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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

“Spor Basını” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Fakültesi
Gazetecilik bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, spor olgusu, futbol olgusu, spor
ekonomisinin unsurları, Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde-Cumhuriyetin ilanından sonraki
dönemde-1980’li yıllardan günümüze Türkiye’deki spor basınının tarihçesi detaylı biçimde
aktarılacaktır. Çalışmada ayrıca spor basınının anlatım dilinden, spor dünyasının tarafları ile spor
basını arasındaki ilişkinin boyutlarından söz edilecektir. Ayrıca tarihsel süreçte dünyanın farklı
ülkelerindeki spor-ideoloji ilişkisi de örnekler çerçevesinde aktarılacaktır. Gazetecilik öğrencilerinin
mesleki yaşamlarında uzmanlaşmak istedikleri alana katkı sağlamak amacıyla bu çalışma
hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda yararlanılan kaynaklar yer almaktadır.
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1. SPOR OLGUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

13

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-

Spor olgusunu sözlük anlamıyla anlatınız.

2Spor olgusu farklı yaşlarda, farklı mesleklerde ve farklı sosyal sınıflarda
insanlar için ne ifade etmektedir?
3Spor olgusunun özellikle son iki yüzyılda büyük kitlelerin ilgisini giderek artan
oranda çekmesinde ön plana çıkan etkenler nelerdir?
4-

Dünyada sporun tarihçesini ana hatlarıyla anlatınız.

5-

Türklerde ve Türkiye’de sporun tarihçesini ana hatlarıyla anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

15

Anahtar Kavramlar
Spor,popüler kültür,spor tarihçesi

16

Giriş
Bu bölüm spor olgusu tanımını, dünyada-Türkiye’de sporun tarihçesine genel bir bakışı ve
popüler kültür-spor ilişkisini içermektedir.
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1. SPOR OLGUSU
Spor, beden eğitimi ve boş vakit kavramlarının ötesinde oyun yoluyla hayatı yorumlama
işinin bir biçimidir. Genel bütünlüğü içinde bilimsel birçok farklı disiplinin yardımıyla gelişen
sporu, temel özelliklerine dayanarak tanımlama olanağı vardır. En kestirme sözlük tanımıyla,
oyun, oyalanma, eğlenme ve işten uzaklaşma anlamına gelir... Ayrıca spor, oyunla yarışmayı
birleştiren, bedensel yetenekleri daha fazla olduğu için kazananları ödüllendiren, üst düzeyde
oyun, mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için sürekli ve yoğun çabayı zorunlu kılan bir
uğraşıdır.
Farklı yaşlarda, farklı mesleklerde, farklı sosyal sınıflarda yer alan bireyler için spor;
farklı anlamlar taşımakta, fonksiyonlarıyla farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda
spor, profesyonel sporcu için geçimini sağlayan ‘iş’; hastanın tedavi, mankenin formunu
korumak için katlandığı ‘eziyet’; iş adamının gözünde ‘mal’; televizyoncunun ‘reyting’;
reklamcının ‘dikkat çekme’ aracı; tribünlerdeki seyircinin psikolojik ‘deşarj’ yolu; üst sınıfın
‘farklılıklarını koruma’, orta sınıfların ‘yukarıya sıçrama arzusu’; alttakilerin ‘güç arayış
çabası’; gencin ‘gençliğinin gereği’, yaşlının ‘yaşlanmadığının delili’ olabilmektedir.
Günümüzde üzerinde çeşitli görüşlerin bulunduğu, bilimsel çalışmaların hız kazandığı
spor kavramını daha farklı biçimlerde de ele almak mümkündür: Günlük olarak gelişen politik
çekişmelere, teknik değişikliklere, sosyal değişimlere boyun eğen dünyamızda, herkesçe
algılanabilen evrensel diller oldukça azdır. Spor, bunlardan biridir.
Diğer bir tanımla; Spor, kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, onun topluma
uyumunu sağlayan, günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini ortadan kaldıran bir araçtır.
Sporda temel amaç kazanmaktır. Kimi zaman bir takım halinde kimi zaman bireysel
olarak bu ideal peşinde koşulur. Spor oyunları, vücut teknolojisi kullanarak hedeflerin zaman
ve rakip baskıları altında başarılması demektir. (özellikle atletizm-maraton) Bu oyunlardaki
mücadele bazen ülkeler düzeyinde yapılırken bazen de kişisel çekişmelerle olur. Ancak asla
kazanmak için centilmenlik kurallarının dışına çıkılmamalıdır. Zira tüm spor karşılaşmalarının
hepsinin temelinde centilmenlik, barış ve dostluk yatmaktadır. Eğer bu kavramlara zarar gelirse,
sporun tüm anlamı ve amacı kirlenmiş olur.
Başlangıcı insanlığın bilinebilen tarihine dek götürülebilen spor olgusu, özellikle son iki
yüzyıldır büyük kitlelerin ilgisini giderek artan bir oranda çekmektedir. Bunda birçok etken ön
plana çıkmaktadır: Ülkelerin hükümet politikalarında sporun ve özellikle futbol, basketbol gibi
dallarının öncelikli olarak yer alması, kitle iletişim araçlarının her geçen gün artan biçimde
spora geniş yer ayırmaları, sporun sağlıklı yaşam için kaçınılmaz bir gerçek olduğunun her
yaştan insan tarafından kabul edilmesi, spor-ekonomi ilişkisinin büyük bir potansiyel arz etmesi
ve spor-siyaset ilişkisinin beraberinde getirdiği etkiler temel gerekçeler olarak bilinmektedir.
Spor günümüzde çoklu amaçlar doğrultusunda yapılmaya başlanmıştır. Boş zamanları
değerlendirmek için yapılan spor artık sağlıklı yaşam, dinlenme, iş dünyasında daha planlı ve
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programlı çalışabilme, ani karar verme, verilen kararların tutarlılığı, savunma ve saldırı
stratejileri geliştirme gibi birçok amaç doğrultusunda yapılmaya başlanmıştır.
Spor, dünyanın farklı kıtalarındaki değişik etnik, dinsel ve kültürel kökene sahip
insanları bir araya getirip kaynaşmalarına da katkıda bulunmaktadır. Spor karşılaşmalarının
televizyonlardan canlı olarak tüm dünyada yayınlanması, milyonlarca hatta milyarlarca insanın
aynı anda, aynı heyecanı paylaşmasını sağlamaktadır. Spor karşılaşmaları, ülkeler arasındaki
uluslararası anlaşmazlıkların giderilmesine de yardımcı olabilmektedir: ABD-Çin arasında
oynanan masa tenisi karşılaşması, 1998 Dünya Kupası’nda ABD-İran Milli Futbol
Takımları’nın mücadelesi, Türkiye ile Yunanistan’ın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için
ortak adaylık başvuruları, Galatasaray ile Olimpiakos futbol takımları arasında İstanbul’daki
Olimpiyat Stadı’nda oynanan dostluk maçı örnek olarak verilebilir.
Bir başka açıdan konuyu ele almak gerekirse, spor, kişinin önce kendisine, sonra
doğaya, zamana, insana karşı ruhsal ve bedensel faaliyetlerle sürdürdüğü bir mücadele
biçimidir. Spor kişiye sağlıklı, disiplinli, kurallara saygılı, toplum içinde sevgi ve anlayışla
ilişkiler kurabilen bir karakter de kazandırabilmektedir.
Türkiye’deki spor kulüplerinin neredeyse tamamının kuruluş tüzüklerinde ülkeye
sağlıklı nesiller kazandırmak, spor faaliyetlerini ülke geneline yaymak, dernek üyelerine spor
yaptırmak, amatör sporu desteklemek gibi sosyal amaçlar bulunmaktadır. Ancak zaman içinde
özellikle futbol kulüplerinin profesyonelleşmesi ile sosyal amaçlardan uzaklaştıkları, hatta bu
işlevlerini kaybettikleri görülmektedir. Oysa Avrupa’daki profesyonel futbol kulüplerinin
birçok sosyal duyarlılık projelerinin içinde oldukları, temsil ettikleri şehre amatör spor
imkanları sundukları bilinmektedir. Nüfusu 72 milyon olan ülkemizde 2007 verilerine göre
faal lisanslı futbolcu sayısı 190 bin iken, tüm branşlarda lisanslı bayan sporcu sayımız 50 bini
geçmemektedir. Almanya’da ise lisanslı futbolcu sayısı 6 milyon 300 bindir. Basketbolda da
ülkemiz lisanslı oyuncu sayısı bakımından 3 milyon nüfusa sahip İsrail’le aynı seviyededir. 5
milyonluk Hırvatistan’ın ise Türkiye’den daha fazla basketbolcusu vardır.
Öte yandan 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’ndan örnek vermek gerekirse, madalya
sıralamasında tepede yer alan ülkelerin belli başlı spor dallarında diğer ülkelere ezici bir
üstünlük kurmaları dikkat çekmiştir: Ev sahibi Çin, tam 25 branşta madalya ve 17 branşta da
altın madalya kazanarak bir ‘spor ülkesi’ olduğunu kanıtlamıştır. Çin özellikle artistik
jimnastikte, halterde, atlamada, atıcılıkta, masa tenisinde ve badmingtonda diğer ülkelere ezici
üstünlük kurmuştur. Altın madalya sayısında Çin’e geçilen, fakat toplamda en fazla madalyaya
sahip olan ABD ise özellikle yüzme ve atletizmde elde ettiği madalyalarla bu büyük başarıya
ulaşmıştır.
Türkiye, Pekin’de altın madalya sayısı açısından 37. olmuştur. Jamaika’nın 13,
Kenya’nın 15, Beyaz Rusya’nın 16, Romanya’nın 17, Etiyopya’nın 18, Gürcistan’ın 27,
Küba’nın 28, Kazakistan’ın 29, Tayland’ın 31, Moğolistan’ın da 31’inci olduğu düşünülürse,
ülkemizin başarısızlığı daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu ülkeler, Türkiye’ye göre hem nüfus
açısından hem de milli gelir açısından çok daha küçüktür. Çin, dünyanın en büyük ekonomisine
sahip değildir, ancak en fazla altın madalyayı almıştır. Dünya’nın ikinci en kalabalık nüfuslu
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ülkesi Hindistan, altın madalya sıralamasında Türkiye’den geridir. Demek ki çok kalabalık bir
nüfusa sahip olmak da yetmemektedir. Dünyada milli gelir büyüklüğü açısından ilk 100’e
giremeyen (102.) Jamaika 6 altın madalyayla 13. sırada yer almıştır. Sonuçta ekonomik güç
spora ayrılan bütçeyi arttıracaktır, nüfusun fazla olması genç yeteneklerin ortaya çıkarılması ve
sporcu sayısının artmasını sağlayacaktır. Ancak bu etkenlerin yanında spora gerekli toplumsal
önem de veriliyorsa başarı beraberinde gelecektir.
Çözüm, odaklanamayan çocukları sporla disipline ederek enerjilerini yönlendirmek ve
bir taraftan da hiç okuyamayabileceği üniversitede kendilerine okuma şansı vermektir. Örneğin
Michael Phelps bir taraftan 8 altın madalya kazanırken, bir taraftan da University of
Michigan’da spor pazarlaması yüksek lisansı yapmıştır. Sorun olimpiyat madalyası kazanmak
değil, sorun oraya 100 iddialı sporcuyla gidememektir. Yani sporcu yetiştiren, spor yaptıran ve
hayata hazırlayan bir sisteme sahip olamamaktır. Doğu Anadolu’ya sahip olup orta ve uzun
mesafe koşuda iddialı olamamak, Trakya’ya sahip olup güreşte-halterde başarısız olmak,
Ege’ye sahip olup su sporlarında etkisiz kalmak, Doğu Karadeniz’e sahip olup atıcılıkta hiçbir
varlık gösterememek düşündürücüdür.
Türkiye’de çok az genç insan sporu kendine amatörce bir uğraş ya da profesyonelce bir
meslek olarak seçmektedir. Yetersiz spor salonları, devletin teşvikinin yetersiz olması, halkın
desteğinin sınırlı olması gibi bir çok zorluk, sporcu yetiştiremememizdeki en önemli
nedenlerdir. Eğer bu tip sorunları aşarsak, spor ülkemizde de kalkınacak ve hak ettiği seviyeye
ulaşabilecektir.

1.1. Dünyada Sporun Tarihçesine Genel Bir Bakış

Sporun tam başlangıç noktasını ve tarihini bulmak mümkün değildir. Zira ilk insanların,
yazının bulunmasından önce yaşamış olan atalarımızın neler yaptıklarını, sporu nasıl
keşfettiklerini kesin çizgilerle belirlemek mümkün değildir. Zaten spor insanın yürümesi ile
başlayan beden hareketlerini de içerdiği için keşfedildiğini de düşünmek pek doğru değildir.

Sporun tarihi en az insanlığın tarihi kadar eskidir. Daha ilk insanın hayatla mücadelesi
ile başlayan spor, zamanla daha bilinçli, daha akılcı bir hale gelmiştir. Yazının bulunması ve
resmi tarihin başlamasıyla insanlığın sporu geliştirdiğine ve bilinçli bir şekilde uyguladığına
tanık olunmuştur. Sporun tarihsel gelişme sürecinde ilk sportif etkinliklerinin savunma-saldırı
kökenli olduğu bilinmektedir: İlkel insanın yırtıcı hayvanlarla boğuşması, önceleri çıplak elle
sonraları sopa, ok, yay, kılıç gibi aletlerle olmuştur. Bu savaşımın barışçıl benzetimi güreş,
boks, cirit, eskrim gibi temas sporları olarak biçimlenmiştir. Arkeolojik kazılar sonunda ortaya
çıkan belge ve bulgulardan İ.Ö.3000 yıllarında tarihin ilk devletleri olan Mısır ve Sümer’de bu
sporların yapıldığı bilinmektedir.
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İnsanlar yalnızca savaşlar için idman yapmamışlardır. Yunanistan’da beden güzelliğinin
aranması, Tanrıların ilkesi olarak önerilince, topluma jimnastik kavramı yerleşmiştir. 15. ve 16.
yüzyıllarda da, sporda uyumlu hareketler ve estetik öne çıkmıştır. Bugünkü biçimiyle spor ilk
kez 17. yüzyılda İngiltere’de görülmüştür. 18. ve 19. yüzyıllarda çok farklı spor dalları gelişti;
kuralları standartlaştırmak amacıyla birçok ulusal örgüt kuruldu. Gelişen kentler ve kent
mahalleleri arasında rastgele yapılan karşılaşmaları düzene koymak için ligler oluşturuldu.

Modern sporun tarihçesine bakılacak olursa, modern sporun temellerinin geçmiş
yüzyıllarda oynanmış olan oyunlara dayandığı görülmektedir. Modern spor Batı’da, Ortaçağ’ın
geleneksel oyunlarından doğmuştur. Batı kültürünün modern bir ürünüdür. Ana vatanı
İngiltere’dir ve oradan dünyaya yayılmıştır. İngiltere spor modelini öylesine ihraç etmiştir ki,
kendi topraklarından çıkıp beynelmilel hala gelmiş olan branşların ötesinde, orijinleri farklı
olan branşların yapılış biçimlerini etkilemiştir. O kadar ki, müzik alanında İtalyanca teknik
terimlerin tüm ulusların malı haline gelmesi gibi, sporla ilgili İngilizce teknik terimler de tüm
ulusların malı haline gelmiştir. Örneğin triple-double, corner, hat-trick gibi.

Birçok otorite içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda modern sporu, sanayi kapitalizminin
bir ürünü olarak kabul etmektedir. Zaten modern sporlara geçişin arkasında kusursuzluğu
amaçlayan Sanayi Devrimi durmaktadır.

1.2. Türklerde ve Türkiye’de Sporun Tarihçesine Genel Bir Bakış

Eski Türk boylarında sporun ilkel türlerinin başlangıcı, genellikle totem kültürüne bağlı
olarak dini-geleneksel biçimde olmak üzere İ.Ö. 5000’li yıllar olarak kabul edilmektedir. Bu
idman türleri dini geleneklere uygun biçimde başlamış ve sürdürülmüştür. Yazılı belgelere göre
bu yaygın türler binicilik, avcılık, kılıç oyunları, güreş, ağırlık kaldırma, ağırlık atma ve çeşitli
koşular olmuştur. Kırgızlar’da doğum yapıldıktan sonra, kutlama amaçlı olarak herkesin
katıldığı koşular düzenlenmiştir. Diğer Türk boylarında da bayram gibi özel günlerde çeşitli
koşu yarışmaları düzenlenmiştir.

