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HAYATI KÜTAHYASPOR OLAN BİR ADAM..

  

  

Futbol denilince ilk akla futbolcular, teknik adamlar ve hatta Türkiye’de çok meşhur olan
yöneticiler gelir..
Ama bugün bir İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligde harikalar yaratırken çok da fazla insanın
umrunda olmuyorsa bunun en büyük nedeni taraftarsızlıktır.
Yani taraftar aslında işi en ciddiye alan, en fazla bu işle yatıp kalkan taraftır..
Ben de Kütahyaspor’a yıllarını vermiş Kütahayspor’un açık tribün lideri, Grup Mavi Şimşeğin
başındaki adam olan Ali Osman Duymaz, insanların tanıdığı ismiyle Alos Hoca ile enine boyuna
konuştum.
Çok konuşmaz, gündeme gelmeyi sevmez.
Ama doluymuş aslında ve söyleyecek çok sözü varmış..
Çok sevdiğim Alosman abiyle -Kütahyaspor- muhabbetinden sayfalara işte bu satırlar döküldü..

  

Her zamanki gibi yine Alosman abi diyeceğim..Abi, Kütahyaspor sevdası ne zaman başladı?

  

Biz önceki yıllarda da zaten bu tribünlerdeydik, Kütahyasporluyduk..Sonraları organizasyonların
daha düzenli yapılabilmesi için 1996 yılında Grup Mavi Şimşek kuruldu.

  

Grup Mavi Şimşek nasıl kuruldu?

  

Pazarcı arkadaşlarımızla birlikte, Zeki Körkuyu, Sait Aksöz ve Mustafa Özdoğan gibi abilerimizin
desteğiyle bu grubu kurduk.Gürcan Şenyiğit, Ayhan Ağın ve daha ismini sayamayacağımız bir
çok kişi bu işe emek harcadı.

  

Tribünlerde 14.yılınız..Bu süre içinde Kütahyaspor için neler yaptınız?
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Gecemizi gündüzümüze kattık.Kütahyaspor bizim hayatımızın en büyük parçası oldu.İçimizden
abilerimiz kardeşlerimiz bu kulüpte müdürlükte yaptı, yöneticilikte yaptı malzemecilikte
yaptı..Kısacası her zaman Kütahyaspor’un içinde olduk.

  

 Peki Kütahyalıların GMŞ’ye bakış açısı nasıl?

  

Birçok insan bizimle çeşitli deplasmanlara geldi, bizlere güvendi.
Bu güveni kesinlikle boşa çıkarmadık diyebilirim rahatlıkla.
Çünkü kimseyi yarı yolda bırakmadık, yeri geldi bütün otobüs birlik beraberlik içinde aç olanı
doyurduk bileti olmayanı maça soktuk.
Gittiğimiz gibi tam kadro geri geldik.Bunun mutluluğunu yaşıyorum.

  

Peki hiç çatlak sesler duymuyor musunuz?

  

Çapulcu diyenleri de duyuyoruz.Ama 14 yıldır olduğu gibi amatörde de bu tribündeyiz,
olacağızda. Ne demiştik “Yaşam Biter Destek Bitmez!”

  

Grup Mavi Şimşek üzerine konuştuk..Asıl konuya, Kütahyaspor’a gelelim..

  

Kütahyaspor deyince çok şey anlatırsın bize biliyoruz...

  

Açıkcası bu 14 yıl içinde Kütahyaspor yüzümüzü çok fazla güldürmedi.
Yaşadığımız şampiyonluk bile buruktu.
Ama biz yine de her zaman her yerde destek verdik..
Kilometreleri teptik, hedefimizin olmadığı günlerde bile deplasmanlara gittik.
Gittiğimiz yerdeki polisler, taraftarlar bile şaşırdılar.
Halkımızı takıma destek vermesi adına hareketlendirmek için çalışmalarımızı yaptık
Amatörde olsakta buna devam ediyoruz.
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Peki Kütahyaspor neden amatörde?

  

Kütahyaspor bana göre yalnızca kümeye düşmedi 10 yıl da geriye gitti.

  

Karamsar bir tablo çizdiniz..Bunda sorumlu olarak gördüğünüz kişiler var mı?

  

Kütahyaspor düştü gözüyle bakılırken Z.Ünaldı geldi ve o  sene ligde kaldık.
Keşke o sene düşseydik diyorum.
Çünkü sonra ki sezon yapılan hatalar bizi çok daha kötüye götürdü.
Tesis kazandıracağız diye takımı uçan kuşa borçlandırdılar, esnafların ahını aldık.
Erdi Demir diye bir hoca getirildi ve takımın altına resmen dinamit konuldu..
Tutarsız kararlar Kütahyaspor’u dağıttı.

  

Futbolculara verilen çek ve senetlerde karşılıksız çıkınca takım darmadağın oldu.
Kütahyaspor ödeyemeyeceği büyük meblaların altına imza attı ve bu konu halen başımızı
ağrıtabilir.
Bu durum, televizyon ve gazetelerde boy boy fotoğraf verip taraftarlara şov yapan Zekeriya
Ünaldı ve tüm ekibinin eseridir.
Tff’de üst üste konulan, kaybettiğimiz dosyalar ve esnaflarımıza karşı yapılan yanlışlar
Kütahyaspor ismini zedeledi ve itibar kaybettirdi.

  

Tepkinizin büyük bölümü Ünaldı’ya..Peki neden bu kadar  öfkelisiniz?

