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Yazar Administrator
Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:10 - 

 Kütahyaspor'u adım adım takip eden, tabiri caiz ise "Hasta Kütahyaspor'lu" bir taraftar,
  bize bu yazıyı göndermiş...Kaptan Hasbi'nin yazdıklarının çok gücüne gittiğini de eklemiş.....

  

    " OLMADIK  VEYA  OLMAYACAK DUAYA  AMİN  DEMEK...

  

 Simav Sitespor'da başkanlık yapan ve de adı geçen takımda futbol oynayan
  Simav'lı arkadaş , Türkiye Spor Yazarları Kütahya Şube Başkanı 
  Ahmet Eren'e gönderdiği mailde tabiri caizse,  esmiş-kusmuş...

  

 Aklına hangi kurum ve kuruluş geldi ise, avucuna aldığı çamurları sıvamış..

  

 Bu arkadaşın heyezanını anlıyoruz..
  Beklenti içinde olan halkının tepkisinden kurtulmak için,
    başarısızlığını başka yerlerde arama kolaylığını seçmiş..

  

 Başarısızlığını diyoruz ama, bizce Simav Sitespor hiç te başarısız değildi...
  Aldığı sonuçlarla  ve mücadelesiyle dikatleri üzerine çekti. Ligi 4.sırada bitirdi..
  Bu dördüncülüğün kendince kabahati , başkalarındaydı.

  

   Kendileri  SÜTTEN ÇIKMIŞ KAŞIKTI adeta....

  

 Ve en kötüsü de, suçladığı takım, Kütahyaspor'du..

  

 Soruyoruz Hasbi Başkana ?...
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 Siz , Kütahyaspor'un önünde ligi götürdünüz götürdünüz de, 
   son bir-iki maç kala mı sizi geçiverdi?

  

 Lig süresince siz kaç defa veya  kaç hafta  Kütahyaspor'un  üstünde yer aldınız?

 Hani olmayacak dua vardır ya....Diyorsunki:
 "Lig başlamadan deselerdi ki Kütahyaspor oynamadan bu ligden çıksın..
  Biz dahil tüm takımlar  kabul ederdi!"....

  

 Allah allah !...Hangi liglerde var böyle bir anlaşma acaba?..
 Şu takım mücadele etmeden ligi bitirsin ve başarılı kabul edilsin?...
 İşte,  olmayacak ya...Yazmışsınız  iş olsun diye...

  

 Sen, Kütahyaspor'a sempati duyuyordun da, 
  Simav'a sizin maça gelindiğinde sen  başka yerde mi idin?
  Hayır...Oradaydın ve sahanın içindeydin...

  

 O dağ başında  Kütahyaspor'a yapılan baskı ve eziyeti gördün...Nasıl sövüp saydılar?
 Ne ASKF'yi bıraktılar, ne de Kütahyalıyı ?

  

 Biz orada öyle baskı yedik ki; emniyetten bile korktuk..Emniyetten korkulur mu?
 Evet korktuk..Devre arasında tellerden girip sahanın içinde fink atan taraftar bize
 saldırınca az sayıdaki güvenlik güçlerinden korktuk.Çünkü yeterli değillerdi.

  

 O ayazda...O soğukta...adeta dağ başı bir yerde misafire nasıl saldırılır, nasıl sık boğaz
 edilir , bu,  ilk yarı biter bitmez gösterilmedi mi bize?.

  

 Devre arasını takımımız ancak otobüsünün içinde geçirebildi..Korumasızdı çünkü...
 İkinci yarıya çıkar çıkmaz da 3 gol ardarda yedi...
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 Hadi söyleyin bakalım...Kütahyaspor'u normal şartlarda mı yendiniz?

  

   Biz o güne kadar ne yaptık ta sizin kadrinize uğramak durumunda kaldık ?

  

   Hadi ...Bunu da  yazabilir misiniz?...

  

  Yazamazsınız, çünkü, sizin keser hep kendi tarafınıza doğru yontuyor...

  

  Son üç haftaya kadar sempatiniz  varmışmış...