Osmanlılar döneminde ‘pehlivanlar tekkesi’ ve ‘okçular tekkesi’ adları verilen spor
tesisleri, uzun yıllar önemini yitirmemiştir. Yapılan yarışmalar ve verilen ödüller yazılı düzene
bağlanmış, sporcuların sicillerine kaydedilmiştir. Osmanlıların son dönemlerinde, 1839
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yılından itibaren Mekteb-i Sultani’de beden eğitimi derslerine yer verilmesiyle birlikte, genç
kuşaklar için çağdaş spor kavramı okullara girmiş ve ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

Osmanlılarda çağdaş spor türleri, sivil-asker genç aydınların çabalarıyla ülkeye
gelebilmiştir. Yalnız, kolektif sporlar için siyasal ve sosyal ortam ile koşullar İkinci
Meşrutiyet’ten (1908) sonra yaratılabilmiştir. O zamana kadar spor, yabancıların ve gayri
müslimlerin tekelinde kalmıştır. Kulüpleri onlar kurmuşlar, maçları, yarışmaları onlar
tertiplemişler, hatta 1906 Atina Olimpiyat ara oyunlarında Osmanlı İmparatorluğu’nu onlar
temsil etmişlerdir. Bu yarışmalarda futbolda Danimarka’nın ardından İzmir takımı ikinci,
Selanik ise üçüncü olmuştur. 1908 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan Mullos adındaki bir
Rum, Osmanlı sporcusudur.1912’de de iki gayri müslim Stockholm Olimpiyat Oyunları’na
katılmışlar ve atletizm dalında koşuda Papazyan, atıcılıkta Mıgıryan adında iki Ermeni,
Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil etmişlerdir.

Zamanla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bugüne kadar geçen süreçte, spor branşları
başta futbol olmak üzere geniş halk kitlelerinin ilgisini çekmiştir. Günümüzde Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü bünyesinde olanları, özerkleri ve de özel kanunla bağımsızlaşan Türkiye
Futbol Federasyonu ile birlikte sporumuz tam 54 federasyon tarafından yönetilmektedir. Son
yıllarda bir yandan yeni federasyonlar oluşturulurken, diğer yandan da mevcut federasyonlar
içinde ayrılmalara gidilmiştir. Örneğin Batının ‘Aquatik’ sporlar diye nitelediği su sporları da,
ülkemizde tam altı ayrı federasyonla yönetilmektedir. İlk federasyonumuz olan Atletizm
Federasyonu 1922’de kurulmuştur. 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu dışında
tam 25 federasyon 2004,2005 ve 2006 yıllarında özerkliğe kavuşmuşlardır. Türkiye’deki spor
federasyonları Atletizm, Basketbol, Bilardo, Judo, Binicilik, Atıcılık, Buz Sporları, Dağcılık,
Badmington, Eskrim, Güreş, Halter, Boks, Jimnastik, Hentbol, Bisiklet, Triatlon, İzcilik,
Futbol, Masa Tenisi, Kayak, Su Altı Sporları, Herkes İçin Spor, Okçuluk, Voleybol, Yelken,
Karate, Çim Hokeyi, Golf, Görme Engelliler, Otomobil Sporları,Motosiklet, Tekvando,
Yüzme, Su Topu, Kano ve Rafting, Kürek, Bedensel Engelliler, Halk Oyunları, İşitme
Engelliler, Beyzbol, Vücut Geliştirme, Üniversite Sporları, Geleneksel Sporlar, Zihinsel
Engelliler, Modern Pentatlon, Satranç,Briç, Tenis, Buz Pateni, Buz Hokeyi, Okul Sporları,
Oryantring ve Dans Federasyonlarıdır.

Ata sporumuz güreş ile ara ara halter, tekvando gibi teknik beceriden çok güç
kullanımını gerektiren spor dallarında başarılı sonuçlar alan Türkiye, alt yapı tesis ve çalışması,
uzun vadeli yatırım gerektiren branşlarda yeterli başarılar elde edememiştir. Bununla birlikte
son yıllarda büyük aşama kaydeden ve firmalara uluslararası alanda itibar ve müşteri kazandıran
müessese takımlarının kısmi başarılar elde etmeye başlaması, Türkiye ve spor açısından ümit
vericidir.
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Ancak bu noktada, Türkiye’de sporun geliştirilmesi ile yaygınlaştırılmasında önemli
etkileri ve katkıları olan kulüpler ile üniversitelerin spor eğitimi veren kurumları ve başta Milli
Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın önemli görevleri ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Türkiye’de acil spor eğiticisi açığı kapatılmalı ancak, kaliteden
ödün verilmemelidir. Genel bütçeden spora ayrılan pay yeterli değildir, spora ayrılan bütçe
arttırılmalıdır. Kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile belediyelerin spora daha aktif
katılımları sağlanmalıdır. Basın yayın organlarında spor eğitimine yönelik yayınlar
yapılmalıdır. G.S.G.M.’nin ve federasyonların, üniversite beden eğitimi ve spor bölümleriyle
ilişkileri sınırlı düzeyde kalmaktadır. Özellikle federasyonların, sporcuların tıbbi ve fizyolojik
uygunluk ölçülerinin yapılması için tıp fakülteleri ve beden eğitimi ve spor bölümleriyle
işbirliği yapmaları gerekli görülmektedir.

Eğer bu tip çözüm önerileri zaman kaybedilmeksizin somutlaştırılabilirse, Türkiye’de
farklı spor dalları ve bunlara bağlı faaliyetler geniş kitlelerle buluşacak ve sportif alanda
kazanılan başarılarda artış kaydedilebilecektir.

1.3. Popüler Kültür-Spor İlişkisi

Aslen Fransızca bir kavram olan popüler kültür kavramının sözlük anlamı “halkın
zevklerine uygun, halk tarafından tutulandır. Popüler kültür gündelik hayata ilişkindir. Örneğin
popüler kişi sporcu, film yıldızı, politikacı, şarkıcı, ressam olabilir. Popüler kültür, bir taraftan
sosyolojik olarak değişken ve tanımlanması zor, belli sınırlarda kurallaştırılması mümkün
olmayan bir özellik gösterirken, diğer taraftan da XX. yüzyılın kitle toplumuna has bir
yüzeysellik taşıyan, sadece eğlence ve avunma aracı olarak üretilen ve tüketilen bir kültürün
özelliklerini taşımaktadır.

Sanattan spora, ekonomiden politikaya yaşamın birçok alanında karşımıza çıkan
popüler kültür kavramını, tek bir bakış açısıyla açıklamak mümkün değildir. Bunun için konuyu
farklı açılardan ele almak gerekmektedir. Bazen kitle kültürü olarak da adlandırılan popüler
kültür, kitle kültüründen çok daha yaygın ve herkes için erişilebilir bir içeriğe sahiptir. Kitle
kültürü ise, kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve bu araçlara doğrudan bağımlılığı olan bir
kültürdür. Kitle kültürü, iş bölümü altında, bant üretim sistemi içinde, endüstriyel olarak
üretilen ürünler için kullanılır. Kitle kültürü, endüstrileşmeyle birlikte gelir. Kitle kültürü belli
bir toplumda, teknolojik araçlardan geçerek olur. Özellikle 1980’lerin başından beri egemen
kuramcılar, kitle kültürü terimi yerine popüler kültür terimini tercih etmeye başlamışlardır.
Adorno ve Horkheimer ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ adlı kitapta ‘kitle kültürü’ yerine ‘kültür
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endüstrileri’ terimini kullanmışlardır. Gerçeklerden kaçan ve eğlence arayışında olan bir kitle
toplumu yaratılmaktadır. Kapitalist toplumlarda kültür ve sanat ürünleri endüstriyel olarak
üretilmektedir. Örneğin bir Bach’ın eserlerinden oluşan konseri, konser salonunda dinlemek
yerine, CD’den her ortamda dinlemek mümkündür. Kültür endüstrileri, kapitalizmle
bütünleşmiş kültürün üretimine dayanır. Kültür endüstrileri günümüzde medya ve eğlence
firmalarıdır. Örneğin bir film, kitle kültürü ürünüdür. Film üzerine yapılan konuşmalareleştiriler onu popülerleştirir.

Popüler kültür her toplumda, yaşamın her anında vardır, üstelik kitle iletişim araçlarının
yaygınlığı sayesinde evrenseldir. Popüler kültür, beden sağlığı için yapılan düzenli hareketleri
kar sağlayacak, kitleleri katılma duygusu içinde oyalayacak hale dönüştürür. Buna, her yıl
büyük ticari kuruluşlar tarafından sponsorluk yoluyla finanse edilen ve farklı Avrupa
ülkelerinin futbol takımlarının mücadele ettiği ‘Avrupa Futbol Şampiyonlar Ligi’
organizasyonu iyi bir örnektir.

Türkiye, Brezilya, Çin, İsrail, Rusya, İngiltere Mc Donald’s’ı, Burger King’i, Levi’s’ı,
Coca Cola’yı, televizyonu ve onun Evimiz Hollywood’da, Dallas, Yalan Rüzgarı gibi beğenilen
dizilerini ve futbolu bu çerçevede iyi tanır. Dünyanın farklı kıtalarındaki ülkelerin birçoğunda
artık insanlar benzer biçimde giyinmekte, aynı moda akımından etkilenmekte, birbirine benzer
yaşam biçimleri sürmekte; Madonna, Britney Spears, Ricky Martin gibi aynı tarz starları
izlemektedir.

Popülerin iki temel yönü vardır: Birincisi yaygın olarak tüketilmesi ve beğenilmesi,
ikincisi ise halka ait olmasıdır. Kar amacı güden, kendi ekonomik çıkarlarını düşünen kesim
tarafından üretilen popüler kültür ürünleri, yoğun bir biçimde hedef kitleye arz edilir. Halk da
kendine ait olan, kendi beğenisine hitap eden bu kültürü ve ona dayanan ürünleri, istediği
oranda alır ve tüketir. Popüler kültürün yaygınlaşma araçlarından biri, bir çok kesim tarafından
kabul edildiği gibi spordur. Spor dalları arasında en etkini ise futboldur. Sporun sanayileşmesi
yirminci yüzyılda hızla gerçekleşmiştir. Boks, at yarışları, futbol, basketbol, tenis, golf ve
otomobil sporları gibi spor dalları günümüzde ticari boyutuyla önem kazanmıştır.

Sporun ticari bir alan olarak görülmesiyle birlikte iş adamlarının bu alandaki
yatırımlarının arttığı gözlemlenmektedir. Bazı spor etkinlikleri gelir artıran, yatırım iş alanı
olarak örgütlenir. Fakat örgütlenmiş sporun büyük kısmı, haddinden fazla ticarileşmiş olmasına
rağmen, dolaylı olarak sermaye birikimine neden olur. Örneğin sporla ilgili giyecek, alet,
oyuncak, lotto, kumar vs. gibi. Fakat en büyük rol reklam ve sponsorshiplikte, yani
desteklemede, görülür. Bunların yanında, iş çevreleri spora yatırımı doğrudan ekonomik
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çıkardan çok saygınlık sağlamak, sürekli adını duyurmak, toplumsal ve kültürel etkinliklerde
söz sahibi olmak için yaparlar.

İş dünyasındaki başarılı performanslarını, spora verdikleri destekle sürdüren ve
toplumun belleğinde olumlu yer edinmiş ticari kuruluşlar vardır. Bunlardan örneğin Eczacıbaşı
ve Tofaş uzun yıllar basketbol ve voleybolda başarılar elde etmişlerdir. Ülker ve Efes Pilsen
ise, halen basketbola verdikleri destekle hem Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmakta hem
de genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılmasını sağlamaktadırlar. Aria firması da son
dönemde uluslararası Fair- Play anlayışıyla futbolda üç büyüklere destek olmakta ve yaptığı
etkinliklerle basında geniş yer bulmaktadır.

Toplumsal düzen ve denetimle ilgili tüm öğeler, sporda da karşımıza çıkmaktadır.
Sporda, katılanların önceden hazırlanmış belli kurallara uymaları beklenir. Hakemler düzen ve
denetimin uygulayıcısıdır, tarafsızdırlar. Kurallar bozulduğunda, bozan kişi veya taraf, düzenin
kurallarını uygulayan tarafından cezalandırılır. Hakem sarı, kırmızı kartlar göstermeye başlar
ve denetimi sağlar. İletişim araçları sporcuların ve seyircilerin yaptığı bu düzen dışı hareketleri
‘kötü örnek’ diye kınarlar.

Sonuçta spor, popüler kültür ve çeşitli güç ilişkilerinin çevresinde gelişen önemli bir
olgudur. Çünkü spor tek yönlü değil, çoğulcu ve karmaşık yapısı olan bir etkinliktir. Bunda da
hiç şüphe yok ki, kitle iletişim araçlarının evrensel boyutlardaki yaygınlığının ve yayınlarının
rolü çok büyüktür.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-Spor oyunları, vücut teknolojisi kullanarak hedeflerin zaman ve rakip baskıları altında
başarılması demektir.(örneğin atletizm-maraton)
a) Doğru
b) Yanlış
2- 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda ev sahibi Çin, tam 25 branşta madalya ve 17
branşta da altın madalya alarak bir spor ülkesi olduğunu kanıtlamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
3-Arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkan belge ve bulgulardan tarihin ilk devletleri olan
Tunus ve Frigya’da bu sporların yapıldığı bilinmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
4- Bugünkü biçimiyle spor ilk kez 17.yüzyılda Fransa’da görülmüştür.
a) Doğru

b) Yanlış

5-Osmanlılar döneminde ‘pehlivanlar tekkesi’ ve ‘okçular tekkesi’ adları verilen spor
tesisleri, uzun yıllar önemini yitirmemiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
6-Spor karşılaşmalarının, ülkeler arasındaki uluslararası anlaşmazlıkların giderilmesine
yardımcı olabilmesine dair aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
a) ABD-Çin arasında oynanan masa tenisi karşılaşması,
b) 1998 Dünya Kupası’nda ABD-İran Milli Futbol Takımları’nın mücadelesi,
c) Türkiye ile Yunanistan’ın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için ortak adaylık
başvuruları,
d) Galatasaray ile Olimpiakos futbol takımları arasında İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda
oynanan dostluk maçı,
e) ABD-Kuzey Kore arasında oynanan voleybol karşılaşması
7-2008 Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya sayısında Çin’e geçilen, fakat toplamda en
fazla madalyaya sahip olan ABD, özellikle ……. ve …….. dallarında elde ettiği
madalyalarla bu büyük başarıya ulaşmıştır.
a) boks-jimnastik
b) güreş-tenis
c) halter-yüzme
d) yüzme-atletizm
e) okçuluk-bisiklet
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8-Müzik alanında İtalyanca teknik terimlerin tüm ulusların malı haline gelmesi gibi, sporla
ilgili teknik terimler de hangi dilden tüm ulusların malı haline gelmiştir?
a) Çince
b) Fransızca
c) Portekizce
d) İngilizce
e) Almanca
9-Hangi okulda 1839 yılından itibaren beden eğitimi derslerine yer verilmesiyle birlikte,
genç kuşaklar için çağdaş spor kavramı okullara girmiş ve ders olarak okutulmaya
başlanmıştır?
a) Mekteb-i Sultani
b) İstanbul Erkek Lisesi
c) Pertevniyal Lisesi
d) Kabataş Erkek Lisesi
e) Vefa Lisesi
10-1906 Atina Olimpiyat ara oyunlarında Osmanlı İmparatorluğu’nu gayri müslimler temsil
etmişlerdir. Bu yarışmalarda futbolda Danimarka’nın ardından …… takımı ikinci,
……….ise üçüncü olmuştur.
a) İstanbul-Ankara
b) Edirne-Isparta
c) İzmir-Selanik
d) Varna-Zonguldak
e) Antalya-Sofya

Cevaplar
1) a
2) a
3) b
4) b
5) a
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6) e
7) d
8) d
9) a
10) c
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPOR EKONOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

33

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Spor ekonomisi olgusunu kısaca tanımlayınız.
2-Spor ekonomisinin unsurlarını sıralayınız.
3-Türkiye’de forma reklamlarının tarihçesini ana hatlarıyla anlatınız.
4-Euro 2008 gelirlerinin harcama kalemlerini sıralayınız.
5-Lisanslı ürünlerin ülkelere göre satış dağılımını Euro 2008 örneği çerçevesinde
anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Spor ekonomisi,sponsor,reklam
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Giriş

Bu bölümde dünyada-Türkiye’de spor ekonomisi ana hatlarıyla ve rakamsal veriler
doğrultusunda ele alınmaktadır.
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPOR EKONOMİSİ
Sporla ilgili kamusal ve özel harcamalardaki artışlar, sporun bir ekonomik olgu olarak
önemini arttırmıştır. Spor, büyük markalar ve şirketler için son yılların en önemli pazarlama
unsurlarından biri haline gelmiştir. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi
Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2010 yılında değeri 114 milyar dolar olan dünya spor
endüstrisinin, 2013 yılı sonunda değerinin 133 milyar dolara çıkacağını belirtmiştir.
Spor ekonomisi tecrübeye dayanan, rasyonel ve ekonomik kararlar veren ve o
doğrultuda hareket eden, plan ve proje üreten bir spor bilim dalıdır. Boş zaman uğraşlarının
yaygınlık kazanması, 1980 sonrası sporda reklama izin verilmesi, spor kulüplerinin yayın
haklarının pazarlanması, sponsorluk, spor kulüplerinin ve federasyonlarının yapısal
değişikliklere zorlanması gibi gelişmeler ile birlikte para ile sporun iç içe olduğu söylenebilir.
Bütün bu gelişmeler bize spor ekonomisinin geleceğinin çok parlak olacağını göstermektedir.
Spor kulüplerinin ve federasyonlarının ekonomik kuralları kabullenmeleri ve bu alanda yapısal
değişikliklere gitmeleri ile beraber spor ekonomisi araştırmaları gelişmiştir.
Spor Ekonomisinin Unsurları
-

