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 12 YIL SONRA YENİDEN PLAY-OFF YOLLARINDA!..

  

14 Mayıs 1998..Saat 16.30    Yer: Samsun 19 Mayıs Stadyumu.....Hakem Ali Uluyol..

  

İlk maçında normal süresi  2-2 biten ve uzayan maçta 118’de Bülent Aytekin’in golüyle 3-2
kazanan ve Silopi Cudi’yi saf dışında bırakan Kütahyaspor, 
sonrasında ilk maçında favorilerden Uşakspor’u eleyen Kırıkkalespor’u
güle oynaya 3-1 geçmiş ve finalde  Samsun’un kapı komşusu 
Amasyaspor’a rakip olmuştu..

  

Aklınıza kim geliyorsa artık, herkes otobüsler vermişti..
Biri çıkıp 3 otobüs benden, diğeri çıkıp 5’te benden diyordu..
Yerel kanallarda final heyecanı her saat yaşatılıyordu.
Yanılmıyorsam 38 otobüs ve şahsi araçlarla birlikte kilometrelerce uzakta olan Samsun’a
gidildi..

  

İnanılmaz bir atmosferde oynanan maçta 81.dakikada Serdal Kulis ile golü bularak maçı 1-1’e
getirmiş ve uzatmalara gotürmüştük..
Ama 96.Dakikada Erdoğan’a çıkan kırmızı kart ve bitime 10 dakika kala İbrahim Üzülmez’le
gelen Amasyaspor'un golü bizim rüyalarımızı bitirmişti.

  

Kütahya’da günlerce, aylarca hatta yıllar sonra bile hakem Ali Uluyol konuşulmuş tepkiler
dinmemişti..

  

Aslında o dönem şöyle de bir durum vardı Kütahyaspor adına talihsizlik olarak
adlandırılabilecek..
Play-off’ta finale kalan 2 takım yükselecekti .Ancak 2.ligde mücadele eden Erzincanspor kaza
yaparak ligden çekilmiş ve bu yüzden yükselecek takım sayısı 1’e düşürülmüştü..Yani
Kütahyaspor bu talihsizlik ve üzerine oynanan başka oyunlarla 2.ligin uzağında kalmış adeta
kapısından dönmüştü..
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İşte üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen hafızamı hiç zorlamadan hatırlayabildiğim
Kütahyaspor’un Play-Off heyecanından aklımda kalanlar..

  

Şimdi yıl 2010..
Aradan geçen 12 yıl boyunca bu renkler mücadele ettiği hiç bir ligde play-off heyecanını
yaşayamadı.
Bu taraftar play-off için yollara düşemedi.Tadı damağımızda kalan bu heyecanı bu sene yeniden
yaşayacağız.

  

Sene başında play-off’un olmayacağı ve bu sene yalnızca Bölgesel lige çıkılacağı
açıklandığından dolayı mütevazı bir kadro oluşturduk.
Play-off’larda başarı, hedeflerimiz arasında yoktu.

  

O yüzden demem o ki; eğer elenirde dönersek, bozmayın moralleri..
Bir şey olmaz bu Kütahyaspor’dan demeyin sakın..
Durun daha yeni başladık..

  

Asıl hedefimiz gelecek sezon Bölgesel Lig’de başarılı olmak ve yeniden profesyonele dönmek.
Ama elbette zoru başaran gençlerimizin play-off’ta da söyleyecek sözleri vardır.

  

1998’te play-off’a gidildiğinde şartlar çok kötüydü..
Yollarda kalmaya alışkın çilekeşimiz 302 taşımaya çalışmıştı takımı onca uzaklara..
Mütevazıydı kadromuz ama,  bir o kadar da inançlı..
Herşeye rağmen az daha olacaktı..O yüzden neden şimdi olmasın? 
Bu takımımızda onlar kadar inançlı, onlar kadar zor şartları yaşayarak geride bıraktılar bu
sezonu.
Ellerinden geleni yapacaklardır, olmazsa da canları sağolsun diyerek devam edeceğiz seneye
Bölgesel Lig’de desteklemeye.

  

Başkan Ali Okçu seneye o lige göre takım oluşturacağız, güçleneceğiz demiş..
Artık yönetim istikrarsızlıklarından bıkmış, kongre salonlarından tiksinmiş biri olarak kesinlikle
devam etmelerini istiyorum.
Akıllı idare ile, istikrar ile Kütahyaspor eski günlerine dönecektir.
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Bize 12 yıl aradan sonra play-off heyecanını yaşatacak olan,
hatta şimdiden yaşatmaya başlayan; Yönetim, Teknik Heyet ve Futbolcularımıza teşekkür
ediyorum..
Allah yardımcıları olsun..
Olur da bir mucize olursa , heykellerini dikmek basit kaçacaktır bu şehre..
Olmazsa da seneye de düşeriz peşine!

  

Ayrıca son günlerde partilerden üst üste açıklamalar geliyor..
Onlar da umuyorum play-off’larda takımımıza ve taraftarlarımıza bir jest yaparlar..
Kütahya’nın yıllar önce binlerce kişiyle aktığı gibi,  yine müthiş taraftar desteğiyle takımının
arkasında olmasını sağlarlar.
Takımımızın da orada rahatça mücadele etmesi adına girişimde bulunurlar..

  

                                                                        ---Rıdvan_43---
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