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Moderatörümüz Rıdvan43'ün, Kütahya'lı ve
Kütahyaspor'un eski futbolcularından,
halen Isparta'da yaşayan  GÜRKAN ZORA ile
yüz yüze yaptığı sohbeti burada yayınlıyoruz..

  

Kütahya doğumlu olan ve kariyeri boyunca 
önemli işler yaptıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan
Murat Gürkan Zora ile bugün Isparta'da tanıştık.
Kendisiyle roportaj değil ama sıcak bi sohbet gerçekleştirdik.
Kendisi sıcakkanlı bir insan olduğu için her soruma
içtenlikle yanıt verdi.
Paylaşmamda sakınca olmayan bölümleri sizlere aktarmak istedim.
Umarım Hocam anlayışla karşılayacaktır... 

  

*   *  *
Hocam ben Kütahyalıyım 
ve sizin Kütahyaspor'da oynadığınızı da biliyorum!
  - Kaç yaşındasın Rıdvan?..Ben Kütahyaspor'da sen doğmadan oynadım..

  

Oynadığınızı biliyorum dedim hocam..
Ispartaspor'da bıraktığınız yılları ise hatırlıyorum.izledim sizi.

  

  -Tamam şimdi oldu..

Hocam nasıl Isparta'da durumlar?

  

 -Isparta'da yönetimle sıkıntılarımız var Rıdvan, 
şuan ben devam etmiyorum.Sözleşmem fesih olmadı ama
Hakan Şimşek Hoca maçlara çıkarıyor..

  

İyi gidiyordunuz Hocam..
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 - Biliyosun ki ben genç futbolcularla çalışıyorum.Yine öyle yaptık.
Balıkesir müthiş bir takım.Onları deplasmanda yendik.
Ama bu ülkede başarılı olunca herkes ortak çıkmaya çalışıyor ne yazık ki.
Bazı problemler oldu ayrıldık.
Ben ayrılmasam bu takım play-off oynayacaktı.

  

Geçen sene destansı Linyit maçını hatırlıyormusun hocam?

  

 - Unuturmuyum hiç.Rakip top tutan adamlarını çıkardı.
Ben gol atacağımızı biliyordum.
1 ya da 2 atalım da gelecek maçları etkilesin diyordum 
ama saatime baktım 3,5 dakikada 4 gol attık inanılır gibi değil..

  

O takımda Serdar Kılıç vardı, Turgut Kul vardı..

  

- Biz o takımı seçmelerden kurduk.Altan vardı,Sercan vardı,
Duran vardı.O çocuklar önemli işler yaptılar.Biz takım olduk.
Hatırlıyorum 
sen Isparta Tavşanlı'yı yenmesine rağmen düşer yazmıştın(gülümseyerek)

  

Yazdım hocam ama ben şunu da yazdım.
8.Hafta Kütahya'da sizi 1-0 yendik (araya giriyor):ben yoktum..
Biliyorum hocam tribündeydiniz bırakmıştınız)..
O maçtan sonra da 
Isparta 2 ayda nerelere gelmiş çok iyi takım olmuş yazdım..

  

  - Biz sene başında amatör takımla maç yaptık.
Kaleye zor gittik ve 1-1 bitti.Herkes düşer takım dedi.
Ama benim takımlarım rezil dönemi kamp döneminde yaşar.
Eğer kampta yaşamazsan sezon içinde yaşarsın.
Mesela bu sene Balıkesir 5 maçta 5 galibiyet aldı ama sonrası yok.
İkinci devre iyi takım kurmuşlar 
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evet ama ilk devre sonraki 13 maçta 6 puan toplayabildiler.

  

Hocam Duran Yıldırım dediniz de, 
bu sene Kütahya'ya geldi.Ben hiç beğenmedim onu..

  

- Duran bizde iyi maçlar çıkardı.Bu çocukları doğru kullanmak lazım 
ve verilen sözleri yerine getirmek lazım.
Çünkü profesyonelden döndürüyorsun.

  

Biz geçen sene çok maliyetli bir takımla başladık ve düştük hocam..

  

  - Çok hatalar yapılınca son kaçınılmaz oluyor Rıdvan.
Uşakspor,Afyonspor,Ispartaspor,Kütahyaspor...
Bunlar bir oyuncuya 50 milyar 60 milyar veremez,vermemeli.
Yıkılırsın ayakta duramazsın.
270 bin kişilik Kütahya'dan iki oyuncu çıkaramıyor musun? 
Ben burda bunu diyorum sen gibi sivri dilliyim biraz (yine gülüyoruz) 
beni de kimse sevmiyor işte.Konuşmuyorlar bunları dedik diye.

  

Siz hep gençlerle çalışıyorsunuz hocam..