Spor organizasyonları

-

Spor işletmeleri

-

Spor medyası

-

Spor teşkilatları

-

Spor ürünleri

-

Spor teknolojisi

-

Spor pazarlaması

Spor alanında dünyada sürdürülen etkinliklerin her geçen gün artması ve bu etkinliklere
geniş kitlelerin büyük ilgi göstermesi, sporun ekonomik gücünü inanılmaz boyutlara
getirmiştir. Sporun ticari bir ürün olarak pazarlanması anlamında, yakın geçmişe kadar efsanevi
basketbolcu Michael Jordan, dünyanın en başarılı spor pazarlama yıldızı olarak kabul
ediliyordu. Ancak, genç bir golf oyuncusu olan Tiger Woods, müthiş kariyeriyle Jordan’ı
tahtından indirmeyi başarmıştır. Woods, golfteki başarısını, reklamını yaptığı markaların ticari
sonuçlarına yansıtınca reklam sektörü için dünyanın en değerli sporcusu haline gelmiştir.
Woods; Nike, American Express ve Buick markalarının satışlarını artırmayı başarmıştır.
General Motors, yaşlı otomobili olarak tanımlanan Buick’in kullanıcı profilini en az on yaş
gençleştirmeyi başardığı için, Woods’u sihirbaz olarak tanımlamıştır. Buick sporcunun
ününden Kanada ve Çin’de de yararlanmaktadır. Nike, Accenture, Buick, Gillette, Gatorade,
American Express, Rolex gibi kuruluşların oyuncuya kazandırdığı rakam, Temmuz 2008
itibariyle yılda 115 milyon doları bulmuştur.
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Indiana Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Woods’un profesyonel yaşama
başlaması sonrasında golf oyuncularının sayısı büyük oranda artış göstermiştir. Peşinde koşan
birçok reklam vereni reddederek yüzünü eskitmemeyi seçtikçe, daha da başarılı olmaktadır.
Advertising Age dergisinin haberine göre, Woods’un başarısının sırrı ‘Hoşlanılabilir, inanılır
ve popüler olmak’. Ancak Woods, 2009 yılında aşk skandalları ortaya çıkınca, imajını büyük
ölçüde zedelemiştir. Ailesinden ve kamuoyundan defalarca özür dileyen Woods, yine de bazı
sponsorlarını kaybetmeyi önleyememiştir. AT&T, Gillette ve Accenture anlaşmaları iptal
ederken Tag Heuer, anlaşmasını sınırlamıştır. Skandal sonrası milyonlarca dolarlık reklam
anlaşmalarını yitiren Woods yüzünden sponsorların da milyarlarca dolarlık değer kaybı
yaşadığı iddia edilmektedir.
Ekonomi dergisi Forbes’ın yaptığı değerlendirmeye göre, yıllık kazancı yaklaşık 78
milyon dolar olan Tiger Woods, Haziran 2013 itibariyle birinci sıradadır. Tüm dünyada her
branştan sporcunun değerlendirmeye alındığı listede sporcuların maaşlarının yanı sıra,
sponsorluk ve reklam gibi gelirleri de hesaba katılmıştır. Araştırma, son 12 aylık süreyi
kapsamaktadır.
En Çok Kazanan Sporcular:
Sıra

Sporcu

Toplam Kazanç (milyon dolar)

1-

Tiger Woods (Golf)

78,1

2-

Roger Federer (Tenis)

71,5

3-

Kobe Bryant(Basketbol)

61,9

4-

LeBron James(Basketbol)

59,8

5-

Drew Brees(A.Futbolu)

51,0

6-

Aaron Rodgers(A.Futbolu) 49,0

7-

Phil Mickelson(Golf)

48,7

8-

David Beckham(Futbol)

47,2

9-

Cristiano Ronaldo(Futbol)

44,0

10-

Lionel Messi(Futbol)

41,3

Öte yandan dünya ekonomisinin giderek büyüyen yeni endüstriyel alanı futboldur.
Simon Kuper de ‘Futbol, asla sadece futbol değildir’ sözüyle bu gerçeğe vurgu yapmıştır.
Futbolun ekonomik boyutu ile ilgili son döneme ait rakamlar çok çarpıcıdır. 2006 yılında FIFA
Dünya Kupası’nın naklen yayınından elde edilen gelir 1,7 milyar dolara ulaşmıştır.
Şampiyonlar Ligi’nin 2006-2007 sezonunun pazarlama bütçesi 750 milyon Euro’yu geçmiştir.
2012-2013 sezonu dahil Şampiyonlar Ligi’nin kuruluşundan bu yana UEFA’nın kulüplere
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dağıttığı tutar 8 milyar 559 milyon euroya ulaşmıştır. UEFA’nın kulüplere ödediği para geçen
20 yıl içerisinde tam %2382 oranında bir artış kaydetmiştir. Kulüplerin ortalama gelirleri ise 1
milyon 19 bin eurodan 28 milyon 320 bin euroya kadar yükselmiştir. UEFA 2012-2013
itibariyle kulüplere 409 milyon eurosu TV yayın ve pazarlama havuz gelirlerinden olmak üzere
toplam 904.6 milyon euro parasal ödül vermiştir. Bu tutar, bir önceki yıla göre yaklaşık %20’lik
bir artışa karşılık gelmektedir. Bu ligin sponsorları arasında Sony, Vodafone, Ford, Heineken,
Playstation ve Master Card gibi büyük bütçelere sahip çok uluslu firmalar yer almaktadır.
Ekonomi dergisi Forbes’in 2013 yılı değerlendirmesine göre, İspanyol kulübü Real
Madrid 3 milyar 300 milyon dolarlık piyasa değeri ile, listenin yayınlanmaya başlandığı 2004
yılından bu yana ilk sırada yer alan Manchester United’ı geride bırakmıştır. Dünyanın ikinci
değerli futbol kulübü ise 3 milyar 165 milyon dolar ile İngiltere’nin Manchester United kulübü
olmuştur. Derginin araştırmasına göre, ilk 10 sıradaki 5 kulüp, ‘dünyanın en zengin ligi’ olarak
kabul edilen, İngiltere Premier Lig kulüplerinden oluşmaktadır. Diğer 5 sırada ise İspanya’dan
2, Almanya’dan 1 ve İtalya’dan 2 kulüp yer almaktadır. Forbes’in araştırmasında bu sonuçlara,
satışlar-karlar, yayın anlaşmaları ve stat gelirlerini değerlendirerek ulaşıldığı ifade edilmiştir.
En değerli 10 futbol kulübü:
Kulüp

Değer

Real Madrid

3,300

Manchester United

3, 165

Barcelona

2,600

Arsenal

1,326

Bayern Münih

1,309

AC Milan

945

Chelsea

901

Juventus

694

Manchester City

689

Liverpool

651

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın kadrodaki oyuncuların tahmini bedellerini baz
alarak yaptığı araştırmaya göre, Galatasaray’ın Ağustos 2013 itibariyle piyasa değeri 380
milyon TL düzeyinde bulunmaktadır. Fenerbahçe 360 milyon TL, Beşiktaş 245 milyon TL,
Trabzonspor 160 milyon TL ve Bursaspor 140 milyon TL ile ilk beş sırayı oluşturmaktadır.
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Forbes dergisi, Arsenal’in 60 bin 432 kişi kapasitelik Emirates Stadı maç başına 6
milyon dolarlık geliriyle ‘altın madeni’ne benzetilmektedir. Bu stadı, oyun başına 5 milyon
dolarlık gelirle Manchester United’ın 76 bin kişi kapasiteli Old Trafford stadı izlemektedir.
İngiliz futbolcu David Beckham, 50,6 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan
futbolcusu sıfatını taşımaktadır.
Dünyada En Çok Kazanan Futbolcular: (2012 itibariyle)
Oyuncu

Kulübü

Yıllık Kazancı (Dolar)

David Beckham

P. Saint Germain

50,6 milyon

Cristiano Ronaldo

Real Madrid

43,5 milyon

Lionel Messi

Barcelona

40,3 milyon

Sergio Agüero

Man. City

20,8 milyon

Wayne Rooney

Man. United

20,3 milyon

Yaya Toure

Man. City

20,2 milyon

Fernando Torres

Chelsea

20,2 milyon

Neymar

Santos

19,5 milyon

Kaka

Real Madrid

19,3 milyon

Didier Drogba

Galatasaray

17,8 milyon

Steven Gerrard

Liverpool

17,3 milyon

E. Adebayor

Tottenham

16,7 milyon

Zlatan İbrahimoviç

P. Saint Germain

16,6 milyon

Carlos Tevez

Man. City

16,6 milyon

Samuel Eto’o

Anzhi

16 milyon

Samir Nasri

Man. City

15,7 milyon

Frank Lampard

Chelsea

15,7 milyon

John Terry

Chelsea

15,6 milyon

David Silva

Man. City

15,4 milyon
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Karim Benzema

Real Madrid

14,9 milyon

Beş Büyük Lig içinde yarattığı gelir ile ilk sırayı 2,5 milyar Euro’luk geliriyle Premier
Lig alıyor. Premier Lig’i 1,470 milyar ile Bundesliga izlerken; Bundesliga’yı 1,460 milyar
Euro’luk geliriyle İtalyan Serie-A takip ediyor. İspanyol La Liga’nın yarattığı toplam gelir ise
1,440 milyar Euro civarında. La Liga’yı ise 1,050 milyar Euro’luk geliriyle Fransız Lig 1
izliyor.
2013 yılı itibariyle, İngiliz Premier Ligi en değerli ligdir. Futbol liglerinde yer alan
takımların kadrolarında bulunan futbolcuların piyasa değerleri hesaplanarak mevcut verilere
ulaşılmıştır. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'daki ülkelerin en üst
düzey liglerinin yaklaşık kadro değerleri 20 milyar avroya yaklaşmıştır.
En değerli 10 futbol ligi:
1.İngiltere
Premier
Lig:
3.502.800.000
2.İspanya
La
Liga:
2.430.600.000
3.İtalya
Serie
A:
2.299.750.000
4.Almanya
Bundesliga:
1.981.600.000
5.Fransa
Lig
1:
1.560.750.000
6.Rusya
Premier
Lig:
1.229.475.000
7.Türkiye
Süper
Lig:
904.475.000
8.Portekiz
Premier
Lig:
854.250.000
9.Ukrayna
Premier
Lig:
664.200.000
10. Hollanda Eredivisie:
522.965.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Öte yandan Türkiye’de bahisler ve şans oyunlarının cirosu 2007’de 5,2 milyar dolara
ulaşmıştır. Bu 5,2 milyar dolarlık cironun %35’i İddia , %34’ü at yarışlarına aittir. İddia, 2004
Nisan’ında başlamıştır. İlk yıl 17 milyon dolar olan ciro, katlanarak 2005’te 178 milyon dolara,
2006’da 978 milyon dolara, 2007’de 1,4 milyar dolara yükselmiştir. Ortalama 6,5 YTL’lik İddia
biletleriyle bu 1,4 milyar dolarlık ciroya ulaşılmıştır. 1 YTL’lik oynayanlar sayıca
çoğunluktadır. Futbol endüstrisine geçiş yapacak olursak, sadece Avrupa’da pazar;
sponsorluğuyla, yayın gelirleriyle, seyircisi, bileti, forması ve bayrağıyla 2008 itibariyle 13,5
milyar dolar ciroya ulaşmıştır. Bu pazarın Türkiye’deki büyüklüğü 650-700 milyon dolardır ve
bunun 370-380 milyon dolarlık bölümü, Çukurova Grubu tarafından oluşturulmaktadır.
(Digitürk 210 milyon dolar, İddia 135 milyon dolar, Turkcell 25-30 milyon dolar)

3 büyüklerin forma reklamları da adeta Türkiye’nin ekonomik gelişiminin ne yönde
seyrettiğinin bir göstergesi olmuştur. 80’lerin başında bankerler formaları kaparken, 80’lerin
2.yarısından itibaren 2 banka öne çıkmıştır. Son yıllarda ise ağırlık GSM şirketlerindedir.
Forma reklamı verenlerin birçoğu tarih olmuştur.
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Türkiye’de futbol kulüplerinin forma reklamı almasının fikir babası Şenes Erzik’tir.
Erzik’in girişimiyle 1977’de bir yönetmelik yayımlanmış ve forma reklamına izin çıkmıştır.
80’lerin başında takımların bir sezonda birkaç forma reklamıyla çıktığı görülmüştür. Ticari
anlamda ilk forma reklamı 1977-78 sezonunda görülse de esasen ilk reklamı siyasi içerikli olsa
da Beşiktaş taşımıştır. Beşiktaş futbol takımı, 27 Mayıs 1960’ta kimine göre ihtilal, kimine göre
ise darbe olan hareketi gerçekleştiren Cemal Gürsel’i selamlamak adına her bir futbolcusunun
göğsünde paşanın isminin bir harfinin yazılı olduğu formalarla çıkmıştır. 11 futbolcunun
göğsündeki harfler soldan sağa okunduğunda ‘Cemal Gürsel’ adı ortaya çıkmıştır.

Türkiye 80’lerin başında siyaseten askeri, iktisaden de bankerlerin darbelerine maruz
kalmıştır. Galatasaray göğsünde Süren Ailesi’nin menkul değerler şirketi MEBAN’ı taşırken,
Beşiktaş banker Cengiz Baki Aygün’ün BAKO’sunu ve Fenerbahçe de Abidin Cevher
Özden’in Banker Kastelli’sini taşımıştır. Yüksek faizci İstanbul Bankası ve Hisarbank da yine
Fenerbahçe’nin göğsünden reklam yapmıştır. Sürmenler’in Bağbank’ı ise Beşiktaş’ı seçmiştir.
Galatasaray’ın göğsüne bir 6 yıl Türkbank damga vurmuştur. Fenerbahçe ile özdeşleşen banka
ise Emlak Bankası olmuştur. Bozkurt Mensucat, İGS, Aygaz Fırın, Saba, Rifle, Adec Saat ve
Borsaş gibi firmalar kısa süreli görünüp kaybolmuşlardır. 3 büyükteki ilk TV reklamı ise Sony
ile Beşiktaş’ta olmuştur. Bir TV kanalının reklamını ise Show TV ile Galatasaray yapmıştır. 30
yılda en büyük sükseyi ise UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray’ın göğsüne adını yazdıran
Marshall Boya yapmıştır.

Türk sporunun sponsorluk gelirlerine bakıldığında, 2004 yılında çıkarılan yasayla
ülkenin çeşitli alanlarında söz sahibi olmuş şirket ve kuruluşların spora katkı sağlamasına
yönelik proje sayesinde şu ana kadar tam 98 milyon 7 bin 149 YTL gelir elde edildiği
anlaşılmaktadır. Sponsorluk gelirleri her yıl katlanarak artmaya devam ederken, 2005 yılında
13 milyon 296 bin 787 YTL, 2006’da 22 milyon 320 bin 654 YTL, 2007’de ise 24 milyon 750
bin 759 YTL girdi sağlanmıştır. Olimpiyat yılında ise büyük bir artış gözlenmiştir.(2008) Yılın
son çeyreğine girmeden (Eylül 2008 itibariyle) sponsorluk gelirleri 33 milyon 414 bin 180
YTL’ye ulaşmıştır. Özel sektörün sponsorluk konusundaki ilk tercihi kulüplerdir. Kulüplere
aktarılan 63 milyon 388 bin 813 YTL’lik kaynak toplam miktarın %66’sını oluşturmuştur.
Sponsorlukta ikinci sıraya 17 milyon 660 bin 438 YTL gelir elde eden federasyonlar otururken,
9 milyon 907 bin 621 YTL alan sporcular üçüncü sırada kalmıştır.

Deloitte Spor Grubu'nun 16. 'Futbol Para Ligi' raporuna göre 2011-2012 döneminde,
Real Madrid 500 milyon avro gelir eşiğini geçen ilk spor kulübü olmuştur. İspanyol Kulüp bir
yıl içerisinde 33,1 milyon avroluk (yüzde 7) artışla, gelirini 512 milyon avroya çıkartmıştır.
Dünyanın en çok gelir elde eden 20 futbol kulübünün toplam gelirleri, 2011-2012 sezonunda
yüzde 10'luk bir büyümeyle, toplamda 4,8 milyar avroya ulaşmıştır. 2012-2013 sezonunda ise,
en büyük 20 futbol kulübünün toplam gelirlerinin 5 milyar avronun üzerine çıkması bekleniyor.
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Futbol Para Ligi 2011/2012 yılı gelir listesi şöyle:
Pozisyon

Kulüp

1 (1)

Real Madrid

512.6 (479.5)

2 (2)

FC Barcelona

483.0 (450.7)

3 (3)

Manchester United

395.9 (367)

4 (4)

Bayern Munich

368.4 (321.4)

5 (5)

Chelsea

322.6 (253.1)

6 (6)

Arsenal

290.3 (251.1)

7 (12)

Manchester City

285.6 (169.6)

8 (7)

AC Milan

256.9 (234.8)

9 (9)

Liverpool

233.2 (203.3)

10 (13)

Juventus

195.4 (153.9)

11 (16)

Borussia
Dortmund

189.1 (138.5)

12 (8)

2011/12
Gelir(milyon Avro)

Internazionale

185.9 (211.4)

13 (11)

Tottenham
Hotspur

14 (10)

Schalke 04

174.5 (202.4)

15 (20)

Napoli

148.4 (114.9)

16 (14)

Olympique
Marseille

17 (17)

Olympique
Lyonnais

178.2 (181)

de

135.7 (150.4)

131.9 (132.8)

18 (18)

Hamburger SV

121.1 (128.8)

19 (15)

AS Roma

115.9 (143.5)

20 (yeni)

Newcastle United

115.3 (98)
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Avrupa futbol şampiyonaları da ilk olarak başladığı 1960 yılından bu yana yoğun ilgi
çekmiştir. Tüm futbol endüstrisinde olduğu gibi Avrupa şampiyonalarının da ticari getirisinin
önemli boyutlara ulaşması 1990’lar sonrasına denk gelmektedir. 1992 yılında turnuvanın
getirdiği gelir 39,3 milyon Euro iken sadece 3 turnuva sonra bu rakam 839,7 milyon Euro’ya
çıkmıştır. Bu 21 katın üzerindeki artışta en önemli etkenler; katılımcı ülke sayısındaki artış,
yayın teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeler, futbolun eğlence sektörü açısından öneminin
anlaşılması, olay ve duygularla ilişki kurmaya yönelten yeni pazarlama stratejilerinin firmalar
tarafından benimsenmesi, buna bağlı olarak global sponsorluk pazarındaki büyüme,
profesyonel iş pratiklerinin sportif organizasyonlar tarafından uygulanmaya başlaması
olmuştur.

