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KÜTAHYA GÜNDEMİ

  

Efrahim Kaptan ve Arkadaşları...
  
  Geçtiğimiz günlerde eski Kütahyasporlu futbolcuların bir girişimiyle Kütahyaspor ismi yeniden
spor sayfalarında yer almaya başladı.
  Bu girişimi ateşleyen, 10 Yıl Kütahyaspor formasını terleten kaptan Efrahim Alkın'dı.
  Bir kahvaltıda bir araya gelerek yapmak istediklerini ve yapabileceklerini açıklayıp herkesin
desteğini istediler.Yanında birçok arkadaşı da kaptanın destekçisi oldular.Aynen 2000 yılında
kazanılan şampiyonlukta olduğu gibi omuz omuza, yürek yüreğeydiler.
  Birşeyler yapmak için tabiki kendi çabalarının yetmeyeceğini belirtip , destek istediler.
  Kütahya'da konuşulanlar ve kulağa gelenler "para olsa bu işi bizde yaparız" şeklindeydi.
  Bu fısıltılar kulaktan kulağa dolaştı.
  Benim bu konudaki yorumum ise şudur: Efrahim Alkın'ı anlatmaya gerek olmadığını
düşünüyorum ama bazılarının şüpheli bakışlarını görünce bir iki ufak şeyi de hatırlatmakta fayda
görüyorum.
 Sopakoymaz döneminde yaptırılan formaları kulübe destek amacıyla satışa çıkarmış ve 3-5
arkadaş stand açmıştık.
  İlk müşterimiz ise Efrahim Abi olmuştu.Parasını verip formasını almış ve yıllarca ekmeğini
yediğim kulübüme faydam dokunsun diyerek sessiz sedasız uzaklaşmıştı.
  O gün çok mutlu olmuştuk.
   Karakışta gittiğimiz Bozuyük deplasmanında içimizden biri olarak yine yanımızdaydı Kaptan
Efrahim.
   Kütahyaspor sevdasını tartışmanın bu kadar yersiz olduğunu düşünüyorum.
   Gerçekten hepimizden daha Kütahyasporludur Efrahim Kaptan...

  

   Şimdi Kütahyaspor için birşeyler yapmaya heveslenmişler, herkes destek olmalıdır.
   Çatlak sesler susmalıdır.Tek yürek olunmalıdır.
   Bu yıl 3.Lige dönen Muğlaspor'da futbol kalitesi çok düşüktü. Peki onları 3.lige ne çıkarttı?
   İnanmışlık!.. Evet inanmışlık ve kenetlenmişlikti başarıya gotüren onları.
   Şimdi Efrahim Alkın önderliğinde , diğer Kütahyasporlu arkadaşları bize bu kenetlenmeyi,
  yürek yüreğe savaşmayı yeniden hatırlatabilirler.Takım ruhunu geri getirebilirler.
  İnanın bunu hiç bir para sağlayamazdı.
   Onlar, paranın kazandıramayacaklarını kazandırmaya çoktan hazırlar.
   Şimdi iş, ufak bir destek ile tekerin dönmesini sağlamakta.
   Efo Kaptan'ın deyimiyle " Omuz verin şu arabayı itelim, hele teker bir dönsün bir daha asla
durmaz".. 
   Haddime olmasa da bu konuda ufak bir önerimi de belirtmek istiyorum.
   Mustafa İça'ya ne kadar kızsak ta, kendisi bu konu hakkında , sürekli dinleyerek bilgi sahibi
olma çabasında.
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   Kendisini bu güne kadar yanlış bilgilendirenlerden dolayı bu işten iyice soğudu.
   Kaptan ve arkadaşları , gidip birinci ağızdan kendisine durumu izah ederlerse
    eminim ki karşılıklı samimiyetle bu iş çözülecektir.

  

    Kütahyaspor sevdasından Tutuşanlar(!)

  

  SSK bir süre önce eski yöneticilere borç çizelgesini çıkartıp yolladı.Çok kişinin bu işten canı
yandı.
  Bu işin dışında kaldığım için çok fazla konuşup yanlış bişey söylemekten kaçınıyordum ama
   M.İça önderliğinde yapılan toplantı beni bişeyler söylemeye itti.
   Kendilerini mavi-lacivert 1966 sevdalısı ilan edenler, toplantıda
   "Aman şu borç ödensinde Kütahyaspor ne olursa olsun" türküsü söylediler.
   Kendi ifadeleriyle , onların hiç bir suçu yokmuş efendim.
   Doğrudur, her biri günahsızdır... her biri sütten çıkmış ak kaşıktır(!) 
   Bu yüzden bir vebal ödemeleri gerekmez.
   Peki şimdi soruyorum.Onlar bu vebali ödemesin diye 250 Bin Kişilik şehrin takımı tarih mi
olsun ?..
   Bunun vebalini benim gibi Kütahyasporlular mı ödesin ?...
   Kütahyasporsuz kalarak bunun cezasını biz mi çekelim?... Bunu kabul edemem.
   Tamam katılıyorum, bir yol bulunsun... bu insanların mağduriyeti giderilsin.
   Ancak;  bunun yolu Kütahyasporsuz kalmak ise kesinlikle karşıyım.