  

Çünkü Kütahyaspor başkanı orda başka burda başka konuşmamalı.
Kütahyaspor Başkanı aynı zamanda başka bir takımın da yöneticisi olamaz.
Bayram günü onca taraftar Bursa yollarına düşmüşken o Tavşanlı’ya maça gidipte
Kütahyaspor markasını peçetelere konu edemez.
Herşeyden önemlisi telefonla ve aylarca kulübe uğramadan takım yönetilemez.Kütahyaspor
başkanı birleştirici olmalıdır, herkesle restleşirse bunun cezasını Kütahyaspor çeker ve çekti de.

  

Bu konuda dertlisiniz. Ben konuyu değiştireyim..
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Kütahyaspor siyasilerden destek alıyor mu?

  

Kütahyaspor aslında çoğu dönem bu desteği alamadı.
Ancak bunda yönetici hatalarıda var..Kütahyaspor camiasının bir rengi ve tarafı olamaz.
Bazı şahısların destekçisi gibi görünmek bize bu konuda zarar verdi.

  

Son günlerde kamuoyunda yer alan çeşitli kesimlerin mesajlarını okuyoruz.
Muhakkak sizde duydunuz..Bu konuda konuşalım..

  

Bana inandırıcı gelmiyor.Çünkü herkes yapılması gerekeni söylüyor ama taşın altına elini
sokmuyor.Halbuki yapılması gerekeni zaten herkes biliyor.
Bu konuda birşey anlatayım kısaca.
Geçen gün çarşıda Kütahyaspor sevdalısı bir abiyi gördüm ve bu konuyu diline dolamış.
Kütahyaspor’u Diyanet Sen alacakmış ve Cuma sonraları yapılan teberrularla takımı
Bankasyaya çıkartacakmış diyerek konuya biraz esprili yaklaştı.
Bizim hatamız her demece, her söze hemen kanmamız..Ben bu konuda sorduğun soruya somut
birşeyler gördükten  sonra cevap vermek isterim.

  

Biraz farklı şeyler konuşalım.  Kütahyaspor’un sizi en mutlu ettiği gün?

  

Tabiki çok sevindiğimiz anlar oldu ama çok eskiye gitmeden cevap vermek gerekirse son
Tavşanlı Linyit maçı.Görülmemiş şekilde hiç suçumuz yokken Hakan kardeşim ve benim maça
girişimiz yasaklandı.Takımda kayyumdaydı ve zor günler yaşıyordu.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen stada girdik ve destekledik.
Son dakikada gelen galibiyetina ardından Kütahya’da kahraman gibi karşılandık.
Güzel bir gündü.

  

Bir deplasman anısı anlatsanız?

  

 Bunu anlatmaya kalksak bir kitap çıkarmamız gerekir.Her deplasmanın ayrı bir güzelliği vardı
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hepsinde ayrı bir macera vardı.İnşallah o günleri yeniden yaşarız.

  

Ben cevabını biliyorum ama en kötü günüde sormak istiyorum..

  

4 Mayıs 2008..
Bir hafta öncesinde aklımızdan hiç kötü birşey geçmiyordu.
Çünkü son haftalar kurtarmaya alışmıştık ve yine öyle olur sanıyorduk.
Bu düşüncelerle o kahrolası Torbalı yolunu tuttuk.
(Neşeli halleriyle tanıdığımız Alosman abi burada oldukça duygulanıyor,
o kabus dolu anları hatırlıyor) Yanımızda kimse yoktu.
2 otobüs Kütahyaspor sevdalısı ile Gmş olarak oraya gittik.
Maç başlamadan en avantajlı takım bizken, dakikalar ilerledikçe ve rakipler öne geçtikçe
stresimiz arttı.
Beklediğimiz gol bir türlü gelmedi ve çaresiz bekledik.
90 dakika susmadan ve kötü söz  söylemeden desteği sürdürdük.
Ama son düdükle birlikte hayatımızın belkide en büyük şokunu yaşadık hepimiz yıkıldık.

  

O sezon GMŞ kulüp baskınıyla kamuoyunu oldukça meşgul etti.Herkes birşey dedi.
Siz bu olayın başrol oyuncuları olarak ne düşünüyorsunuz, pişmanmısınız?

  

Hiç bişeyden pişmanlık duymadım.
O dönem biz tamamen o maça kilitlenmiştik ve Ereğli’de zaten kümeye düşmüştü.
Hafta içi ziyaretlerimizde durumun ciddiyetini anlatmaya çalışsakta
futbolcuların büyük çoğunluğu bunu ciddiye almadı.
Sonucunda aciz duruma düştük ve 0-0 bitti.
Biz Kütahyaspor ile yatıp kalkan kişiler olarak, futbolcuların o formanın 
ağırlığını algılayamamasına karşı bunu gerçekleştirdik.
Bugün de Kütahyaspor formasına saygı duymayanın karşısında oluruz!

  

Yaklaşan play-offlar ile ilgili konuşalım..

  

Genç arkadaşlarımız büyük mücadele sonrasında bizi buraya getirdi.
Onlardan isteğimiz yine ellerinden geleni yapsınlar.
Mutlu sona ulaşırsak büyük iş başarmış olurlar ama olmazsa da destek devam eder.
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Yine yanlarında olacağız.
Yeter ki yapabilecekleri herşeyi yapsınlar.

  

Son bir mesajınız var mı?

  

Gün bugündür.
Demeç  veren herkesi desteğe davet ediyoruz.
Maça gidecek taraftarlara ve takımımıza destek olsunlar.
Söyleyecek sözü olanların mutlaka yapacak bişeyleri de vardır diye düşünüyoruz.
Ayrıca yıllardır emek verdiğimiz tribünlere destek veren genç arkadaşlarımıza da teşekkür
ederim.
Onların olması bizi mutlu ediyor
.Kütahyaspor için bişeyler yapmaya çalışan herkese yaşı ne olursa olsun büyük saygımız var..
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