  

  Peki Simav'daki maç haftası sempatiniz dağlara mı kaçmıştı acaba?

  

 Tabiri caizse, karşınızda gavur varmışcasına  saldıra saldıra,
korkuta korkuta ve döve döve futbol maçında Kütahyaspor'u yendiniz...
 Bu mu temiz futbol?...
Bu netice ile bile sıralamada Kütahyaspor'un önüne geçemediniz...
  Siz neye ve kimlere çamur atmak istiyorsunuz?

  

 Bir kendi kadronuzdaki futbolcuların yaşına, bir de Kütahyaspor takımında bulunan
 futbolcuların yaşına bakın da öyle konuşun..
  Böyle  genç bir takım, mücadelesini bir an bile bırakmadı.
  Her maçında çırpındı, koştu.. Alnının akıyla ligi 2.sırada bitirdi.

  Gelelim şaibeli dediğiniz maçlardan DPÜ maçına....
   O maçı alsak zaten işimizi garantileyecektik..Alamadık.
 Biz maçta yenemedik..Çünkü karşı takım usulüne göre oynadı.
   Berabere kaldık.
 Size göre, biz o maçtan galip ayrıldık ta, biz mi farkında değiliz yoksa ?...
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 Diğer maç...Gaybi maçı... Şaibeliymiş...Güldürmeyin bizi...
 Şaibeli maç, 1-0 veya 2-0  ya da  hani sizin maç gibi 2-1 biter...

  

 Gaybiefendispor maçında, Kütahyaspor'un 4 direkten dönen topu ve 4 tane de golü var.
 Yani 8 gol olabilecek bir anlaşma olur mu? Averaja hiç mi hiç ihtiyaç yokken..

  

 Bunu söyleyerek, sadece bizi değil, karşı takımları da lekeliyorsunuz..
 Bunun hiç farkında değil misiniz?

  

 Bunlar hep, Kütahyaspor'u normal şartlarda geçememenin acısından başka birşey değil..

  

 Öyle etrafa çamur atarak başarılı olmak istemeyin lütfen !..

  

  Bizim Simav'la ve Simavlılar'la bir takıntımız yok..Olamaz da....

  

   44 yıllık tarihi ile Kütahyaspor olgun bir takımdır.
   Çoğu insanlarımızın hala hayalindedir..Gönlündedir..
  Simav'a geldiğimizde bile, 50 yaş üzeri insanlar bize hep
 Kütahyaspor aşklarından bahsediyorlar...Onun için bu maça geldik diyorlar..
 Bizce siz, 160 km. uzakta , deplasmanları fazla olmasına rağmen başarılısınız..
 Elbet liglerde bir sıralama var ve bu sıralama daha  fazla başarıyla  oluyor...

  

 Bükemediğin bileği öpmek, en büyük erdemliktir bizce... "

  

  

 NOT:Süper lig 22 haftalıktır.Adı geçen Simav Sitespor maçı 16.hafta olan 23.Ocak.2010
         tarihinde oynanmıştır.Lig, 7.mart.2010'da sona ermiştir.
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  HAFTA HAFTA TAKİP (22.Haftalık ligde, hangi hafta kaçıncı idiler?) 

    HAFTA                                      KÜTAHYASPOR    SİMAV Y.MAH.SİTE
       1                                                         3.                      7.
       2                                                         3.                      6.
       3                                                         4.                      5.
      4                                                          3.                      5.
      5                                                          2.                      5.
      6                                                          2.                      4.
      7                                                         2.                      5.
      8                                                         2.                      4.
      9                                                         2.                      4.
     10                                                        2.                      4.
     11                                                        2.                      4.
---------------------------------------------------------------------------------
    12                                                         2.                      4.
    13                                                         2.                      4.
    14                                                         3.                      4.
    15                                                         3.                      4.
    16                                                         3.                      4.
    17                                                         3.                      4.
    18                                                         3.                      4.
    19                                                         2.                      4.
    20                                                         3.                      4.
    21                                                         3.                      4.
    22                                                         2.                      4.

  

 Buyrun...Kaç hafta bizi geçmişsiniz?....Var mı bir tane?.......
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