  

     Zekeriya Ünaldı'nın Önerisi...

  

  Bursalı Başkan olarak bilinen Zekeriya Ünaldı'nın bir önerisi olduğunu dinledik Mehmet
Demir'den.
  ''Ben kendi yönetimime düşen borcu ödüyorum, eski başkanlar ve durumu iyi olan yöneticiler
de bunu yapsın ve Kütahyaspor'u bu borçtan kurtaralım'' demiş.
  Bu konuda yorum yapmaya gerek var mı sizce?
   Kocaman bir alkış..

  

     Önce Can Sonra Canan
  
   Bu sezon Kütahyaspor'un bütün katogorilerde formasını ıslatan genç kardeşlerimiz vardı.
  Bayrağı onlar taşıdılar.Yapacaklarını yaptılar.Şimdi artık kendi yollarına bakıyorlar.
  6 tanesi Eskişehirspor yolunda.
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  Hüseyin Güner ve Cihat Öztürk kuşku yok ki bu takımın en önemli kozlarıydı.Bu ikili ise Lig A
ekiplerinden  Dardanel'in profesyonel sözleşmeli oyuncuları olmak üzereler.
  2 genç daha aynı takımın alt yapısına gidiyor.Emeklerinin karşılıklarını alıyorlar.
  Bakalım bunları yetiştiren Kütahyaspor emeklerinin karşılığında ne alabilecek?
   Emrah,Fatih Tüfek,Ahmet Kılıçarslan ve Şaban Maral'da olduğu gibi karın tokluğuna mı
göndereceğiz?   Ayrılan kardeşlerimize Kütahyaspor için yaptıkları hizmetlerden dolayı bir
teşekkür borcumuz var.Yolları açık olsun...

  

    Fark Nerde?
  
  Tavşanlı Linyit son yıllarda gerçekten büyük çıkış yakaladı.Öyle bir çıkış ki önüne geçilemiyor.
  Dikkat çekmek istediğim konu ise bambaşka.Linyit başarı merdivenlerini bir bir çıkarken bunun
başrol oyuncularının sürekli KÜTAHYASPOR puntalı kişiler olduğunu görüyorum.
 Bizde başarısız olan Cengiz Seçsev başta olmak üzere Abdi Aktaş, Ali Efe, Emrah Dağ gibi
futbolculardan da bu yolda büyük fayda gördüler.Şimdi ise 2.ligdeki yeni kozları Aydın Taşkın ve
Fatih Tüfek olacak.
  Yani yabancıya gitmiyorlar.Huyunu suyunu bildikleriyle başarılı oluyorlar.
  Bunu görünce Efrahim Alkın ve ekibinin çağrısına daha çok destek vermemiz gerektiğini
düşünüyorum.
  Geçen sene başında kurduğumuz takım kuşkusuz çok güçlüydü.
   Ama 1 ay sonra yarı yolda bırakıldık.Oysa şimdi tanıdığımız ekibin bunu yapmayacağından
adımız kadar emin olabiliriz.

  

     Bunlar Nasıl Çocuk?
  
  U-13 turnuvasının önceki turunda bir grup ilimizdeydi.Yaş grubu ufak olunca kör döğüşü birşey
olur sananlar yanıldılar.Öyle maçlar oynandı ki Dumlu'da, akıllara zarar.Bucaspor'un kalecisi
Samet, 4 numarası Melihcan Yağcı, 7 Numarası Ekrem Aydemir ve 10 Numarası Berkant
İstanbul'u izlemeyenlerin çok şey kaçırdığını söyleyecektim.Ama şansınız sürüyor.Çünkü final
grubu yine şehrimize verildi.Fenerbahçe,Samsunspor,Beşiktaş ve Bucaspor geliyorlar.Bu
maçları izleyenler futbola doyacaklar.Beşiktaş kadrosunda, daha şimdiden ünlenen ve
Barcelona ismiyle anılan Muhammet Demirci'nin de olduğunu hatırlatalım..  
--------------------------------------------------------------------------------
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