  

  - Ben görmediğim oyuncuyu almam.
Yöneticilere de diyorum hocalara güvenmeyin,
benim al dediğimi almayın.Aydınspor'da çok iyi başladık bu yıl.
Eksi 3 puan olmasa play-off'taydık.Orada gencecik oyuncular var.
89'lu stoperimiz Bartu vardı süper ligde oynar.
Murat Korkmaz var Kütahyalı.Arda Turan gibi bir oyuncu.
O sakatlanmasa neler yapardık neler.Kaleci Umut Akkoç'u aldık sizin.
Sezon başlamadan ayrıldı.Haklıydı Umut.
Ama ayrılmasa bizi mümkün değil yenemezlerdi.
   Bu arada Azmi noldu Azmi? 
Müthiş bir oyuncuydu onu neden bıraktınız siz?..
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 Ah hocam sorma Azmi ara dönemde Akhisar'a gitti tutamadık.
Onun gibi oyuncuyu bulmak zor..
Hocam takımlar nasıl ayakta kalır..Herkes çöküyor.

  

 - Çok basit.Paran yoksa, yokla transfer yaparsın.
Maliyetsiz takım kurarsın.Bizim geçen yıl Isparta'da 
ve bu yıl Aydın'da yaptığımız gibi.
Bir oyuncuyu futbolcu yapmak kadar güzel bişey olabilir mi? 
Ben bundan mutluluk duyuyorum.

  

Hocam sizin istediğiniz sistem seneye 3.ligde işlemeye başlayacak..

  

- Evet, şimdi mecbur oynatacaklar gençleri.
Benim için 89'lu genç değildir.
Ben 3.ligde 93'lü oyuncuyu oynatmayı göze alıyorum.Bişey kaybetmem.
Ama ya kazanırsam?
Bunu bizim takımlarımız yapmalı.

  

Peki hocam Kütahyaspor??

  

 - Ben Kütahyalıyım Rıdvan.Orada futbolda oynadım.Bu iş bi tutku.
Ben Uşak'la oynanan şampiyonluk maçına geldim ki
o zaman başka takımda futbolcuyum.
Biletimi aldım giremiyorum.22500 bilet satılmış 
düşünebiliyormusun taraftar potansiyelini..
Müthiş bişey ya.Kütahyaspor çıkar, çok mu zor.
Görüyoruz işte burda play off maçlarını.Çok paraya da gerek yok.
İşi doğru yap yeterli.
Ama gel gör ki ben şu Datcu olayını çözemiyorum.
Bunu bana bi anlat yaa.Hadi yönetim getiriyor,
kardeşim taraftar karşı çıksaya bu işe.
Adam kaç yaşına gelmiş.. Kütahyanın yolunu bile bilmez.
Tribünden takım idare edilir mi?
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 Hocam taraftar el attı ama iş işten geçmişti.

  

 - Ereğli maçını nasıl alamıyorsunuz peki..

  

 Kaleye şut atsak belki alırdık hocam.
Biz o maçta düştük zaten son iki hafta uzatmaları oynadık.

  

- yazık oldu yazık...

  

 Hocam peki başarılısınız.Adınız duyulmaya başladı.
İki yıldır sıfır maliyetle zirveye oturuyorsunuz.
Bu neyi değiştirdi?

  

  - Ara dönemde bi takım daha teklif yaptı ben Isparta'yı seçtim 
ve adım Göztepeyle bile anıldı.Demek ki insanların dikkatini çektik.

Seneye planın var mı hocam?

  

- Elbette bi takımda çalışmak istiyorum.

  

 Var mı  teklif?
 ...???

  

Rıdvan, Real Madrid-Barcelona maçını izledin mi?

  

-  Evet hocam pas trafiğinden mi bahsediyorsunuz?
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- Tabi yaa ama işi abarttılar artık yok öyle bi takım..

  

*  *   *
Gürkan Hoca'yı Isparta'da tanımayan yok...
Herkes geliyor yanına , muhabbet ediyor.
O da herkesle konuşuyor..Taraftarlarla iç içe...
O'nun yanında otururken, gelenler soruyor:
Arkadaş kim?..
   Hemen anlatıyor:..Rıdvan... Kütahyalı.....
www.kutahyasporum.com  var ya...orada yazılar yazıyor.
Bir de sivri dilli ki sormayın.
Yeri geliyor , oyuncuları motive ediyor... yeri geliyor çok agresif yazıyor.
Biz de bugün tanıştık.
 Soruyorlar, kutahyasporum.com nasıl bir site? 
Ona da cevap Gürkan Hoca'dan geliyor:
 Kütahyaspor için kurulmuş bir site...
Bu insanlar Kütahyaspor sevdalısı ve böyle bir iş yapıyorlar.
Canlı maç anlatımları oluyor sitede.
Mesela son günlerde 3.lige terfi maçlarını da ben oradan takip ediyorum..
*  *   *
 Son paragrafta kendimize de ufak bir pay çıkardık.
Gürkan Hoca'ya övgülerinden dolayı teşekkür ediyoruz 
ve bir hemşehrimiz olarak ,onun başarılarıyla gurur duyuyoruz.
Umarız herşey gönlünce olur.
*   *   *
İşte Gürkan Hocamla konuşmalarımızdan akılda kalanlar.
Belki oda okuduğunda hoşuna gidecektir... 
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