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Gazeteci Mehmet Demir, gazetesinde bir köşe yazısı yazarak
"Kütahyaspor - Belediye İle Birleşsin" demiş..
Ortalığın çok durgun
ve hareketsiz olmasından bunalmış ki besbelli,
bu görüşü ortaya atmış..
Kendi fikridir..Saygı duyarız..
***
Biz de bunaldık..
Bizi de hafakanlar basıyor...
Belediye tarafından bu kadar bilinçsizce yapılan hareketler,
bakın bizi nerelere getirdi..

  

Nelere kafa yoruyoruz..

  

Hiç bir vatandaş ta bu gidişattan memnun değil...
İki tane yarım yamalak takım..
İki yarımın bir bütün haline getirilmesi elbette gerekir..
Ama bize göre bu, her halukarda, 43 yıllık çınarın dalları altında olmalıdır.
Belediye Başkanı ve yardımcısının "Borçsuz Takım" hikayelerini bırakalım.
Kütahyaspor 3.ligden değil de, 2.ligden düşseydi ve 
yine bu kadar borcu olsaydı..
O zaman hangi hikayeyi dinleyecektik?

  

Takım varsa, borç ta vardır..
Bugün borcu olmayan takım,
yarın borçlanmaz diye bir kural yok..
Vatandaşın takımı olan KÜTAHYASPOR dururken, 
emanet bir takımın kanatları altına girmek hangi akla uygundur?
Emanet, diyoruz..Neden emanet?...
Çünkü bu tip takımlar, 
belediye başkanlarının "İKİ DUDAĞININ" arasındaki takımlardır..

  

Tutun ki, Mart ayında ben Belediye Başkanı seçildim..
Oturdum koltuğa..
Yapılmış faaliyetlere bakıyorum..
Bir de üstelik bu top denilen nesneyi hiç mi hiç sevmiyorum..
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Diyorum ki müdürlerime:
"Kapatın Bu Futbol Takımını !"...
Bitti..
"Dur Başkanım", filan deseler de dinlemiyorum..
"Kapatın kardeşim !.."
Bitmiştir...
O zamana kadarki tüm çabalar, tüm emekler boşa çıkmıştır..
***
"Biz teklifimizi yaptık, gelin birleşelim, dedik.
Onlar kabul etmedi. Daha ne yapabiliriz?"

  

Bu sözü söyleyen o iki kişiye, o makamlar baki mi acaba?
Bugün varsın..Ya yarın?..
Ve bir de üstelik, 43 yıllık takımı , 4 aylık takım davet ediyor...

  

"Yanlış yanlışla düzeltilmez !..."

  

Zaten siz, yanlışı baştan yaptınız...

  

Hem "Futboldan anlamam" diye her yerde söyleyeceksiniz,
hem de , 43 yıllık süre içinde , meşakkatlerle bazı beceriksizlerin
yüzünden buralara kadar düşürülmüş bir takım için
KADER KARARI vereceksiniz...
"Futboldan anlamayanlar" olarak,
daha takım Torbalı'dan dönmeden 
nasıl ölüm fermanını verebildiniz?
Nasıl , "çaresi yeni bir takımdır", diye fetva verdiniz?
Hem de acil..Selden mal kaçırır gibi...

  

"Gelin bunu geniş kapsamlı toplantı yaparak istişare edin..
Ne yapılacaksa o zaman yapılsın" diye kaç kere yazdık?

  

Böyle tarihi adımları kendi başına atanların, 
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gerçekten futboldan anlamadıklarını gayet iyi biliyoruz...
O demeci verenlerden biri değil midir ki; 
"Abdi bu takımda kalırsa, ben istifa ederim" diyen...

  

Hadi..Kalmadı bakalım o günden beri..
Yerine aldığımız santraforların (Akif, Abdullah, Engin, Oktay, 
Ramazan ve Özgür Polat) hepsinin bizde attığı golleri üst üste koyun...
Abdi'nin bir sezonda attığı gol sayısını bile bulamazsınız...
İşte bunlar yüzünden, son 5 senede buralara kadar geldik biz..
Düşmenin düğümü, taaa o günlerde çözülmüştü zaten...

  

 Bilinçsizce ve şahsi hırslardan ötürü,
takım durdurulamaz bir hızla buralara kadar geldi..
Ve siz, en kritik zamanda BIRAKIVERDİNİZ..
**
Biz sizlerin kesinlikle bu konuda samimi olduğunuza inanmıyoruz!..
Bize, Zonguldak Belediye Başkanı gibi biri gerek..
Önce İLİMİZİN ADI diyecek bir Başkan..

  

Siz, takım kurmakla hiç iyi etmediniz !..
Kolundan bacağından tutup kaldıracağınıza,
bir de rakip takım kurdunuz karşısına..
Açıkcası, şu an, fikstürde rakibimizsiniz...
Var mı böyle bir şey?...
Var mı Türkiye'de böyle  bir Başkan?..
Halkın takımının karşısına takım çıkarmak....
Sonra da, karşısına geçip "Gel Diyoruz, Gelmiyorlar !"..
Ne kadar ucuz bir düşünce...Ne kadar yapılamıyacak bir hareket..

  

Evet birleşelim...

  

Bizce, her ne kadar ,
bir anlık gafletle kurulduğuna inandığımız 
bu Yeni Belediyespor FUTBOL TAKIMINI, 
Kütahyaspor'a katalım.
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Belediye'de çalışan güvendiğiniz kişilerden de yönetici yapalım.
İlin adını taşıyan takıma SAHİP ÇIKALIM..

  

Belediye, kendi öz sporu olan Voleybola dönsün..
Belediye salon sporlarıyla meşgul olsun gücü nispetinde..

  

Ama tüm gücüyle KÜTAHYASPOR Yönetimini alsın..

  

43 YILLIK ÇINAR yıkılmadı ama,
sen sahiplenmedikten ve de
karşısına rakip çıkardıktan sonra, 
bu işler böyle devam edemez!...

  

Kütahyaspor Kulübünün yönetimi seçildi. Ama o kadar...
Kütahya'da  bulunan idarecileri, hocaları,
koşturup duruyorlar bu çınar için..
Ama, bir başkanı var ki; gerçekten yüzünü gören cennetlik...
Bu kadar ilgisizlik olmaz...
Buradaki yönetici arkadaşlara da yazık..
Eeee..Öyleyse...
Madem başkanı gelmiyor, ilgilenmiyorsa;
"Biz iki kulübü 43 yıllık çınarın dalları altında yeniden birleştiriyoruz
ve yönetimini de ele alıyoruz" diyebilmelisiniz..

  

Sorumluluktan hala kaçmış değilsiniz..Hala zaman var..

  

Lütfen kendinizi aldatmayın...
Bizleri de kandırdığınızı zannetmeyin...
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43 YILLIK İL TAKIMININ KARŞISINA TAKIM ÇIKARMAK,
AKLA MANTIĞA UYMUYOR..

  

Vebal; "Şehr-i Emin"indir !....

  

-www.kutahyasporum.com- 
22.09.08
********
 NOT:Bu yazı eski sitede 1203 kez okundu.
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