Euro 2004’te medya ve ticari haklar gelirlerindeki büyük artışın en önemli sebebi 92,
96 ve 2000 yıllarındaki turnuvaların blok halde satılmış olmasıdır. Tek satıcı konumundaki
UEFA’nın sürekli olarak değeri artan bir ürünün 12 yıllık satışını bir defada yapmış olması
eleştiriye uğramıştır. Organizasyon gelirlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında en önemli
girdinin artık tüm futbol sektörünün finans kaynağı haline gelen medya gelirleri olduğu
görülmektedir. Yeni medya yayın hakları, dev ekranlarda maç yayını ve kurumsal ağırlama
Portekiz’de yapılan turnuvada ortaya çıkmış yeni gelir kalemleridir. 44,9 milyon Euro olarak
gerçekleşen Euro 96’nın organizasyon giderleri, Euro 2000 için 85,9 ve Euro 2004 için 168,6
milyon Euro olarak kayıtlara geçmiştir. Organizasyon giderlerinin 2008 turnuvası için 180
milyon Euro civarında olmuş olması beklenmektedir. Hat-Trick dayanışma ödemelerinin en
önemli harcama kalemi olduğu görülmektedir. Bu program kapsamında 52 ülke federasyonuna
futbolun tabana yayılması ve altyapı çalışmaları için ödemeler yapılmaktadır. Tesisleşme için
ayrılan fonlar da çeşitli projelere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunların yanında tüm üye
ülkelerde futbolun tabana yayılmasını desteklemek amacıyla mini futbol sahaları
hazırlanmaktadır.
Euro 2004 Gelir Dağılımı :
Organizasyon Harcamaları:

169 milyon Euro

Gelecek Dönem Harcamaları:

154 milyon Euro

Katılan Ülkelere Dağıtılan Miktar: 128 milyon Euro
Hat-Trick Dayanışma Ödemeleri:

314 milyon Euro

UEFA Medya Teknolojileri Harcamaları:

20 milyon Euro

Net Kar:

55 milyon Euro

Toplam:

840 milyon Euro
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Endüstriyel futbol, marka değerleri, kitlesel hareketlilik ve çeşitli sektörlerde yarattığı
canlılıkla ekonomide tetikleyici özellikler göstermektedir. 2006 Dünya Kupası sırasında ABN
Ambro Bank, UBS (Union Bank Switzerland) ve Goldman Sachs gibi önemli kuruluşlar, futbol
ve ekonomi arasındaki ilişkilere dayalı araştırmalar yapmışlar ve İtalya-Almanya finalinin en
yararlı eşleşme olabileceğini, İtalya’nın şampiyonluğunun ise dünya ekonomisinin geleceği
bakımından daha iyi olacağını saptamışlardır. Sonunda kupayı kazanan İtalya, sadece sportif
başarı ile yetinmemiş, bunun yanı sıra ekonomik bakımdan da gözle görülür bir büyüme elde
etmiştir.

Bu yıl Mastercard’ın spor ekonomisi uzmanı Prof.Dr.Simon Chadwick’e yaptırdığı
benzer bir araştırma, Euro 2008’in 1,4 milyar Euro’luk bir ekonomik değer yaratacağını ortaya
koymuştur. Chadwick; turnuva öncesi maç biletleri, yiyecek-içecek satışları, yolculuk ve
konaklama giderleri, ticaret, sponsorluk ve reklam gelirlerinde yaşanacak artışın yanı sıra
telekomünikasyon ve yeni medya servislerinin daha fazla kullanılmasıyla sağlanacak pozitif
ekonomik etkilerin hem yerel, hem de global ölçekte hissedileceğini ön görmüştür.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar da Türkiye’nin Euro 2008’den en az 300 milyon
dolarlık bir ekonomik değer kazanacağı tahmininde bulunmuştur. Buna göre en az 100 bin adet
TV satışından 100 milyon dolar, forma bayrak satışından 70 milyon dolar, yayıncıların reklam
gelirinden 15 milyon dolar, tanıtım fırsatı değerinden 50 milyon dolar, seyahat acentelerinden
5 milyon dolar, milli takım turnuva gelirinden 10-35 milyon dolar, milli takım sponsor
gelirinden 15 milyon dolar, iletişim ve mobil telefon sektöründen 5 milyon dolar, hediyelik
eşya satışı-PC oyunlarından 5 milyon dolar beklenmiştir.

Chadwick, Euro 2008’in gruplarında en yüksek ekonomik değerin Fransa-İtalya,
Hollanda-Fransa, İtalya-Hollanda ve İsviçre-Portekiz maçlarında yaratılabileceğini maç başına
49-56 milyon Euro’ya ön görmüştür. Grup maçlarından sonraki aşamalarda ise Almanya en
yüksek değer üretecek takımlardan biri olarak gösterilmiş ve doğal olarak milli takımımızın da
gruptan çıktığı takdirde, maç başına olan 42 milyon Euroluk değerinin çok üzerine çıkacağı
beklenmiştir. Chadwick ayrıca İtalya, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra Rusya’nın da bir enerji
ve maden devi olarak büyüyen ekonomisiyle birlikte futbol dünyasında da başarısının ve
iddiasının artacağını belirtmiştir.

Euro 2008’de yarı final maçında Almanya’ya yenilerek kupaya veda eden Türkiye tur
primleri ve galibiyetlerle kasasına 14,5 milyon Euro koymuştur. 5 maçta iki yenilgi alan milli
takım 184 milyon Euro’luk havuzdan 14,5 milyon Euro kazanmıştır. Türkiye gruplara kaldığı
için 7,5 milyon Euro, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti galibiyetlerine 2 milyon Euro, çeyrek finale
kalarak 2 milyon Euro, yarı finale çıkarak da 3 milyon Euro kazanmıştır.
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Yine Chadwick’in yaptığı araştırmaya göre, Euro 2008 süresince kadınların
harcamalarının maç başına ortalama 4 milyon Euro’ya erişeceği ve böylece kadınların toplam
harcamalarının 140 milyon Euro’yu bulacağı iddia edilmiştir. Turnuvanın Avrupa ekonomisine
katkısının en az 1,4 milyar Euro olacağı öngörülürken, kadınların toplam ekonomik katkıdaki
paylarının ise %10 olacağı savunulmuştur. Ülkeler arasında baş gösteren farklara dayanarak
Almanya ve İsveç gibi ülkelerde kadınların katkısı yerel düzeyde %30’lara çıkabilmektedir.

Araştırmaya göre, kadınlardan sağlanan ekonomik katkı, futbol endüstrisinin kadın
taraftarların ekonomik potansiyelini fark etmesine dayanmaktadır. Araştırma, futbolla ilgilenen
kadınların erkek taraftarlara oranla baskılı ürün, tişört, çeşitli taraftar ürünleri, futbolcuların
yaşamlarına yer veren dergileri, posterleri almaya ve maçları yerinde izlemeye daha eğilimli
olduklarını da ortaya koymaktadır.

Euro 2008 maçlarının başlamasından itibaren, İsviçre ve Avusturya’da bulunan taraftar
grupları içerisinde kadın taraftarlar ön plana çıkmıştır. Turnuvadaki kadınlar, baskılı taraftar
tişörtlerine, yüz boyamaya ve yiyecek içeceğe para harcamış, maçları evlerinden takip eden
kadın taraftarlar ise, özellikle gazete, dergi, taraftar tişörtü alışverişleri, kafe ve mağazalarda
yaptıkları harcamalarla futbol ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.

Türkiye, Euro 2008’in lisanslı ürün satışlarında ise 16 ülke arasında 14. sırada kalmıştır.
Turnuvada en çok satış yapılan ülke Almanya olurken, kupaya erken veda eden Fransa ve İtalya
son iki sırada yer almıştır. Türkiye yarı finale kalmasına rağmen ülkede satılan korsan ürünler
nedeniyle satış rakamları beklenenin altında kalmıştır.
Lisanslı Ürünlerin Ülkelere Göre Satış Dağılımı:
Ülke

Satış Geliri (Euro)

Almanya

11 milyon

Avusturya

3,2 milyon

İsviçre
Hollanda
Rusya
Çek Cumhuriyeti

3 milyon
2 milyon
1,9 milyon
1,8 milyon
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Romanya

1,8 milyon

Hırvatistan

1,8 milyon

İspanya

1,7 milyon

Polonya

1,7 milyon

Portekiz

1,6 milyon

İsveç

1,6 milyon

Türkiye

1,5 milyon

İtalya

600 bin

Fransa

500 bin

Euro 2008 sponsorları ve yayın hakları UEFA’nın gelirlerinin büyük kısmını
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra saha içi reklamlar, taraftar ürünleri ve maç biletleri de
UEFA’nın Euro 2008’den 1 milyar 250 milyon Euro gelir elde etmesini sağlamıştır. UEFA bu
gelirlerinin önemli bir kısmını Euro 2008 boyunca harcamıştır. Stadyum kiraları, güvenlik
personeli, Euro 2008 tanıtımları ve takımlara dağıtılan ödül paraları 600 milyon Euro’yu
bulmuştur. Euro 2008’den elde edilen gelirlerin geri kalanı ise 4 yıl boyunca yani bir sonraki
Avrupa Şampiyonası maçlarına kadar UEFA’ya üye 53 ülkenin federasyonlarına, UEFA’nın
kendi harcamalarına, eğitim çalışmalarına ve futbolun gelişiminde kullanılacaktır. Euro 2008’in
ticari haklarını ciddi maddi getiriler sağlayacak şekilde satan UEFA, turnuva için 10 ana
sponsor firma ile anlaşmıştır. Adidas, Coca-Cola, Canon, Carlsberg, Castrol, Continental,
Hyundai/Kia, JVC, Mc Donald’s ve Mastercard’ın ana sponsorluğunu üstlendiği turnuvada
birçok firma da çeşitli katkılar sağlamıştır.
UEFA’nın Euro 2008 Gelirlerini Harcama Kalemleri:
Gelirin 600 milyon Euro’su şöyle değerlendiriliyor:
-Stadyum kiraları
-Güvenlik elemanları
-Catring firmaları
-Euro 2008 çalışanları
-Hakem ücretleri
-Takımların ödül paraları
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Gelirin 650 milyon Euro’luk kısmı ise şöyle kullanılacak:
-Üye federasyonlara yardımlar
-Sosyal sorumluluk projeleri
-UEFA eğitimleri ve giderleri
-Çeşitli organizasyonlar
-Kadın futbol ligi desteği
-Futbolun gelişimi
Öte yandan Pekin 2008 Olimpiyatlarının Çin’in son yıllarda hızlı büyüyen ülke
ekonomisine ciddi katkı yapması beklenmektedir. Son 7 yıllık dönemde başta Pekin olmak
üzere Çin’de toplam 43,1 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Bu rakam olimpiyat tarihinde bir
rekora işaret etmektedir. Analistler tüm bu yatırımların Çin’e önümüzdeki dönemde 450 milyar
dolara yakın katkı yapmasını beklemektedirler. Bu da Çin’in 1’e 10 kazanacağını ortaya
koymaktadır. Olimpiyatlarla birlikte Çin’deki reklam pazarında da önemli büyüme beklentisi
oluşmuştur. Televizyonlarda geçen yılki rakam olan 14,7 milyar doların, oyunlarla birlikte bu
yıl 184 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
Olimpiyat komitesi oyunları takip edenlere 7 milyon bilet satıldığını açıklamıştır.
Olimpiyatların sadece yiyecek-içecek sektörüne 2,7 milyar dolarlık etki yapmış olması
düşünülmektedir. Sponsorluk harcamalarının 3,2 milyar doları bulması, lisanslı ürün satışında
da 70 milyon dolarlık hacme ulaşılması beklenmektedir. Global sponsorların yanı sıra Lenovo
ve China Mobile başta olmak üzere yerel birçok markanın da öne çıkması, ülke ekonomisi adına
gelecek dönem için önemli bir avantaj olarak görülmektedir.

Pekin Olimpiyatlarının 43,1 milyar dolarlık yatırımına ait harcama kalemleri:

Güvenlik yatırımları

470 milyon dolar

Operasyonel giderler

1,7 milyar dolar

Stadyum ve sportif giderler

2,5 milyar dolar

Çevresel yatırımlar

12 milyar dolar

Ulaştırma ve diğer altyapı yatırımları

26,4 milyar dolar
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

52

Bölüm Soruları
1- Spor ekonomisinin unsurları arasında spor işletmeleri, spor medyası ve spor
ürünleri yer almaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Beş büyük lig içinde yarattığı gelir ile ilk sırayı Premier Lig almaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- 3 büyüklerin forma reklamları adeta Türkiye’nin ekonomik gelişiminin ne yönde
seyrettiğinin bir göstergesi olmuştur. 80’lerin başında bankerler formaları kaparken, 80’lerin
2.yarısından itibaren 2 banka öne çıkmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
4- Tarihsel süreçte bir televizyon kanalının reklamını Kanal D ile Galatasaray
yapmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Ticari anlamda ilk forma reklamı 1977-78 sezonunda görülse de esasen ilk reklamı
siyasi içerikli olsa da Galatasaray yapmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Forbes Dergisi’nin, satışlar-karlar, yayın anlaşmaları ve stat gelirlerini
değerlendirerek ulaştığı araştırma sonuçlarına göre en değerli 10 futbol kulübü arasında hangi
Alman kulübü yer almaktadır?
a) Schalke 04
b) Borussia Dortmund
c) Bayern Münih
d) Köln
e) Hertha Berlin
f)
7-Türkiye’de futbol kulüplerinin forma reklamı almasında ilk kim girişimde
bulunmuştur?
a) Şenes Erzik
b) Aziz Yıldırım
c) Özhan Canaydın
d) Süleyman Seba
e) Mehmet Üstünkaya
8-Indiana Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, hangi sporcunun profesyonel
yaşama başlaması sonrasında o branştaki oyuncuların sayısı büyük oranda artış göstermiştir?
a) Tiger Woods-golf
b) Michael Jordan-basketbol
c) Lionel Messi-futbol
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d) Michael Phelps-yüzme
e) Roger Federer-tenis
9-Forbes Dergisi’ne göre, Arsenal’in stadı maç başına elde ettiği gelirle neye
benzetilmektedir?
a) Arkeoloji müzesi
b) Altın madeni
c) Mücevher yatağı
d) Para kasası
e) Merkez bankası
10-Spor ekonomisi uzmanı Simon Chadwick’e göre, enerji ve madencilik alanlarında
büyüyen ekonomisiyle birlikte futbol dünyasında başarısını ve iddiasını artırma potansiyeli
taşıyan ülke hangisidir?
a) Polonya
b) İsveç
c) Rusya
d) Azerbaycan
e) İzlanda
Cevaplar
1) a
2) a
3) a
4) b
5) b
6) c
7) a
8) a
9) b
10) c
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3. FUTBOL OLGUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Futbol olgusunu kısaca tanımlayınız.
2-Siyasal açıdan futbolu yorumlayınız.
3-Futbolun dünyanın her köşesinde bu kadar ilgi toplayıp sevilmesini ve takip
edilmesini sağlayan özellikler nelerdir?
4- Dünyada futbolun tarihçesini ana hatlarıyla anlatınız.
5- Türklerde futbolun tarihçesini ana hatlarıyla anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Futbol,futbolun tarihçesi,popüler kültür

