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 RAHAT UYU KÜTAHYA'LIM....

  

  Bir üniversite takımı olmasına rağmen oyuncularının kalitesi ve inanmasıyla dev bütçeli
takımları eleyip finale kalmış bir takım.
Karşısında ise tüm yönetimiyle şeref tribününü doldurmuş bir il takımı Muğlaspor..
Bırakın kim haketmişse o çıksın.
Bırakın futbolun gereklerini kim yapabiliyorsa o haketsin.
Ama yookkk!..
Burası Türkiye.
Olmaz öyle şey.
Kimin arkası sağlamsa, hatta tabiri caizse kimin dayısı varsa o güçlüdür her zaman.
  İşte böyle oldu bugün Isparta Atatürk Stadı'nda.
Ayağa toplarla etkili olmaya çalışan ve iki kez karşı karşıya kalıp kaçıran DPÜ
bizi inandırmaya başlamıştı.20.dakikada sağ kanatta Muğlalı futbolcu inanın uzaydan baksanız
göreceğiniz kadar ofsaytta.
Yan hakem oyna oyna diyor.Oyuncu ortaya çeviriyor, Kütahyalıyız ya hani biz..
Şanssızlık yine peşimizi bırakmıyor.İki oyuncumuz aynı topa kayınca
top kendi kalemize gol oluyor.
  Sonrasında yeniden toparlanıyoruz.45'te Gökay çalımları göstere göstere atıp 
sol çaprazdan öyle bir vuruyor ki, hepimiz gol diye ayağa kalkıyoruz.
Dedik ya Kütahyalıyız, talihsiziz diye.
Çatala vuran top , sonrasında çizgiden çıkıyor ve ileri uzatıyorlar.
7 Numaraları kontradan 2.golü atıveriyor.
Oyuncu topu sürerken "Allah'ım yok böyle bişey yaa.. nolur gol olmasın" diyorum, 
ama oluyor.
Kaderin önüne geçemiyoruz.
Bizim gibi bir kaç DPÜ taraftarının yanı sıra, Ispartalılar bile yok canım yaa olmaz böyle bir iş
diyor.
  İlk devre berabere bitecekken topun dönekliğiyle 2-0 bitiyor.
Belki döndürürüz diyoruz ama ilk devre ayan beyan ofsaytı inkar edip
golü yedirten yan hakemin bayrağı ne tesadüftür ki bu kez de hiç yere inmiyor.
Ne zaman golle burun buruna gelsek bayrağı geriveriyor topun önüne.
Olmayacaktı artık.Tribündeki biz kadar futbolcularımızda anlamıştı.
Salıverdiler gitti.Arka arkaya 4 oldu son dakikalarda.
Elendik..
 Alkışlar Dumlupınar Üniversitesi'ne.
Bize heyecan yaşattınız, uzun zaman sonra umut etmeyi hatırlattınız.
Karınca misali hacca gidemeseniz de uğrunda öldünüz. Mücadelenizi ayakta alkışlıyorum.
 Şunu da yazmadan edemeyeceğim.
Isparta taraftarlarından sıkça şu ses yükseldi:
 "10 numara.. seneye Ispartaspor'a gelll...
10 numara Gökay Köhle.
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Fenerbahçe, Akseki, Beykoz, Orhangazi gibi ekiplerde oynamış bir isim.
Sene başı Kütahyaspor'a alamadığımız bir futbolcu.
Takdire değer oynadı, tüm oyuncularımız gibi.DPÜ, ölüm grubunda iz bıraktı,
Ispartalılar'da da  iz bıraktı.
Yolları bundan sonra açık olsun.Tekrar teşekkürler.
  **** **** ****
Bugün Isparta'ya üst üste ikinci gidişimdi ve orada Ispartalı dostlar da edindim.
Kendileriyle güzel muhabbetler kurduk.Onların kulakları da Nazilli deplasmanındaki
takımlarındaydı.
Isparta bu deplasmanda 1-1 ile döndü ve Aydınspor kümeye düşen Kemalpaşa'ya 3-2
kaybedince son iki maç kala , puan avantajını 4'e çıkartarak
kümede kalma yolunda dev bir adım attılar.
Bir il takımı olarak düşmenin acısını çektik ve Isparta gibi güzel bir kent düşmeyi haketmiyor
umarım herşey Ispartalıların gönlünce olur.
Haa.. Aydınspor'da il takımı diyorsanız eğer, onlar bunu çoktan haketmişlerdi.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Yolları açık olsun.
Geç oldu ama güç olmadı.
Hoşgeldiler... 
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