HAYIR DEMESİNİ BİLMEK
Ligin sonuna yaklaştıkça futbol sahalarında kavgalar şiddetlenmekte ve sanki biri olmadan diğeri
olmazmış
gibi
bir
görüntü
vermektedir.
Saha dışı futbolu kavgaya sürükleyenleri burada yazdık çizdik ama asıl birileri var ki onlara laf anlatabilir
“kardeşim
sen
ne
yapıyorsun,
insan
bindiği
dalı
keser
mi”
diyebiliriz.
Bu birleri futbolun efendisi olması gereken kişiler yani futbolcular. Futbolcular futbolun gerçek emekçileri
ve üstadları. Onlar onca emek, çaba, çalışma ve özveri ile bataklıktaki gül misali açan saygı, sevgi ve
takdir
edilmesi
gereken
kişiler.
Ne yazık ki futbolcu arkadaşlarımız tabii bazıları; ne yaptıklarını bilmez halde dolaşıyorlar ve kendilerine
olduğu gibi hem futbolun imajına ki bu ekmeğini kazandıkları alana bir anlamda ihanet demektir- hem de
geleceklerine
bir
daha
onarılamaz
leke
sürüyorlar.
Birilerinin
oyununa
geliyor
ve
bir
türlü
“hayır”
diyemiyorlar.
Futbolcular sahada işlerini doğru yapsalar, kavgadan, gürültüden, şiddetten uzak kalsalar, belki
seyircilerde daha sakin ve şiddetten uzak maç izleyecek; işler daha da kolay olacak. Hatta kavga edenleri
kınasalar, onlara karşı tavır alsalar işler daha farklı olabilecek ve bir anlamda uzlaştırıcı bir misyon
yüklenecekler.
Futbolcular futbolun kilit isimleri. Görevleri ekmek yedikleri futbolu geliştirmek, yüceltmek ve daha iyi
koşullara
taşımak.
Bir şirket düşünün sürekli şirketini, ürününü kötüleyen, şirketin ve ürünün imajına zarar veren bir çalışanı
şirket işe alır ve ona maaş bağlar mı? Bir aile sürekli kendi ailesine sürekli zarar veren bir aile üyesini ne
kadar
koruyabilir?
Futbolcular ne iş yaptığının bilincinde olmalı ve iş bilincini sürekli geliştirmelidirler. Antrenörlerin bir görevi
de bu bilincin kazanılması için sorumluluk almak veya bu gelişimi kazandıracak başka eğitmenlerle
mutlaka çalışmaktır. Sporcusunu yanlış yönlendiren, sürekli kazanmaya koşullayan, sporcusunun bir insan
olduğunu unutup onu bir makine, bir robot gören antrenör ve yönetici bir anlamda yanlış yoldadır.
Sporcuların bu tür saldırgan bir davranış göstermesi incelenmeli ve saha içi şiddet bir önce sonlanmalıdır.
Futboldan haz almak doğrudur ama futbolun insanları kullanıp acı vermesi ise o kadarda yanlıştır.
Farkına varmak, bilinç seviyesini yükseltmek herkesin görevi ve sorumluluğudur. Özellikle de futbolcular
bu için merkezinde yer alır. Futbolcular topu yönetmeyi öğrendikleri gibi kendilerini yönetmeyi öğrenmeli
ve
davranışlarının
sorumluluklarını
almalıdırlar.
İş
çok
geçmeden
bir
an
önce
eyleme
geçilmelidir.
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