59

Giriş
Bu bölümde futbol olgusunun tanımı özellikleri doğrultusunda yapılmakta, dünyanın
farklı kıtalarında ve Türkiye’de futbolun gelişim süreci ile popüler kültür-futbol ilişkisi
irdelenmektedir.
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3. FUTBOL OLGUSU
Futbol; zekayla, sezgiyle, iradeyle, karakterle, dengeyle, karşılıklı uyumla,
mücadeleyle, seyirciyle, taraftarla ‘insan’ öğesini farklı açılardan bünyesinde barındıran bir
spor dalıdır. Her geçen yıl kendine olan ilgiyi artıran, yarattığı global ekonomik pazarla geniş
halk kitlelerini peşinden koşturan, adeta bir endüstriye dönüşen, toplumların ve ülkelerin sosyoekonomik geleceklerinde etkileyici rol oynayan, yine toplumların olumlu ya da olumsuz kitle
psikolojilerine yön veren futbol olgusu tam anlamıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası
olmuştur.
Yine futbol; siyasetçilerden iş adamlarına, sanatçılardan bilim adamlarına kadar
toplumun her kesiminden insanın ilgisini çekmekte, bu kesimlerce ele alınıp desteklenmekte ve
bu biçimde ne denli önemli bir güç olduğunu göstermektedir. Nitekim toplumları ilgilendiren
ekonomik, siyasi sorunların ülke yönetimleri tarafından geri plana atılmasında futbolun birçok
ülkede geçmişte kullanılmış olması, bu gücün göstergesidir. Futbol, günümüzde yalnızca bir
spor olmanın dışında, sosyal olarak kitleleri rehabilite etme ve onların içinde bulundukları
olumsuz koşulları bir ölçüde de olsa rahatlatma aracı durumuna gelmiştir.
Son yıllarda değişen futbol oyunu ve onun kuralsal düzeni değil; bu oyunun oynandığı
toplumsal çevre koşulları olmuştur. Oyuncuların ve seyircilerin rolleri yanında, futbolun
toplumsal statüsü değişmiştir. Profesyonelleşme ve kitlesel medyatik pazarlama çerçevesinde
ticarileşme süreçlerine bağlı olarak futbol; televizyon, sponsorluk ve reklamın oluşturduğu
ilişki örgüsüne girmiş bulunmaktadır. Sponsorluk ve reklam gelirleri olmaksızın profesyonel
futbolun finansmanı artık mümkün değildir. Özellikle zirvedeki takımlar için seyirci gelirleri
önemini kaybetmektedir. Çünkü profesyonel futbolun reklam ve televizyona ekonomik
bağımlılığı yönündeki gelişme doğrultusunda, futbol için televizyon seyircisi temel ilgi odağı
haline gelmiştir. Ancak yine de stadyumlardaki seyircilere, futbolun medyatik sahnelenişinde
önemli bir rol düşmektedir. Nitekim onlar, heyecan dolu mücadelenin atmosferi açısından
vazgeçilmez gerçektirler.
Futbola basit bir oyun denir, ama takım ve başarı değerlendirmelerinin temelini skor
kriterine oturtacak kadar basit değildir. Taktik dizilişten önce futbolcular arasında uyumun
yakalanması, bireysel alt yapılarının geliştirilip hemen hemen aynı seviyeye taşınması gibi yan
parametreler vardır. Kimilerinde fizik, kimilerinde oyun estetiği ön plana çıkar... O günkü
koşullar, rakibin yapısı, futbolcuların ruh hali de maçtan maça değişkenlik gösteren diğer
unsurlardır.
Yine futbolun sosyolojik, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasal yönlerini göz ardı
etmek mümkün değildir. Sosyolojik açıdan futbol, günümüzün toplumsal kurumlarından biridir
ve tüm ülkelerde sınıf farkı gözetilmeksizin oynanmaktadır. Kültürel açıdan bakıldığında dil,
cinsiyet, etnik köken ayrımı yapılmaksızın; gerek tribünlerde gerekse ekran karşısında
dünyanın her bir köşesindeki milyonlarca insanı aynı anda bir araya getiren başka bir
organizasyon yoktur. Ekonomik açıdan ise futbol, yılda yalnızca tek bir ülkede milyarlarca
dolar ciro yapabilen, adeta sanayileşmiş dev bir sektördür. Hukuki açıdan da uluslararası futbol
piyasalarında son dönemde transfer etkinliklerinde kulüpler arası karşılaşılan sorunların,
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hukuki davalara dönüşmesi örnek olarak gösterilebilir. Nitekim ‘Bosman Davası’ uzun süre
spor kamuoyunu meşgul etmiştir.
Siyasal açıdan ise futbol, günümüz dünyasında devletlerin uluslararası ilişkilerde
çözümleyemediği, askeri ve diplomatik mücadelelerin bir başka alanda aynen sürdürülmesine
ya da çözümlenmesine yarayan bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda futbol ile
güncel politik söylem arasında doğrudan bir ilişki kurulduğunda yeşil çimlerin üzerinde
mücadele eden 22 futbolcu, çoğu zaman sporcu kimliklerinden ve sportif bir etkinlik alanından
uzaklaşarak kendi ulusal kimliklerinin bir temsilcisi ve o an var olan politik söylemin bir aracı
olabilmektedir. Futbol bu niteliği ile sadece uluslararası alanda değil, iç politik gelişmelerde de
temel bir işlev görmektedir. Portekiz de 20. yüzyılın en uzun diktatörlüklerinden birini kurmuş
olan Salazar’ın bu uzun diktatörlük sürecinin gerekçesini ‘Fiesta, Fado ve Futbol’dan oluşan
3F formülüne bağlaması bir rastlantı değildir. Nitekim futbol Latin Amerika’da askeri
diktatörlüklerin en önemli meşruiyet alanlarından birini oluşturmuştur.
Bugünkü anlamda futbolun en belirgin özelliklerinden biri; eğlence tarzında bir
toplumsal olay iken, büyük kitleleri peşinden koşturan bir sektör durumuna gelmiş olmasıdır.
İnsanoğlunun oyun oynama gereksinimi, insanların kahraman yaratma isteği, tören ve
merasimler yaşama gereksinimi, büyük heyecanların geniş kitleler tarafından aynı anda
yaşanması günümüz insanının futbol tutkusuna dayanmaktadır. Bu bağlamda, futbolun
güzelliği çok yönüyle gerçek yaşamı andırmasındandır. Şansın ve yeteneklerin yanı sıra inançlı
çalışmanın ve yılmazlığın payı, yadsınamayacak oranda futbolda da vardır, gerçek yaşamda da
vardır.

3.1. Futbolun Tanımı ve Özellikleri
Futbolun özellikleri artık dünyada yaşayan her bir birey için ayrı bir anlam ve önem
taşıyabilmektedir. Futbolun tanımını da bu bağlamda ele almak gerekir: Futbol çok süratli
yaşanan, anlık reflekslerle, topun ortasına veya birkaç milimetre sağına-soluna vurmakla her
şeyin değişebildiği, bir hareketin öyle değil de böyle, şimdi değil de azıcık sonra yapılmasıyla
her türlü ihtimalin doğabildiği, temposu yüksek, ritmi karmaşık bir yaşantıdır.
İlkel çağlardan bu yana yuvarlak cisimlerle eğlenmek, insanoğluna hep cazip gelmiştir.
Futbol, izleyene de oynayan kadar zevk veren ender spor dallarından biri olarak görülmektedir.
Futbolda oyuncuların hüneri değişkenlik gösterir. Bir maçta atılan bir gol, bir diğer golün
yapılışından çok farklı görüntü verir. İşte bu özellik de futbolu daha çok sayıda insan tarafından
izlenir hale getirmektedir.
Futbolda, 22 kişinin bir topun peşinde koşmasından ve neticeden öte anlamlar saklıdır.
Taraftarlarının kulüplere yüklediği anlamlar vardır; takımların/oyuncuların stillerine, edalarına
atfedilen anlamlar vardır; mitoslar vardır. Bazı takımlar, bazı maçlar bazı zamanlarda müthiş
bir ifade ve temsil gücüne erişirler. Buna futbol dünyamızdan örnek vermek mümkündür:
Futbol stillerinden dolayı ligimizde oynayan oyunculara Karpatların Maradonası Hagi, Şifo
Mehmet, Bergomi Zeki, Papen Mustafa; başarılı performansından dolayı da Galatasaray
takımına ‘Avrupa Fatihi’ denilmiştir.
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Futbol son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli teknik, taktik ve fiziksel ilerlemeler
yüzünden tümüyle değişmiş bir spordur. Bugün modern futbol çok daha hızlı, teknik işbirliği
çok daha süreklilik kazanmış bir oyundur. Teknik yönden futbolcuların fiziksel gelişimi için
özel diyet programları, aletli vücut geliştirme egzersizleri, ileri teknoloji donanımlı tıbbi
kontrolleri yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca özel yapım kramponlar, formalar ile 2002 Dünya
Kupası finallerinde Adidas tarafından üretilen ve maçlarda kullanılan ‘Fevernova’ adlı top bile,
yeşil sahadaki mücadeleye hız ve farklı bir boyut katmıştır. Taktiksel anlamda ise; eski
dönemlere ait klasikleşmiş oyun sistemleri yerine prese, mücadeleye, hıza, kazanma hırsına
dayalı saha içi dağılımları ön plana çıkmaktadır.

Öte yandan futbol, insanın birey olarak katıldığı devasa bir ayin alanıdır. Bu ancak Rock
ve Heavy Metal müzik gruplarının dev konserlerinde tekrarlanabilmektedir. Aynen dini bir
ibadethanede farklı eğitim düzeyinden, farklı sosyo-ekonomik sınıflardan, farklı siyasi
görüşlerden insanların bir araya gelmesi gibi; stadyumlarda binler, hatta on binlerce insan
toplanmakta ve tek bir yürek, tek bir ses halinde tuttukları takımı desteklemektedirler. Katılımcı
konumundaki birey, aynı anda diğer taraftarlarla birlikte ya sevinmekte ya da üzülmektedir.

Bir futbol karşılaşmasının belirlenmiş olan kurallar doğrultusunda oynanması; dünyanın
her yerinde geçerli olan, futbol sahası ve futbol topuyla ilgili ölçülere bağlıdır: İçinde
şişirilebilen bir iç lastik bulunan meşin futbol topunun çevresi 68-71 cm., ağırlığı ise 435-497
gr. arasında değişir... Uluslararası karşılaşmalarda futbol sahası 100-110 m. uzunluğunda ve
64-75 m. genişliğinde olmalıdır. Kalenin iki direği arasındaki mesafe 7,32 m., üst direğin
yerden yüksekliği ise 2,44 m.’dir. Oyun 45’er dakikalık iki devre olarak oynanır....Serbest vuruş
yapılırken rakip oyuncular toptan 9,15 m. uzakta bulunmalıdır... Ceza sahası içindeki fauller ve
kural çiğnemeleri için verilen penaltı atışı, kale çizgisinin ortasından 11 m. uzaklıktaki penaltı
noktasından yapılır.

Futbolun kuralları ve kendine özgü özellikleri, dünyanın her köşesinde bu kadar ilgi
toplayıp sevilmesini ve takip edilmesini de beraberinde getirmektedir. Futbol çok basittir,
kuralları az ve yalındır. En zorlu kural olan ofsayt bile o kadar karmaşık değildir... Futbol
sürprizlere açıktır, top yuvarlaktır, kontrolü zordur. Hele topu el kadar maharetli olmayan bir
organla, ayakla kontrol etmek daha da zordur. Zaten biraz da o zorluğun başarılmasıdır,
futboldaki seyir zevkini getiren ve futbola dinamizm getiren... Oyun içinde her türlü sürpriz
mümkündür. Belirsizlik büyüktür, heyecan bitmez. Bu, oyunun sonucuna da yansır: En zayıfın
en güçlüyü yenmesi mümkündür.

Örneğin basketbolda 10, voleybolda 12 oyuncunun bulunmasına karşılık, futbolda 22
oyuncunun koca sahada koşması, birbirlerini yenmeye çalışması, yine futbolun seyir zevkini
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arttıran nedenlerdendir. Basketbol için iki pota, voleybol için bir file, tenis için özel toplar ve
raket, atletizm için pist veya gülle, sırık gibi malzemeler gerekirken; futbol oynamak her yerde
bazen herhangi bir topla, hatta bir bez veya bir kağıt parçasını bükmekle ve iki taşı da kale
olarak kullanmakla mümkündür.

Futbol sert bir oyundur; ‘tam kararında’ bir şiddet vardır: Kurallarla sınırlanmış bir
şiddet, ‘tatlı-sert’ bir mücadele...Bu da gerilimi, gerilimle beraber seyir zevkini besler. Futbol
hem bireysel yeteneğe imkan tanır, hem kolektif uyuma. Yıldız bir futbolcunun topla yaptığı
cambazlıkları izlemek büyük bir zevktir. Futbol, oyuncuya, neredeyse bireysel sporlar kadar
fazla alan tanır, ‘sahne almasına’ izin verir.

Günümüzde futbolun bu derece popüler hale gelmesinin önemli bir sebebi de,
profesyonelliktir. Futbolun, para hem de çok büyük miktarlarda para getirdiğini gören gençlerin
çoğu; bu sporu yalnız zevk için değil, aynı zaman da meslek olarak da seçmektedirler. Kıyasıya
bir rekabetin yaşandığı futbol arenasında milyonlarca gençten ancak bir kaçı kitle iletişim
araçlarında gördükleri, okudukları futbolun büyülü dünyasında zirveye çıkma şansı
yakalayabilmektedir.

3.2. Dünyada Futbolun Tarihsel Gelişme Süreci

Tüm dünyada, maç oynanan her bir şehirde, binlerce insanın saatler öncesinden
doldurduğu stadyumlarda büyük heyecanlar yaşatan, ekonomik hayata etki eden futbolun ilk
kez hangi tarihte ve nerede oynandığı kesin olarak bilinmemektedir. Her bir ülkenin kendine
mal etmeye çalıştığı dünyadaki futbolun tarihçesi üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmekte
ve her geçen gün değişik iddialar ortaya atılmaktadır.

3.2.1. Dünyada Futbolun Ortaya Çıkışı ve Yayılması

Futbol oyununun tarihi İsa’dan önce ikinci bin yıla dek uzanır. Bu oyunun icadı,
efsanelerdeki ‘sarı kral’ Huang Di’ye atfedilir...İsa’dan önce 621 ile İsa’dan sonra 618 yılları
arasında bu oyun Çin’de çok sevilmiş, ama ondan sonra tamamen unutulmuştur. Yapılan
araştırmalar bize gösteriyor ki milattan 2500 yıl öncesinde Çin’de, İmparator Huang Di’nin
askerlerine bir topu ayakla vurmak suretiyle yere çakılmış iki mızrak arasından geçirmeye
çalışarak çeviklik antrenmanları yaptırdığı bilinmektedir.
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Çin kaynaklarına göre, futbol İ.Ö. 2697 civarında, efsanevi ‘beş imparator’dan biri olan
olan Huang-ti zamanında oynanmaya başlamıştır...Çinliler bu oyunun adına ts’u kü demekte
haklıydılar-‘topu (kü), ayakla oynamak (ts’u). Yaklaşık onar kişiden oluşan iki takım dört köşeli
bir oyun sahasında-başlangıçta içi tüy dolu- masif bir topu, bambu direklerinden yapılmış ve
fileyle örülmüş olan yaklaşık beş metre yüksekliğindeki bir kaleye sokmaya çalışılırdı.

Eski Çin futbolunda, günümüz futbolunda olduğu gibi kazanan ve kaybeden taraf
arasındaki farkı ortaya koyan uygulamalar söz konusuydu.Eski Çin futbolunu şaşırtıcı derecede
modern kılan bir diğer özellik de şudur: Galip takım hediye yağmuruna tutulurken, mağlup
takım azar işitmekte, hatta dayak yemektedir... Ts’u kü ile Avrupa futbolu birbirine çok benzese
de, önemli bir noktada birbirinden ayrılırlar: Çinlilerin futbolu gerçi bir müsabakaydı, fakat
başlı başına bir mücadele değildi, daha ziyade bir penaltı oyunuydu.

Tarihte çeşitli sporcu figürlerinin yanı sıra ayakla top oynayan insan şekillerine ilk
olarak Mısır’da Merruka Mezarları’ndaki duvar resimlerinde rastlanmıştır. Hatta Mısır’ın kurak
iklimi, bu toplardan bir kısmının günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Günümüzde Kahire,
Berlin ve Londra’da yer alan çeşitli müzelerde bu topların örnekleri yer almaktadır. Öte yandan,
futbola, anavatanı Britanya adalarından dünyaya yayılmadan önce en büyük direnç İslam
dünyasından gelmiştir. Top insan kafasına benzediğinden böyle bir ilişkilendirme ile futbol
günah sayılmıştır.

Amerika Kıtası’na ise futbolun Meksika’dan geldiği bilinmektedir. Ancak Meksika’ya
nereden geldiği ise günümüzde belirsizliğini hala korumaktadır. İspanyollar ve İtalyanlar,
futbolu Güney Amerika’ya götürenlerin kendileri olduklarını iddia etseler de, yapılan
araştırmalar da onlardan çok daha önce Meksika ve Peru’da yer alan bazı tapınak ve anıtlardaki
kabartma resimlerden yerlilerin futbol oynadıkları anlaşılmaktadır. Hatta futbolun ya da diğer
bir deyişle ‘ayak topu’ oyununun o dönemde yaşayan insanlar tarafından tapınaklarda kutsal
bir oyun olarak oynandığı da tahmin edilmektedir.

