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PROFESYONEL SAMSUNSPOR KULÜBÜNÜN İLK LİG MAÇI
( SAMSUNSPOR 1 - YEŞİLDİREK 0 )

5 Eylül Cumartesi günü başlayan Türkiye Ligi Maçlarının II. Milli Ligine dahil
olan Samsunspor – İstanbul Yeşildirek arasındaki maç dün şehrimizde oynandı.
Maça saat 16’da milli hakemlerden Nadir ırmak’ın idaresinde başlandı. Takımlar
sahada şu şekilde yer aldı:
Samsunspor: Erol – Hakkı – Aydın – Gürel – Mustafa – Celal – Nihat –Nazım –
Ali – Temel - Muhlis.
Yeşildirek: Erdem – Yavuz – Aytekin – Oktay – Güre – Necdet – Metin – Erkan –
Süha – Zeki - Kemal
Birinci devreyi rüzgârı arkası altına alarak başlayan Samsunspor ilk dakikalarda
rakiplerinden üstün oyun gösteriyorlardı. Dakikalar ilerledikçe rakip sahaya yerleşen
Samsunsporlular pek de başarılı olamıyorlardı. Üst üste birkaç korner kazandılar ve bir iki gol
fırsatı da kaçırdılar.
Devrenin Ortalarına doğru Yeşildirek biraz kendini toparladı ve birkaç tehlikeli
akın yaptı ise de bir şey çıkaramadılar.
Devrenin bitmesine 10 dakika kala Samsunspor biraz daha çalışarak sıkı basmağa
başladı. Devrenin bitmesine iki dakika kala santrafor Ali’nin çektiği bir frikik atışını iyi takip
eden soliç Nihat yerinde bir vuruşla takımının galibiyet sayısını yaptı. (Samsunspor’un
prefosyenel liglerdeki ilk golü) İki dakika sonra da ilk yarı bitti.
İkinci yarıya Yeşildirek hızlı başladı ise de neticeyi değiştirecek bir oyun
gösteremediler. İkinci devre de zaten zevksiz olan oyun büsbütün bozuldu. Topa gelişigüzel
vurmaktan başka bir şey görülmedi.
Bu devrede de her iki tarafta bir iki gol fırsatı kaçırdı. Maç 1–0 Samsunspor’un
galibiyeti ile sona erdi. Samsunspor’dan Ali ve Aydın, Yeşildirek’te ise Gürel ve Aytekin’in
oyunları göz doldurdu.

Samsunspor –Yeşildirek Maçının Yankıları:
Geçen hafta Samsun’da oynanan 2. lig maçında Samsunspor Yeşildirek’e 1-0 galip
gelmişti. Yeşildirek idarecileri bu mağlubiyeti hazmedememiş olacaklar ki Samsun’u ve
hakemleri Futbol Federasyonu’na şikayet etmişler ve ayrıca İstanbul’da da bir basın toplantısı
yaparak işi mugalataya getirmek istemişlerdir.
Yeşildirek idarecileri maçın hakemlerinden ve seyirciden şikâyet ediyor. Oyunun
hakemler tarafından beş dakika önce bitirdiğini söylüyor. Bu zatın mağlubiyetten başı dönmüş
ve saatini de şaşırmıştır. Çünkü maç eksik değil 1 dakikada fazla oynanmıştır. Sahada bulunan
binlerce kişi saat tutmuştur. Sahada hakemden Yeşildirekliler değil, Samsunlular daha çok
şikayetçi idi.
Seyircilere gelince; İstanbul’da oynanan maçlarda seyrettiklerimizin bir çoğunda
sahaya şişelerin, ayvaların, minderlerin fırlatıldığını çok gördük. Fakat Samsun’da bu maçta
böyle bir hadise olmamıştır.
Yalnız seyirciler, ara sıra çok sert oynayan Yeşildireklileri yuhalamışlardır.
Samsun’a bundan önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe geldi. Hatta Fenerbahçe yenildi. Bu
kulüplerin hiç birisi Samsun seyircilerinden böyle bir hal görmediler ve şehrimizden memnun
ayrıldılar.
Yeşildirek idarecisi, oyuncularının hepsinin Samsun’da sakatlandığını, bir
oyuncunun da böbreklerinden ameliyat olduğunu söylüyor. Sahada hiçbir oyuncu bariz
şekilde yaralanmadı. Yaralanıp çıkan oyuncu Samsunsporlu idi. Hatta bu yüzden en iyi üç
oyuncudan mahrum olarak Konya’ya gitmiştir. Yeşildirek’in bir oyuncusunun maçtan sonra
böbreğinden rahatsızlanması şikâyeti mucip olacak bir hal midir? Sert oyunundan dolayı
hakem Yeşildirek’in oyuncusunu dışarı atmıştır.
Yeşildirek idarecileri İstanbul’a gidip kendi çıkarlarına göre basın toplantısı
yapmak ve beyanat vermek Samsun’daki mağlubiyeti hazmedememekten ileri gelmiştir. Eğer
söyledikleri şekilde hadiseler cereyan etmiş olsa idi. Samsun’da bulunan İstanbul gazete
muhabirleri ve (hepsi de maçta idi.) hadiseyi hemen gazetelerine aksettirirlerdi.
Bir mağlubiyetten dolayı Samsun takımını ve Samsun seyircilerini ulu orta şikayet
etmek sportmenlikle kabili telif olmayan bir harekettir.
Biz aslında Samsunspor’un oyununu beğenmedik. Ertesi günü bu takımı tenkit
ettik Fakat buna mukabil Yeşildirek’te de bir şey göremedik. Hattı for hattı çok beceriksizdi.
Yeşildirek’ten bir hafta evvel Samsunspor, Kayseri Havagücü ile oynadı ve 2-0
mağlup olmuştu. O zaman niçin kimseye taş atılmamış hatta seyirciler Samsunspor’u
yuhalamışlardır.
Yeşildirekliler yeni kurulmuş olan bir takıma yenilmeyi hazmedememişler ve
kendilerini büyük görme hastalığına tutulmuşlardır. Merak etmesinler Samsun’da
Fenerbahçe’de yenilmişti. Toto’da zaten İstanbul spor otoriteleri direk olarak Samsunspor’a
galibiyet vermişlerdi.

