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SOMA'YA BU YAKIŞMADI !...

 BAL Ligi 8.Grupta 6 takımın ilk ikiye girme yarışında bugüne kadar önemli pek birşey
yaşanmamıştı.
 Somaspor da bu 6 takım içinde yer alıyor. Soma Kömür İşletmeleri bu kulübü sahiplenmiş.
 Yönetici olarak başkan ve yardımcısı nazik kişiler..Kütahya'da kulüp binamızda çayımızı bile
içmişlerdi.

 Dünkü maçta yaşanan olaylar bu iki kişiye saygısı olmayanlar tarafından yaşatılmış olsa gerek..
 Sadece egosunu tatmin etmek için en küçüğünden en büyüğüne lafımız var: BU SOMA'YA
YAKIŞMADI...

 Yaşanılan gerçekleri aşağıda kısaca maddeleştirdik. Sadece ilk durumun videosu yok..Diğerleri
 videolarımızda görünüyor:

 1- Kütahyaspor cumartesi erken yola çıkarak oteline yerleşti. Akşam üzeri istasyonda Linyit
 sahasında ter idmanına gitti. Yan tarafta Somaspor futbolcuları da çalışıyordu. Sorunsuz olarak
 idman bittikten sonra otobüse binilip ilk sokağa girince 4 adet taksili gencin Kütahyaspor
 otobüsünün önünü kesmesi, gelen iki emniyet mensubunun fazla müdahele edememesi ve
 tekrar yola devam edilirken diğer bir sokakta tekrar taksilerle önünün kesilmesi, araçlardan
 inenlerin otobüse tekmelerle vurması, taş atması..Bunlar ayıp şeyler..Bu arada ikinci bir ekip
 gelince gelenlerin uzaklaşması...Kütahyaspor otobüsünden idareciler iyiki futbolcuları
 indirmemişler o sırada.. Sıcak temas her iki tarafa da zarar verirdi. Bu durumun olması sonucu
Kütahyaspor'un kaldığı otelin önünden akşamdan ertesi gün öğleye kadar bir ekip nöbet
 bekledi. Yazık değil mi bu görevlilere de ?

 2- Maç günü ekipler gelip 11.50'de takımı stada götürdüler. Zor zahmet dar aralardan
 otobüs geçmekte zorluk çekti ise de nihayet kapıya ulaşıldı. Yöneticilerimiz kulüp otobüsünün
 bir resmi kurumun bahçesine götürülmesini istemelerine rağmen emniyet mensupları 
"Stadın içinde yer var, otobüsü oraya koyacağız, gözümüzün önünde olsun" dedikleri için
 daracık kapıdan otobüs içeri alındı.

 3- 12.15'te futbolcularımız direk olarak sahanın zeminine bakmaya çıktılar. O arada tribünde
 birden 10-15 kişi peydahlandı. Ana avrat sövüp pet şişeler attılar. Bu durum yatıştırıldı.
 Daha sonra ısınmaya çıkıldı. Isınma sonrası içeri girmek yine bir dertti. Bu defa artık tribün
 doluydu ve ardarda patlayıcılar şişeler havada tekrar yağdı. Zor zahmet koşarak içeri girildi.
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 4- Maç başlamadan önce elinde stat hoperlörlerinin mikrofonu bulunan bir amigo eşliğinde 
beyaz karton şow "Ölüm Marşı" eşliğinde yapıldı. Gösteri güzeldi ama o marş yakışmadı.

 5- Maçta 63.dakikada Somaspor golünü attıktan sonra Somaspor kalecisi ile bir diğer 
oyuncusunun kalelerinin arkasındaki top toplayıcıları oradan uzaklaştırmaları,  işin içine 
hıyanetlik karıştırmaları futbolculara hiç yakışmadı.

 6- Maç sonu soyunma odasına finiş koşusuyla girebilmek büyük başarıydı. 15 dakika kadar
 çimenlerin üzerinde beklendi ama terler soğumuştu. Çaresiz kafaya yağan her türlü maddeye
 rağmen koşarak içeri girmek başarıldı. Hiç bir görevlinin tribündeki o körük üstü bölümü
 boşaltmak herhalde aklına gelmedi..

 7- "Oh!" herşey bitti derken asıl mücadelenin içerde olduğu akıllara gelmedi. Soyunma
 odası zaten dardı. Girdikten bir an sonra üst tarafta bulunan 3 cama tekmeler indi ve 
nihayet cam ve tel örgüsü bu şiddete  dayanamayarak kırıldı. İçeriye yanan maytaptan
 tutunda ses çıkaran, yakan maytapa kadar ve üstelik taşlar atıldı. İçerdeki duman nefes
 aldırmıyordu. Dışarı koridora çıkılsa da o daracık koridor yetmedi. Herkes ter içindeydi. 
Burada iki futbolcumuz hafif şekilde zarar gördü.

 8- Maç bittikten sonra soyunma odasında iken tribünden inenler "O göz önünde bulunsun"
 denilen otobüsümüzü taş yağmuruna tutmuşlar..İyiki göz önündeymiş..Yoksa buhar olabilirdi...

 9- Stattan emniyet mensupları çıkarmadılar. Dışarda güvenliği sağlayıncaya kadar buradayız 
dediler. Hep beraber beklenildi. Nihayet 16.40 civarı çıkış yapıldı. Bu kadar saat statta
 beklemenin sonucunu yolda gördük. Emniyet neredeyse 10-15 metre arayla polis dikmiş.
 Bu takdir edilen bir durum oldu.

 Bunlar yaşanmaması gerekirdi.
 Kütahyaspor çok yıllar önce 3.ligden düşmekte olan Seydişehir'de buna benzer bir olay
yaşamıştı. Sonrasında yok...
Somaspor bu kadar masraf yapıyor ve 3.lige çıkmak istiyor, belli..
 Ama taraftarı böyle zarar vermeye devam ederse takımının önünü kesmiş olur...
 Akıllı olmak gerek...Takımını seven, takımının ceza almasını istemeyen böyle yapmaz...
 O değerli başkanlarına da yazık oluyor...

  

 "BayX"
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