Zamanla futbola olan ilginin ve uluslararası karşılaşmaların artması üzerine, 1904
yılında Uluslararası Futbol Federasyonu (Federation Internationale de Football Associations)
FIFA kurulmuştur. Futbol sporu, temelinde her ülkenin federasyonları ve en üstte FIFA’nın
bulunduğu piramit şeklinde örgütlenmiştir. Merkezi Zürih’tedir. FIFA ve ulusal federasyonlar
arasında beş tane konfederasyon yer alır. Bunlar UEFA (Avrupa Futbol Birliği), Güney
Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya Konfederasyonu’dur. International Board da FIFA
bünyesinde yer alır ve 20 futbol adamından oluşur. Bu kurul değişmeyen futbol kurallarının
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çağdaş ölçülere göre uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar. Federasyonlar, ulusal
federasyonlar ve kulüpler FIFA’nın mutlak denetimi altındadır.

FIFA tarafından düzenlenen ilk Dünya Kupası (Jules Rimet Kupası) maçları, 1930
yılında Uruguay’da yapılmış, aynı yıl Dünya Kupası karşılaşmalarının Olimpiyat Oyunları
arasında dört yılda bir oynanması kararlaştırılmıştır. 1970’li yıllardan sonra futbol maçlarında
gözle görülür bir seyirci artışı olmuştur. Futbola ilginin artması, futbolun kalitesini yükseltmiş,
yeni taktiklerin denenmesine neden olmuştur. 1991-92 futbol sezonunda, oyunu süratlendirmek
ve daha çok gol atılmasını sağlamak amacıyla FIFA, oyun kurallarını yeniden gözden geçirerek
önemli değişiklikler yapmıştır. Her geçen gün yenilenen kurallarla modern futbol, seyri hoş,
hızlı ve bol gollü bir oyun haline gelmiştir.
Ancak günümüzde halen futbolun ticari yönü de dikkate alınarak farklı uygulamalar
denenmekte, bu uygulamalara yönelik değişik kurallar FIFA tarafından hızlı bir biçimde kabul
edilebilmektedir.

3.2.2. Avrupa’da Futbolun Ortaya Çıkışı ve Yayılması

Avrupa’da futbol ortaçağda, Çinlilerin bu icatta bulunmalarından birkaç bin yıl sonra,
yeniden icat edilmiştir... Tersi ne kadar iddia edilirse edilsin, antikçağda futbol oynanmamıştır,
bu yüzden ortaçağ futbolunun kökenleri antikçağa dayandırılamaz. Roma’da özellikle askerler
arasında milattan sonraki dönemlerde oynanan ve bugünkü modern futbolun esasını
‘Harpatsum’ adı verilen oyunun oluşturduğu ve Romalıların bu oyunu Elen’lerin ‘Episkyres’
adlı oyunlarından esinlenerek ortaya çıkardıkları bilinmektedir. Romalı askerler ve Fransızlar
tarafından Ortaçağ’da oynanan ve o dönemde ‘Le Soule’ olarak adlandırılan oyunun futbolla
büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Bu oyun, Romalı askerler tarafından Galya’ya
götürülmüş ve oradan diğer bölgelere yayılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi futbol oyunu
tarihin çeşitli dönemlerinde farklı adlar alarak bir takım değişiklikler geçirmiştir.

Futbolun İngiltere’de ortaya çıkışı ise ayrı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır.
Fransızlar, bu oyunun Normanlar tarafından İngiltere’ye götürülen ‘La Soule’ adı verilen
oyundan çıktığı görüşündedirler. İtalyanlar ise kendileri tarafından götürülmüş olduğunu öne
sürmektedirler. Sonuçta kaynağı hangi ülke olursa olsun; İngiltere’de futbolun 12. yüzyıldan
beri oynanmakta olduğu gerçeği yadsınamaz. Halkın ve soyluların bu oyunu sevmeleriyle
birlikte, futbol İngiltere’nin birçok bölgesine hızla yayılmıştır. Ancak İngiltere’de futbol,
kazanma arzusundan doğan rekabetten dolayı giderek köyler ve kasabalar arasında çatışmalara
neden olmaya başlamış ve bunun sonucunda da bölgede bir iç savaş tehlikesi ortaya çıkmıştır.
Sonuçta Kral II. Edward, İngiltere’de futbolu yasaklamak durumunda kalmıştır. Ancak halkın
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futbola büyük bir ilgi duyması ve bu yasağa karşı çıkması sonucunda zamanla futbola karşı
uygulanan bu yasaklamadan vazgeçilmiş ve futbol İngiltere’de giderek yayılmaya devam
etmiştir.

İngiltere’de 17. yüzyılda futbol yeniden ilgi odağı haline dönüşmüş, kralların halkı ve
soylu sınıfını bu oyunu oynamaya yönlendirdikleri görülmüştür. Özellikle Kral II. Charles bu
oyunun ülkesinde yaygın bir biçimde oynanması için öncülük etmiştir. Sonraki yıllarda II.
Charles ile İngiliz soylularının, belirli kuralları olan ve günümüz futboluna çok benzeyen bir
oyun olan ‘Giuocco del Calcio’ adlı oyunu İtalya’da görüp beğendikleri ve kendi ülkelerine
götürdükleri bilinmektedir. İtalya’nın Siena bölgesinde doğan ve yine İtalya’nın kültür ve sanat
merkezi olan Floransa’ya da yayılan ‘Giuocco del Calcio’ adlı oyunun bu kentlerde yılda en az
iki kez oynandığı bilinmektedir. O dönemde günümüz futboluyla alan yapısı olarak benzerlik
gösterse de oyuncu sayısı açısından büyük farklılık taşıyan bu oyun, iki eşit parçaya ayrılmış
geniş bir alanda ve 27’şer kişilik takımlar arasında oynanmaktaydı. Oyunun amacı, günümüz
futbolunda olduğu gibi, ayakla vurulan topun rakip kaleye atılmasıdır. Bu oyun Siena’da
günümüzde de yılda bir kez gençler arasında, o dönemde giyilen giysilerle ve büyük kutlamalar
eşliğinde oynanmaktadır.

Futbolun İngiltere’de uyandırdığı büyük ilgi karşısında 11 kulüp temsilcisinin
Londra’da, Great Queen Street’teki Lincoln Hanı altındaki bir birahanede toplanıp futbol
dünyasının ilk fedarasyonu olan İngiltere Futbol Federasyonu ‘Football Association’ı 26 Ekim
1863’te kurmaları, modern futbolun doğuş tarihi olarak kabul edilmektedir. 1874’te Almanya
1875’te Hollanda, 1876’da Danimarka, 1882’de İsviçre, 1890’da Çekoslovakya, 1894’te
Avusturya, 1895’te de Macaristan kurallarla düzenlenmiş futbolu oynamaya başlamışlardır. 21
Mayıs 1904’te Paris’te toplanan Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç ve
İsviçre Futbol Federasyonları temsilcilerinin yaptıkları uzun görüşmeler sonunda ‘Uluslararası
Futbol Federasyonu’ olan FİFA, 1954’te de ‘Avrupa Futbol Birliği’ UEFA kurulmuştur.

Çağdaş futbolun pek çok kuralının yazılı hale getirilip, temellerinin atılmasının
ardından, 9 Ocak 1864’te Londra’nın Battersea Part adlı stadında dünyanın ilk futbol
karşılaşması yapıldı. Daha sonra Sheffield FC ile Notts County arasındaki bu ilk resmi maçın
heyecanı, hızla Ada’dan karşıya sıçradı ve Avrupa’yı bir çığ gibi kapladı. Futbolun İngiltere’de
ilk olarak oynanmaya ve örgütlenmeye başlaması, sömürgeci siyasal ve ekonomik amaçları
doğrultusunda kolonileri tarafından tüm dünyaya tanıtılması nedeniyle İngiltere, futbolun
beşiği sayılmaktadır. Aynı zamanda İngiltere’nin Avrupa Kıtası’na yakın olması, futbolun
öncelikli olarak Avrupa’da kendini göstermesinin bir nedenidir.
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Sanayi ve futbolun gelişimindeki eşzamanlılık tesadüf değildir, sosyo-ekonomik
değişimle futbol arasında sıkı bir ilişki vardır. Ancak sanayileşme sayesindedir ki, futbol başka
ülkelere ihraç edilebilen bir halk sporuna dönüşmüştür. Bugün Hollanda’nın, Almanya’nın,
İspanya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin de futboldaki başarısı eski
ve ilk temellere dayanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında ekonomik ve siyasal sıkıntılarını
çözmüş olan bu devletler artık gelişimlerini kültüre ve spora dayamışlardır. Problemlerine
çözüm bulamayan devletler ise sıkıntı içinde olduklarından futbola ve futbol altyapısına önem
verememişlerdir.

3.3. Türklerde ve Türkiye’de Futbolun Tarihçesine Genel Bir Bakış

Orta Asya’dan göç edip dünyanın farklı bölgelerine ulaşma, kendi uygarlıklarına ait
temel karakteristik özellikleri yerleştikleri yerlere de götürme ve 16.yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nu üç farklı kıtaya yayma başarısını göstermiş olan Türkler, dünyanın peşinden
koştuğu futbol topunun icadını içeren tarih sayfalarında da yerlerini almışlardır.

Tarihin yeryüzüne çıkarılmış bir çok belgelerinden öğrenildiğine göre, top oyununun
ayakla oynanmasına, Sümer Türkleri’nde rastlanmaktadır. 11. yüzyıla ait kaynaklar, Türklerin
Orta Asya’da günümüz futboluna benzeyen bir top oyunu oynadıklarını göstermektedir.

Ünlü Türk düşünürü Kaşgarlı Mahmut’un 25 Ocak 1072 ile 10 Şubat 1074 tarihleri
arasında yazdığı ünlü eseri ‘Divan-ı Lügat-it Türk’ün ilk cildinin 323. sayfasında, eski Türk
boylarının Orta Asya’da ‘Tepük’ adıyla andıkları bir ayak topu oyunu oynadıklarından bahis
vardır. Türklerin ‘Tepük’ oynarlarken kullandıkları toplar, ilk dönemlerde oval kalıplara
dökülen iğ arşağı biçimindeki kurşun kitlesinin üzerine keçi kılı veya keçe sarılmak suretiyle
yapıldığı; zamanla bunların değişime uğradığı ve daha yumuşak cisimlerden yapılmış topların
tercih edildiği, bunun için de içi hava ile doldurulmuş ve yuvarlanmış kuzu tulumlarının
kullanıldığı yine aynı eserden öğrenilmektedir. Eski Türklerin ‘Tepük’ oyununu, belirli
aralıklarla karşılıklı dikilmiş mızrakların arasından topu, ayakla vurmak suretiyle geçirerek sayı
kazanmak esasına göre oynadıkları bilinmektedir. ‘Tepük’ün, Orta Asya’da yaşayan Türk
boylarında yüzlerce yıl oynandığına dair, ‘Hıtay-ı Name’ ve ‘Baybars Tarihi’ ile Ayasofya
Kütüphanesi’nde 3029 numarada kayıtlı değişik kitaplarda da bahis vardır. Seyyid Ali Ekber’in
yazdığı ‘Hıtay-ı Name’ de bahsedilen ‘ayak topu’, günümüzün futboluyla büyük benzerlik arz
etmektedir. Ayasofya Kütüphanesi’nde 3029 numarada kayıtlı ‘Tarih-i Timur’ adlı eserde de
Timur döneminde Türklerin, içi havayla doldurulmuş kuzu postundan yapılma toplarla
oynadıkları; bu oyunda topa elle dokunmanın ve çizgiden dışarı çıkarmanın yasak olduğu
yazılıdır. Ve Timur’un bu oyunu askerlerine bir çeviklik talimi için yaptırdığı
kaydedilmektedir.
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Bütün bu olgular bize gösteriyor ki; Türklerin yüzyıllar boyunca Orta Asya’da
oynadıkları ve ‘tepük’ adını verdikleri oyunla, günümüzün modern futbolu arasındaki büyük
bir yakınlık ve benzerlikler vardır. ‘Tepük’, eski Türk boylarında tepmek, tekmelemek
anlamına gelmektedir. Türkler yalnız ayakla oynadıkları için bu oyuna bu adı vermişlerdir.

Zamanla Orta Asya’dan DÜNYA’nın diğer kıt’alarına yayılmaya başlayan TÜRKLER,
kendilerine yeni hayat sahaları bulmak için savaşmak mecburiyetinde kaldıkları için, ok mızrak
atmak, kılıç kalkan kullanmak ve ata binmek daha ağırlık kazanmıştır. Orta Asya’dan göçle
birlikte Türklerde daha büyük önem kazanan bu uğraşılar, ‘TEPÜK’ oyununun bir zaman sonra
tamamen unutulmasına sebep olmuştur.

Uzun bir süreç geçtikten sonra, Osmanlılar’ın futbolla tanışması, Sultan Abdülaziz
zamanında olmuştur. Paris’e gönderilen öğrenciler, futbolun Fransa’da pek sevildiğini görerek,
bu konuda yazılmış Fransızca bir kitabı da 1869 yılında Türkçe’ye çevirerek, İstanbul’da
bastırmışlardır. Kitabın adı ‘Ordu ve Mekteblerde Futbol’dur.

İngilizler çeşitli amaçlarla 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında, dünyanın dört bir
yanına yayılarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına kadar gelmişlerdir. Bu topraklarda
İngilizlerin yerleşim bölgesi olarak özellikle İstanbul, İzmir ve Selanik gibi liman kentlerini
tercih ettikleri görülmüştür. Osmanlı topraklarında yaşamaya başlayan İngilizler, futbolu
ülkemize getirerek zamanla futbolun daha fazla insan tarafından tanınmasına ve daha geniş
alanlara yayılmasına ön ayak olmuşlardır.

Bugüne kadar elde edilebilen belgeler gösteriyor ki; ülkemiz topraklarında ilk futbol
maçları 1875 yılında Selanik’te oynanmıştır. 1877 yılında ise, İzmir’in Bornova ilçesi futbolla
tanışmıştır. Bölgede yaşayan Rumların da katıldığı İngiliz takımları arasında oynanan maçlar,
oralarda hafta sonlarının ya da yaz günlerinin en büyük eğlencesi olmuştur. Türkiye’de oynanan
ilk futbol maçlarının seyircileri daha çok İngilizler, Rumlar ve az da olsa Türk gençlerinden
oluşmuştur. Daha sonra semt gençleri bu oyuna ilgi gösterip maç yapılan alanlara gelmeye
başlamışlardır. Ancak ne yazık ki, Selanik ve İzmir’de yaşayan Müslüman Türk gençler bu
ilgilerine karşın, gerek aile baskıları gerekse toplumsal tutuculuğun etkisiyle futboldan zorunlu
olarak kopmuşlardır.
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İzmir’de ilk futbol kulübünün 1894 yılında İngilizler tarafından ‘Football Club Smyrna
(İzmir Futbol Kulübü)’ adı altında kurulduğu bilinmektedir. Bu kulübü kısa aralıklarla
Rumların Apollon’u ile Ermenilerin Pellops’u takip etti. 1895 yılında İstanbul’un Kadıköy ve
Moda semtlerinde futbol oynanmaya başlamıştır. O dönemde İzmir’den İstanbul’a göç eden
bazı İngiliz aileleri, bu etkinliğin baş aktörleri olmuşlardır. Yine aynı yerlerde yaşayan Rum
gençlerinin de İngilizlerden öğrendikleri bu oyunu birlikte oynadıkları bilinmektedir. Böylece
İstanbul’da futbol, hızlı bir gelişme ve yayılma süreci izlemiştir.

Ancak Türk futbol tarihine baktığımızda ilk yıllarda oynanan futbolun kuralları çok
fazla bilinmediğinden, günümüze oranla daha sert oynandığı gözlemlenmektedir. Hatta o
dönemde futbol kurallarının değerlendirilmesinde hakemlik yapan kimselerin dahi futbolu çok
iyi bildikleri söylenemezdi, karşılaşmalarda çoğu zaman yan hakem yer almazdı. Maç yapılan
sahanın ve kullanılan araçların da kurallara çok fazla uygun olmadığı bilinmektedir. Ancak
geçen yıllarla birlikte gerek futbol oynayanlar gerekse hakemler daha bilinçli olmaya
başlamışlardır. Buna bağlı olarak da futbol maçları tekniğe dayalı bir biçimde oynanmıştır.

Osmanlı’da siyasal iktidarın tüm yasaklamalarına karşın futbol, yine iktidara yakın saraya ve orduya adam yetiştiren- okullarda yeşermiş, buralardan da topluma yayılmıştır. Bu
da göstermektedir ki, futbolun toplumsal açıdan vazgeçilemez bir popülaritesi vardır: Belli
dönemlerde çeşitli yasaklarla karşılaşsa bile, geçmişten günümüze her dönemde sporun önemli
bir dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Futbol oynayan ilk Türk, 1898 yılında İzmir’de İngilizlerle beraber futbol oynayan
Selim Sırrı Tarcan olmuştur. Ancak kendisine ‘İlk Türk futbolcusu’ diyemeyiz. İlk Türk
futbolcusu Fuat Hüsnü Bey’dir. İstanbul’da futbolu İngilizlerden görerek merak salan Fuat
Hüsnü Bey, daha sonra arkadaşlarını ikna ederek ilk Türk futbol takımını kurmuştur. Bu ilk
Türk futbol takımı ‘The Black Stockings’ adı altında kurulmuştur. Bu takım Rumlarla bir maç
yapmış ve bu maçı 5-1 kaybetmiştir. Kaçabilenler kaçmış, kaçamayanlar yakalanmıştır ve
böylece ilk Türk futbol takımının ömrü uzun olmamıştır. Fuat Hüsnü Bey daha sonra
İngilizlerin kurduğu Kadıköy takımında ‘Bobby’ takma adıyla oynamıştır.

