TEHLİKE ÖTESİ
Sporda şiddet o kadar vahim durumlara geldi ki artık bu şiddeti kontrol altına almak çok ama çok zorlaştı
denilebilir.
Futbol maçlarından bir şekilde alıştırılmış ve hatta kanıksatılmıştı tribün şiddeti. Futbol sonrası basketbola
sıçramasıyla ise tavan yaptı. Tribün şiddeti hızını alamdı ve tüm spor branşlarına ve hatta okul
maçlarından genç, yıldız takım seviyesine, bayan takım maçlarına kadar varlığını gösterdi.
Şiddetin kendisi değil tabii egemen olan, insanların tahammülsüzlüğü, oburluğu, sporun felsefesini
kavrayamaması,
açgözlülüğü,
hırsı
ve
şişmiş
egosunun
bir
yansıması
aslında.
Bu hafta Afyonkarahisar’da oynanan yıldız bayanlar basketbol maçında hakemin bir kararını beğenmeyen
taraftarlar sahaya inerek hakeme saldırmaları, salonda ki güvenlik kuvvetlerinin etkisiz kalarak yeni kolluk
kuvvetleri çağırarak olayı yatıştırmaları ve ardından hakemin kararı ile salon boşaltılarak maçın bitirilmesi
aslında
çok
ama
çok
ciddiye
alınması
gereken
bir
durum
olmaktadır.
Adı üstünde sporun bir parçası olan seyircinin rolü spora seyrederek, destek vererek katılmak ve sporun
güzelliklerinden faydalanmaktır. Spor bir gösteridir ve bu gösteriyi izleyenler olduğu sürece spor kendine
kitlelerde
yer
bulacak
ve
gelişecektir.
Tribünler ise seyircilere ayrılmış ve onlara kendi gösterilerini sunması için ayrılmış mekanlardır. Bu
mekanlar seyircilere özeldir ve salon ve sahadaki sporcuların gösterilerine ayrı bir zenginlik katmak için
tasarlanmışlardır.
Sporun doğasında kabul etseniz de etmeseniz de hakemler vardır ve sporun ve gösterilerin bir parçasıdır.
Onlarsız gösteri ve maç olmayacağına göre, onları kabul etmek ve sindirmek gereklidir.
Sporcu, yönetici, seyirci ve herkes hakemi kabul etmek, korumak ve kararlarına saygı göstermek
zorundadır.
Hakemler kendi işlerini yapmak zorundadırlar aynı sporcu ve yöneticiler gibi. Görevleri gereği kimseyi
memnun edemezler, etmek zorunda da değildirler. Onlar adalet dağıtmak zorundadırlar ve onlar sahanın
mutlak
hakimleridir.
Sporcular ve seyirciler ve herkes onların kararlarına saygı göstermelidir. Kazanmak için hileye hurdaya ve
sportmenlik dışı hareketler yapmak, seyircileri kışkırtmak, hakemi kulübün kuvvetini ve gücünü arkaya
alarak baskı altına almak ne insana, ne sporculuğu ve ne de doğru adına yakışı olmayan davranışlardır.
Böyle davranışlar acizlik, zayıflık, insanın kendine ve doğruya ihaneti, sorumsuzluk ve saygısızlıktır.
İnsanı ve insanlığı bu kadar zor durumlara sokmak, aşağılamak ve horlamak kimsenin hakkı değildir.
Hak ederek kazanmayı ve her türlü sonuca saygı duymayı, maç sonuçlarını insanın kendinden önemli
görmemeyi
öğrenmesi
ve
kabul
etmesi
gerekir.
Gerçek
şampiyonların
sahte
kazançlara
ihtiyaçları
yoktur.
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