspor profesyonel liglerde olmasa da ,yine de var.
Belki il sınırları dışına çıkamıyor şimdilik ama,  kendi sınırları içinde, 
kendi sevenlerini selamlıyor şimdilik...
Pırıl pırıl gençleriyle ve vefa duygusunu yitirmemiş,
üç kuruş paraya o formayı tekrar sırtına geçirip , 
o pırıl pırıl gençlere ağabeylik yapan adam gibi adamlarla….

  

 Bir de Belediyespor var şimdi..
Belediyespor dediysek KÜTAHYA Belediyespor..
O da bizden yani...
Kütahya Belediyespor olsun bence bir sakıncası yok belki de,
 geçen sezon göz yaşlarımız oluk oluk akarken  bize dönüp bakmayan... 
"Yazık bu gençlere !" demeyen birisi,  bu takımın elini , 
sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor.. İşin bu tarafı  şaşırtıcı işte.
Eee.. Ne dedik başlıkta?.... 
Merhamet duygusu!.. 
O yoksa, konuşmak boşa işte…

  

 Her şeye sessiz kalıp , sesini çıkarmayan Kütahya halkı,
 topluluk psikolojisinin verdiği bir anlık cesaretle ,
bu takımı protesto ediyorlar şimdilerde...
Protestolarını , yalnız kaldıklarında sandık başında da gösterip 
bir şeylerin düzelmesine katkıda bulunurlar mı ?..
Çok umutlu değilim ama..Yine de belli olmaz..

  

 Her zaman olduğu gibi bu senede işte bu çekişmelerin, 
bu çaresizliklerin içinde Kütahyaspor..
Ve her zaman olduğu gibi ,
çözüm üretemeyecek  insanların elinde yine.

 En önemli isimlerinden Ahmet’i , Türkiye’nin sayılı başkanlarından İlhan Cavcav’a 
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bedavaya yem eden Kütahyaspor’un elinde tarihi bir fırsat var aslında şu an.
Mükemmel bir jenerasyona sahip.
Şaban Maral, Cihat Öztürk, Halil İbrahim Çakır, Taha Yasin Ersoy, 
Derviş Hüseyin Güner gibi isimler 
birçok takımın kadrosunda yer alabilecek kapasitedeler.
Gelecek sezondan itibaren 3.ligde uygulanacak olan yaş haddiyle birlikte
bu oyuncular kaşıkçı elması gibi olacaklar..
Eğer bir çıkarsak ve yine uyanık başkanlara şapşalca yem olmazsak
Kütahyaspor ummadığı kadar başarılar da yaşayabilir..

  

 Ama mazotsuz, yemeksiz, yakıtsız çıkmak imkansız..

  

Merhamet duygusu olmayan insan, 
bu takıma yardım etmez.
Boşa nefes tüketmeyin.
Sizler bir çare üretin..
Üretemiyorsanız da bizi ele güne madara etmeyin..

  

 Yaklaşık 250 kilometre mesafeden, uzak gözlüklerimizle 
 görebildiklerimiz ancak bu kadar...
Sürç-i lisan ettiysek affola.. 
--rıdvan43--  19.11.08
******
 NOT: Eski sitede 624 kez okundu..
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