Türkiye’de futbol takımlarının mücadele ettiği ilk futbol ligi, yine yabancıların ön ayak
olmasıyla 20. yüzyılın ilk yıllarında kurulmuştur. Türkiye’de ilk futbol ligi ise İngiliz James
Lafontaine tarafından tesis edilmiş (1904). Karşılaşmalar şimdiki Şükrü Saraçoğlu
Stadyumu’nun bulunduğu yerde –eski adıyla Papazın Çayırı’nda- yapılmaktadır. O dönemdeki
futbolcular arasında Fecr-i Ati şairlerinden Emin Bülend (Serdaroğlu) ve Tahsin Nahit gibi
isimler de vardır.
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Günümüzde Türk futbol camiasında yer alan ve ‘üç büyükler’ olarak adlandırılan futbol
takımlarının kuruluşları 1900’lü yılların başlangıcına dayanmaktadır. Tamamen Türklerden
meydana gelen ilk kulüp ise 1903’te Ahmet Fetgeri Bey’in kuruculuğunu yaptığı BJK Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’dür...1905 yılında Galatasaray, 1907’de Fenerbahçe Türk takımlarının
önderliğini yaptılar. Galatasaray’ın ilk renkleri Kırmızı-Beyaz ve Fenerbahçe’nin ise, SarıBeyaz’dı. İzmir’de kurulan ilk Türk kulübü 1912 yılında Karşıyaka’dır. İlk İzmir Ligi de,
Karşıyaka, Altay, Midilli ve Trablusgarp arasında oynanarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin futboldaki ilk dış temasları, dönemin ünlü Macar Takımı Closzvar’ın
İstanbul’da Galatasaray ile 1911 yılında üç maç yapması, Galatasaray’ın da ertesi yıl
Macaristan ve Romanya’ya dört maçlık bir turneye çıkmasıyla meydana gelmiştir. Bunu, 19141915 futbol sezonunda lig dışı bırakılan Fenerbahçe’nin aynı yılki beş maçlık Rusya turnesi
izlemiştir.

1918 yılında Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru, İstanbul müttefik güçlerin işgali
altındayken; özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk takımlarının İngiliz işgal güçlerinin
takımlarına karşı kazandıkları zaferler, futbol oyununun Türk halkı arasında popülerleşmesine
yardımcı oldu. Öte yandan yine bu yıllarda birkaç futbolcumuz Türk futbolunu Avrupa’da
temsil etme başarısını göstermişlerdir. Galatasaraylı Sabri Mahir (1920, Fransız Racing),
Fenerbahçeli Bombacı Bekir (1922, Almanya’nın Korsruhe Phönex) Avrupa takımlarında
oynayan ilk Türk futbolcularıdır.

23 Nisan 1923’te Şehzadebaşı’nda yapılan toplantıda ‘Futbol Encümeni’ adıyla hazırlık
dönemini tamamlamış bulunan federasyon ‘Futbol Heyet-i Müttehidesi’ adını almıştır. Seçilen
ilk başkan ise Yusuf Ziya Öniş idi. Böylece Türk futbolunda bir federasyon resmen ve fiilen
yerini almıştır. Artık bundan sonra Türk futbolunda resmiyet hakim olacaktır. Cumhuriyet’in
ilanıyla ulusal kimliğin kazanılması, Türkiye’nin dünya futbolu ile ilişkisini gündeme
getirmiştir. Türkiye’nin uluslararası spor topluluğuna ilk girişi Türkiye üzerinde sporla
özdeşleşen futbol yoluyla olmuştur: Türk Milli Futbol Takımı’nın, ilk maçını 26 Ekim 1923
günü İstanbul Taksim Stadı’nda Romanya ile yaptığı ve Zeki Rıza Sporel’in 2 golüyle
takımımızın maçı 2-2 beraberlikle tamamladığı bilinmektedir.

Futbol heyecanı ile dolu yılların ardından Türkiye’de ilk profesyonel lig 1951-52
sezonunda İstanbul takımları arasında örgütlendi. Ankara ve İzmir’de de 1955’ten itibaren
profesyonel liglere geçiş oldu. Bu gelişmeler 1959’da ‘Milli Lig’e giden yolu açtı. İstanbul,
İzmir ve Ankara takımları arasına sıkışan Milli Lig’i, Türkiye Lig’ine dönüştürme çabaları
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başlayınca, hemen hemen bütün illerdeki takımlar bu lige katılmak için başvurdular. Bu aşırı
talep fazlalığı üzerine 1963-64 sezonunda Türkiye İkinci Ligi, 1967-68 sezonunda ise Üçüncü
Lig kuruldu. Yine bu liglerdeki yer alan takım sayısının fazlalığı nedeniyle oluşan yığılmayı
engellemek için; İkinci ve Üçüncü Lig de kendi içlerinde, takımların şehirlerinin coğrafi
konumları gözetilerek, bir kez daha gruplandırıldı. Günümüzde 18 takımın yer aldığı Türkiye
Birinci Futbol Ligi ise, 2001-2002 sezonundan beri ‘Süper Lig’ adı altında oynanmaktadır.

Uluslararası başarıların kendini göstermeye başladığı ve farklı bir yapılanmanın
görüldüğü 1980’li yıllarda, Türkiye’ye çağ atlatmak için ithal edilen yeni muhafazakar ideoloji
Anglo-Sakson mahreçliydi; futbolumuz ise kıta Avrupasından ithal ettiği futbol adamları ve
oyuncularla çağ atlamaya çalışıyordu.

Örneğin, Galatasaray’ın Avrupa’da modern ve profesyonel bir futbol mantalitesini
sergilemesinde, o yıllardaki Alman teknik direktörler Jupp Derwall ile Karlheinz Feldkamp’ın
büyük katkıları olmuştur. Diğer bir Alman Teknik Direktör Sepp Piontek ise, Türk Milli
Takımı’na farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.

1990’lı yıllarla birlikte dışarıdan alınan kredilerle yapay biçimde şişirilen ticaret hacmi
bu spora büyük yatırımların gerçekleşmesini sağlıyordu. Stadlar ve sahalar mükemmel hale
getiriliyor, Türk sporunun ve futbolunun ezeli sorunu olan fizik kondisyon, antrenman
dozlarının çok arttırılması ve bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu yükseltiliyor ve
böylece beklenen patlama yavaş yavaş gerçekleşiyordu.

Artık Türk futbolu çağdaşlaşma yolunda kendinden söz ettirmektedir. Küreselleşen
dünyanın hızına paralel olarak; politik açıdan UEFA’ya as başkan gönderebilecek kadar (Şenes
Erzik), ekonomik açıdan tanınmış yıldızları ülkesinde oynatabilecek kadar (Schumacher, Hagi,
Ortega) uluslararası düzeydedir. Öte yandan futbol elçilerimiz olarak Tugay Kerimoğlu
Blackburn Rovers’ta, Nihat Kahveci Real Sociedad’ta, Emre Belözoğlu ile Okan Buruk da
Inter’de başarı ile mücadele etmiş ve yabancı basın organlarında geniş yankı uyandırmışlardır.
Yine 2002 Dünya Futbol Şampiyonası Finalleri’nde elde ettiğimiz Dünya Üçüncülüğü,
uluslararası futbol camiasındaki prestijimizi arttırmıştır.

3.4. Popüler Kültür-Futbol İlişkisi
Popüler kültür, kitlenin içinde onunla birlikte oluştuğundan ve onu teslim aldığından,
en çok bir şeye, şiddete dayanmaktadır; ya da tersinden söylemek gerekirse, popüler kültür,
yaşamla kesiştiği her noktada şiddetin bir dışavurumu olarak önümüze gelmektedir. Kitlenin,
kendisini ifade etmesinin adeta tek aracı halinde bulunan bu kültür, artık ne Türk filmlerinin
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melodramatik havasına dayanmakta, ne ilk dönem arabesk şarkıcıların ıstırabına
yaslanmaktadır. Pop kültür Türkiye’de artık futboldur.

Futbol, Türkiye’de oynanmaya başladığı günden itibaren önemli bir yer tutmuştur. Son
yıllarda küresel anlamda meydana gelen gelişmeler ile ekonomik, siyasal ve kültürel alanda
yaşanan değişim rüzgarlarıyla birlikte kitle iletişim araçları da yeni dünya düzeninin insanlara
benimsetilmesinde etkili olmuş, futbol da bundan payını almıştır.

Günümüzün popüler oyunu ya da sporu olarak adlandırabileceğimiz ‘futbol’ uluslararası
düzeyde kitleleri ilgilendiren bir göstergeler dizgesi olmaktadır... Stadyum futbolun
gerçekleştirileceği mekan olarak oyuncu ve seyircilerin yerlerinin belirlenmesi, alanlarının
sınırlanması açısından önemli bir gösterge olmaktadır. Uluslararası bir futbol maçında
televizyon-uydu yayıncılığı sayesinde bütün bir dünya futbol mekanı olabilmektedir.
İzleyicilerin stadyum içinde oturma yerlerinin belirlenmesi kapalı-açık-şeref tribünleri belirli
bir hiyerarşik sıra izlemektedir. Futbol maçında en önemli göstergeler futbolculardır. Maç iki
takım tarafından gerçekleştirilir. Belirli kurallara uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Kurallar
önceden futbolcu ve seyirci tarafından öğrenilmiştir. Futbolcular kendi takımlarının renklerini
yansıtan (iki renk) formalar giymektedirler. Futbol sahasında ayırt edici özellikleri sayesinde
formalarının renkleri önem taşımaktadır. Futbolcuların yanı sıra maçı yönetecek olan hakemler
bulunmaktadır. Kuralları uygulayan olarak belli bir otoriteyi temsil etmektedirler.

Futbol, Türkiye’de popüler kültürün bir ürünü olarak ilk sırada yer almaktadır. Daha
önce futbolu eleştiren, avam oyunu diyerek küçümseyen entelektüeller, yani seçkin sınıfı; ülke
gündemine yön veren ve kitle iletişim araçlarında geniş yer tutan futbolu önemsemeye
başlamışlardır. Gazetelerdeki köşe yazarları da spor sayfaları dışında Dünya Kupası,
Galatasaray başta olmak üzere Türk takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki maçları gibi konuların
içeriğini oluşturduğu futbol yazıları yazmaktadırlar.

İş adamları, sanatçılar, yazarlar, siyasetçiler de daha çok tribünlerde görülür
olmuşlardır. Ancak birçok iş adamı ve siyasetçi tribünlerde görülmekle kalmamakta, kulüp
yöneticiliğine soyunmaktadır. Böylece bu kişiler basın organlarında da sık sık yer alarak
kendilerini ön planda tutmayı başarmaktadırlar. Celal Doğan, Sefa Sirmen, Cem Uzan, Faruk
Süren, Mehmet Ali Yılmaz, Aziz Yıldırım, Serdar Bilgili, Melih Gökçek bu duruma örnek
teşkil eden isimlerdendir.
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Ayrıca futbol, toplumun değerlerinin inançlarının belirleyicisidir. İçinde yaşadığımız
toplumdaki ekonomik ve siyasal değerleri yansıtmakta, nasıl futbolda zaman önemliyse,
yaşantımızda da zamanın bizi başarıya götürme yönünden önemli olduğunu çağrıştırması
açısından futbolun işlevselliği söz konusu olmaktadır.

Popüler futbol kültürü, futbolun ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar çeşitli
değişiklikler göstererek herkes tarafından önemi ve karlılığı hissedilen bir ticari alan haline
dönüşmüştür. Futbol, reklam gelirleri, sponsorluklar, naklen yayınlar, taraftarlara yönelik kulüp
ürünleri, borsalarda işlem gören kulüplerin hisse senetleri, mağazalarda satılan futbol
malzemeleri, kulüplere gönül veren seyircilerin ödedikleri maç bileti ücretleri ve hatta
bankaların ‘taraftara özel kredi kartları’ ile birlikte büyük bir endüstri haline dönüşmüş ve
amatör ruhla oynanan bir oyun olmaktan çıkıp profesyonelleşmiş bir oyun olmuştur.

Futbola popülerlik kazandıran topun arkasından koşuşturanlar değil, oyuna verilen
anlamdır. Sonuçta, “futbolda düzenin, sistemin devamlılığı öngörülmektedir. Kurallara uymak
pekiştirilmektedir. Bunun yanı sıra başarıya giden yol, umut edilerek, şansa inanarak zengin
olma düşleri geliştirilmektedir. Çünkü bir tarafta yıldız futbolcu olup büyük paralar elde etme
amacı taşıyan binlerce genç; bir tarafta da futbolla ilgili şans oyunlarından para kazanmayı
hayal eden milyonlarca futbolsever bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.

75

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-Futbol karşılaşmalarında serbest vuruş yapılırken rakip oyuncular toptan 11,45
metre uzakta bulunmaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Uluslararası karşılaşmalarda futbol sahası 100-110 metre uzunluğunda ve 64-75
metre genişliğinde olmalıdır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- 9 Ocak 1864’te Londra’nın Batter Sea Part adlı stadında dünyanın ilk futbol
karşılaşması yapılmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
4- Futbolda ilk İzmir Ligi, Karşıyaka, Altay, Midilli ve Trablusgarp arasında
oynanarak gerçekleştirilmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Türk Milli Futbol Takımı, ilk maçını 26 Ekim 1923 günü İstanbul’da Bulgaristan ile
yapmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Futbol, tarihsel süreçte başta Latin Amerika’daki askeri diktatörlüklerin en önemli
meşruiyet alanlarından birini oluşturmuştur. Uzun diktatörlük sürecinin gerekçesini ‘Fiesta,
Fado ve Futbol’dan oluşan 3F formülüyle açıklayan ve bunu Portekiz’de gerçekleştiren
kimdir?
a) Franco
b) Mussolini
c) Hitler
d) Tito
e) Salazar
7-FIFA tarafından düzenlenen ilk Dünya Kupası (Jules Rimet Kupası) maçları
Uruguay’da hangi yıl yapılmıştır?
a) 1934
b) 1930
c) 1938
d) 1942
e) 1946
8-İstanbul’da futbolu İngilizlerden görerek merak salan, daha sonra arkadaşlarını ikna
ederek ilk Türk futbol takımını kuran kimdir?
a) Selim Sırrı Tarcan
b) Fuat Hüsnü Bey
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c) Emin Bülend Serdaroğlu
d) Tahsin Nahit
e) Ahmet Fetgeri Bey
9-Avrupa Futbol Birliği UEFA hangi yıl kurulmuştur?
a) 1954
b) 1950
c) 1958
d) 1948
e) 1956
10-Türkiye’deki futbol tarihine göre Fuat Hüsnü Bey, daha sonra İngilizlerin kurduğu
hangi takımda Bobby takma adıyla oynamıştır?
a) Şişli
b) Moda
c) Kadıköy
d) Beşiktaş
e) Sarıyer

Cevaplar
1) b
2) a
3) a
4) a
5) b
6) e
7) b
8) b
9) a
10) c
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4. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET’İN İLANINDAN ÖNCE VE SONRAKİ
DÖNEMDE YAZILI SPOR BASINI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Türk basınındaki ilk spor yazısını kısaca anlatınız.
2-Türk basınındaki ilk spor dergisi hakkında bilgi veriniz.
3-Gündelik ilk spor gazetesi hakkında bilgi veriniz.
4- Türk spor basınının futbol ile kendisini sınırlamasının nedenlerini sıralayınız.
5- 1980’li yıllardan günümüze Türk spor basınının yaşadığı sorunları anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

83

Anahtar Kavramlar
Yazılı spor basını,spor gazetesi,spor yazısı,spor dergisi,spor basını tarihçesi
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından önce ve sonraki dönemde yazılı spor
basını ile 1980’li yıllardan günümüze yazılı spor basını ana hatlarıyla ele alınmaktadır.
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4.1.Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Önceki Dönemde Yazılı Spor
Basını

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemde yazılı spor basınındaki önemli
girişimler ve bu girişimlerin hangi tarihte kimler tarafından gerçekleştirildiği bu bölümde ele
alınacaktır.

4.1.1. Türk Basınında İlk Spor Yazısı

Türk basınında spor konusunda ilk yazıya 1891 yılında rastlanılmıştır. Ahmet İhsan
Tokgöz, Türk edebiyatında önemli bir devre adını veren ünlü dergisi ‘Servet-i Fünun’u
çıkarırken, bu derginin ilk sayısının sayfaları arasında spora da yer vermiştir. Ali Ferruh Bey
adında bir kişinin Paris’ten yazdığı eskrim konusundaki makale Türk basınında yer alan ilk spor
yazısıdır. (14 Mart 1891)

4.1.2. Türkiye’de İlk Spor Kitabı

Türkiye’de spor konusunda ilk kitabında 1891 yılında basıldığı görülmektedir. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) Beden Eğitimi öğretmenlerinden Faik Üstünidman’ın yazıp
yayınladığı ‘Riyaziyat-ı Bedeniyye’ adlı eser bu konuda öncülük etmiştir.

4.1.3. Günlük Gazetelerdeki İlk Spor Yazısı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük kentlerinden biri olan Selanik’te yayınlanan Asır
Gazetesi’nin 30 Mart 1895 tarihli 4. sayısının 2. sayfasında ‘Yeni Bir Müsabaka’ adlı yazıda
İngiltere’de yapılan bisiklet yarışları ile at koşularından bahsediliyordu. Yine aynı gazetenin 16
Aralık 1895 tarihli sayısında ise, birkaç ay sonra Atina’da yapılacak ilk modern olimpiyat
oyunları hakkında geniş bilgiler yer almaktaydı. Sözü geçen Asır Gazetesi, uzun yıllardan beri
İzmir’de yayınlanmakta olan Yeni Asır Gazetesi’nin de başlangıç noktasıdır. Selanik’ten gelip
İzmir’e yerleşen bu gazetenin sahipleri burada Yeni Asır Gazetesi’ni yayınlamaya
başlamışlardır.
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4.1.4. Türk Basınında İlk Spor Dergisi

Futbol adını taşıyan bu dergi 28 Eylül 1910 günü yayın hayatına atılmıştır. Tabloid
gazete boyutundaki bu derginin 1. sayfasında, günün ünlü futbol yıldızı Hasan’ın Galatasaray
forması ile çekilmiş bir boy fotoğrafı yer almaktaydı. Derginin sahibi olan Üsküdarlı Mehmet
Burhaneddin Bey, Burhan Felek’in kendisidir. 8 sayfadan oluşan derginin yazıları Burhan Felek
tarafından yazılmış ancak dergi 6 sayı çıkmıştır. Futbol Dergisi, sayfaları arasında yalnız futbol
haberlerine ve yazılarına yer vermemiş; at yarışları, eskrim, atletizm, ağırlık kaldırma (halter),
güreş, halat çekme, denizcilik, jimnastik ve hatta izcilik ile ilgili haberlere de yer vermişti.
Futbol Dergisi’ni, 1911 yılında Selim Sırrı Tarcan Tarafından çıkarılan ‘Terbiye ve Oyun’ adlı
dergi izlemiştir. Bu dergide beden eğitimi ve bununla ilgili oyunlara ağırlık verilmiştir. Terbiye
ve Oyun, öğretici bir spor dergisi olma özelliğini taşıyor, okullara ve beden eğitimi
öğretmenlerine hitap ediyordu.

Sporun uyandırdığı büyük ilgiye paralel olarak 21 Mart 1913 tarihli ‘Tasvir-i Efkar’
Gazetesi’nde çıkan şu haber de basının spora gösterdiği ilginin bir örneğini oluşturmaktadır.
“Kadıköy Ünyon Kulüp’te önümüzdeki 23 Mart Pazar günü saat 2’de mübaşeret olmak üzere
iki müsabaka icra edilecektir. Köprüden Kadıköy’üne zevali saat:1.45’te hareket eden vapur
spor meraklılarını vakt-i muayyende Ünyon Kulüp’e yetiştirir.” Bir gündelik gazetede
İstanbul’da oturan futbol meraklılarına, Kadıköy’deki maçlara, hangi saatte kalkacak olan
vapurla yetişebilecekleri haber veriliyordu.

Bu arada yine Tasvir-i Efkar’ Gazetesi’nin 7 Haziran 1913 tarihli sayısında yayınlanan
şu haber de futbol maçlarına yeni yeni meraklılar çekmeyi amaçlıyordu: “Eğlenceler arasında
en ziyade şayan-ı temaşa olan talim, Galatasaray ile Ünyon Kulüp’ün icra ettikleri maç
olmuştur. Seyircilerin çoğu, şimdiye kadar böyle bir maç görmemişlerdi. Hatta bazıları oyunun
ne olduğundan bihaberdi. İki kulübe mensup genç ve gürbüz oyuncuların, kulüplerinin renkli
yeleklerini (formalarını) ve futbol kunduralarını giymiş bulundukları halde bir arada
görünmeleri, seyirciler arasında büyük bir merak tevlit etmiştir. (doğurmuştur)”

1911 yılında Galatasaray Kulübü’nün ilk üyelerinden olan Abidin Daver’in Tasvir-i
Efkar’da Galatasaray-Tamşuar (Macar) maçını yayınlatmasıyla da bir futbol maçı, ilk defa bir
gündelik gazetede yer almıştır. Bu ilk yayınlardan sonra basında spora ayrılan yer giderek
artmıştır. I. Dünya Savaşı (1914-1918) ile onu izleyen İstanbul’un itilaf devletleri tarafından
işgalinin o karanlık günlerinde spor, işgalin acıları içinde milletin tek teselli kaynağı olmuştur.
Özellikle İstanbul’da müttefik güçleri takımları ile Türk takımları arasında futbol maçları
düzenlenmiş ve bu maçlar Türk takımlarının galibiyetleri ile sonuçlanmıştır. Gazetelerde, işgal

87

güçleri kumandanlığının bitmek tükenmek bilmeyen sansür uygulamalarına rağmen bu
haberlere yer verilmiştir.

O tarihlerde yayınlanan gazetelerin spor sütunlarında yer alan şu haberler ve yazılarda
bu konuda tam bir fikir vermektedir: “…Fenerbahçe’nin muhacim hattı gayet iyi ve
İngilizlerinkine faikti. Futbolcular topu kemal-i sürat ve maharetle ileri sevketmişlerdir ve oyun
kamilen İngilizlerin kalesi önünde cereyan etmiştir. Oyundan sonra Fenerbahçeliler İngilizlere
bir çay ziyafeti keşide etmişler ve bu ziyafette samimi ve dostane nutuklar irad eylenmiştir.
İngilizler, iki hafta evvel Fransızların yaptıkları gibi, kemal-i samimiyet ve teessürle cevap
vermişler; Türklük ve Türkleri yanlış anlamış olduklarını itiraf ederek, ötede beride Türklere
karşı vuku bulan kusurlarının affını rica etmişlerdir.” (Tasvir-i Efkar, 9 Aralık 1918).

“…İkinci nısıf zamanda sis, Fenerbahçelilerin birçok sayılarına mani oldu. Sis, yağmur,
kar, tipi demeyip çalışan Türk gençleri, dördüncü, altıncı, yedinci,sekizinci ve dokuzuncu
sayılarını yaparak muzafferane sahadan ayrıldılar” (İkdam, 13 Ocak 1921).
“…Müsabakanın nihayetinde Fenerbahçeliler soyunma odalarında hasımlarının
vücutlarında yaptığı yaraları tedavi ile meşgulken, memnuniyetle sahayı terk eden binlerce Türk
“Yaşşa Fener!” avazeleriyle stadyumun kalın kemeri altında bu güzel günü terk ediyordu…”
(Spor Alemi, 29 Mart 1923).

4.1.5. Türk Basınında “Spor Alemi” Dergisi’nin Yayınlanması

Said Çelebi 1919 yılından itibaren Spor Alemi adı altında bir spor dergisi çıkarmaya
başlamıştı. Her hafta 24 veya 36 sayfa olarak yayınlanan 19x27 santim boyutundaki Spor Alemi
dergisi, Avrupai anlamdaki ilk spor dergimiz olması bakımından önem ve değer taşımaktadır.
10 yıl süreyle yayın hayatını sürdüren bu dergide Said Çelebi’nin yanı sıra Burhan Felek, Yusuf
Ziya Öniş, Fuad Hüsnü Kayacan gibi spor dünyamızın tanınmış isimleri de yer almışlardı.
İngiltere’nin ilk spor gazetesi olan ‘Sporting Life’ 1838 yılında; Fransa’nın ilk spor dergisi olan
“Le Sport” ise 1854 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Le Sport’un başlığı altındaki ‘Kibarların
Gazetesidir’ ibaresi özellikle dikkati çekiyordu. Gerçi Türk basınındaki spor dergileri bu
tarihlerden çok sonra ortaya çıkmıştı ama, ‘Futbol’ da ‘Spor Alemi’ de tamamen halka dönük
dergilerdi. Kibarlara hitap ettikleri gibi garip bir iddiadan uzaktılar. Onlar, doğrudan doğruya
halk kitlelerine hitap eden spor dergileri olmuştu.
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Yine 1920’li yılların başlangıcında eski bir futbolcu ve döneminin en başarılı
kalecilerinden biri olan Namık Görgüç’ün çektiği fotoğraflar, Türk basınında yeni bir hareketin
öncüsü olmuştur. İlk Milli Futbol Takımımızın Romanya ile oynadığı ilk milli maç (26 Ekim
1923) ile Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk golünün fotoğrafları Namık Görgüç tarafından
çekilmiş ve Türk Spor Basını tarihine geçmiştir.

4.2. Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Yazılı
Spor Basını

Cumhuriyet’in ilanından (29 Ekim 1923) sonra gündelik gazetelerin spor konusu
üzerine daha büyük bir önemle eğildikleri görülmüştür. Ali Naci Karacan, sahibi olduğu Akşam
gazetesinin birinci sayfasını spor haberlerine açmakla Türk basınında yeni bir hareketin öncüsü
olmuştur. Yunus Nadi Bey, 1924 yılında yayın hayatına soktuğu Cumhuriyet gazetesinin ilk
sayısının birinci sayfasında sadece bir tek fotoğrafa yer vermişti. Bu tek fotoğraf, 1924 Paris
Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmakta olan Türk Milli Futbol Takımı’nın büyük ölçülerdeki
fotoğrafıydı. (Cumhuriyet, 5 Mayıs 1924). Ali Naci Karacan, Fenerbahçe Kulübü’nün Genel
Sekreterliğini yapmış olduğu dönemde sahibi olduğu Akşam Gazetesinde Fenerbahçe takımı
lehine yazılara yer verirken; Cumhuriyet gazetesinde ise Abidin Daver Bey, ilk
futbolcularından ve kurucu kulüp üyesi olduğu Galatasaray takımını öven yazılar yazmıştır.
Günümüzde de halen devam etmekte olan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasındaki
rekabetin temellerinin o yıllara dayandığını söylemek mümkündür.

16 Kasım 1928 Cuma günü, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği maçtan sonra
‘Cumhuriyet’ Gazetesi’nde Abidin Daver Bey, alaylı bir dille, bir deniz savaşına benzettiği bu
maçı anlatırken şöyle diyordu: “…Vakt-i muayyen gelmiş olmalı ki, Galatasaray hücuma geçti.
Ümit edilmediği için na-mer’i bir şeklide düşman sefaininin (gemilerinin) içine sokulan
‘Şefikiye’ (Kemal Şefik) birden bire dehşetli bir torpil salıverdi. Bunu ‘Farukiye’ (Kemal
Faruk) torpidosunun tam isabetli bir enbahtı (atışı) takip etti. Hedefe isabet tamdı. Galatasaray
filosunun bu üstünlüğü karşısında hasım bocaladı. Ya ateş etmeye vakit bulamıyor, yahut
ateşleri hedefe ulaştıramıyordu. ‘Farukiye’nin tam isabetli enbahtı düşman filosunu alt üst
etmişti.” (Cumhuriyet, 17 Kasım 1928) Abidin Daver Bey, denizcilik konusundaki yazılarıyla
tanınan ve bu nedenle de ‘Sivil Amiral’ diye namlanmış bir yazardı. Kendisi, denizcilik
konusunu böylece futbol maçlarına kadar da alaylı bir biçimde sokmuş oluyordu.

4.2.1. Spor Basını Alanında Görülen Gelişmeler
4.2.1.1. (Suat Hayri Ürgüplü’nün Spor Dergisi-‘Şa Şa Şa’)

89

Suat Hayri Ürgüplü 1925 yılı sonunda spor dergisini çıkarmıştır. O tarihlerde sporcular,
maç öncesinde seyircileri ‘Şa Şa Şa’ diye selamlarlardı. Suat Hayri Bey de çıkardığı yeni spor
dergisine ‘Şa Şa Şa’ adını vermiştir. Modern spor anlayışı ve sunumunun güzel bir örneğini
teşkil eden bu dergi, spor tenkidi yazılarına olduğu gibi spor mizahına da sütunları arasında yer
veren ilk yayın organı olmuştur. Türk spor basınında ilk spor mizahı yazılarını bu derginin
sayfaları arasında ‘Yalıçapkını’ imzasıyla Vedat Abut yazmıştır. Vedat Abut Galatasaray’lı eski
sporculardandır. ‘Şa Şa Şa’ ile Türk spor basınına ayrı bir renk katan Suat Hayri Ürgüplü daha
sonra bakan, büyük elçi ve başbakan olarak da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendinden
bahsettirmiştir.

4.2.1.2. Spor Basınında Teknik Yazıların Devreye Girmesi

1924 yılında Paris’teki Olimpiyat Oyunları’na katılmış olan Türk Milli Futbol takımını,
İskoçya’dan getirilen ve ilk yabancı antrenör olan Billy Hunter hazırlamıştır. Aynı zamanda
Billy Hunter 4 Ağustos 1924 günü ‘Spor Alemi’ Dergisi’nde futbol tekniği ile ilgili görüşlerini
bildiren bir makale hazırlayarak, futbolda teknik yazılar dönemini başlatmıştır. Bu girişim de
Türk spor basını açısından önemli bir gelişme olmuştur.

4.2.2. 1930’lu Yıllarda Spor Basınımız
4.2.2.1. Günlük Gazetelerde İlk Spor Sayfası

1934 yılında spor basınımızda yepyeni bir akımın doğuşu görülmüştür. Dönemin en iyi
futbol hakemlerinden biri olan İzzet Muhiddin Apak, çalışmakta olduğu ‘Haber’ isimli akşam
gazetesinin son sayfasını tamamen spora ayırmakla, günümüze dek uzanıp gelen bir sistemin
kurucusu ve öncüsü oldu. Haber gazetesi, O’nun bu buluşuyla spor severlerin de büyük ilgiyle
izledikleri bir gazete olmuştu ve geniş bir okuyucu kesimi, ‘gazeteleri arka sayfalarından
okumaya başlama’ ya bu gazeteyle başlamıştı.

4.2.2.2.Kırmızı-Beyaz Dergisi

1937 yılında Talat Mithat Hemşeri tarafından bu kez ‘Kırmızı-Beyaz’ Dergisi
çıkarılmıştır. Milli formamızın renklerini kendine ad olarak seçen ‘Kırmızı-Beyaz’, değişik
kimliği ve diğerlerinden çok farklı olan anlayış ve görünüşüyle 14 Haziran 1937 günü yayın
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hayatına girdi. Büyük boyda, 2. hamur kağıda basılmış 8 sayfalık dergi, pazartesi sabahları
erkenden piyasaya çıkmakla Türk spor dergiciliğine önemli bir yenilik getirmişti. Bu tarihe
kadar yayınlanan spor dergileri maç günlerinden 2 ya da 3 gün sonra yayınlanmakta ve gündelik
gazetelerle bu konuda tam bir rekabet yapamamaktaydı. Oysa Hemşeri, pazartesi çıkan bir spor
dergisi yayınlanmakla büyük bir reform yaratmıştı. Böyle bir spor okuyucusu, maçın ertesi
sabahı gündelik gazetelerle birlikte bir spor dergisini bulup okuyabilmek imkanına sahip
olmuştu. Gazeteler spor sütunlarında sadece bir maçı geniş, diğerlerini sonuç halinde vermekle
yetinirken ‘Kırmızı-Beyaz’ tüm maçları ayrıntılarıyla sporseverlere sunmakla büyük bir ilgi
toplamıştı. Derginin güçlü yazı kadrosunda Talat Mithat Hemşeri’nin yanı sıra Refik Osman
Top, Ömer Besim Koşalay, Muvakkar Ekrem Talu, Haluk San, Bedri Gürsoy, Tarık Bilgin,
Osman Berkmen gibi yazarlar yer alıyordu.

4.2.2.3. Taraflı İlk Spor Dergisi

Kırmızı-Beyaz’ın yayın hayatına atıldığı yılın içinde (1937), Fenerbahçe Kulübü Genel
Sekreteri Hayri Celal Atamer, Kulübün faal üyelerinden gazeteci ve spor yazarı ‘Con Kemal’
namı ile bilinen Kemal Onan ile birlikte yepyeni bir anlayış ve atılımla Türk spor basınına renk
getiren kişiler oldular. ‘Sarı-Lacivert’ adıyla yayınlamaya başladıkları dergi, Türk spor
basınının ilk taraflı dergisi oldu ve bunu adıyla da ilan etti. Fenerbahçeli yazarların yer aldıkları
Sarı-Lacivert, Fenerbahçe taraftarları arasında çok tutulan bir spor dergisi olarak 3 yıla yakın
bir süre faaliyetini sürdürmüştür.

4.2.3. Spor Basınında Görülen Reform Faaliyetleri

Türk spor basınında, 1930’lu yılların sonlarında gerçekleşmiş en önemli reform
profesyonel spor yazarlarının ortaya çıkması olmuştur. Özellikle gündelik gazeteler, spor
olaylarını layıkıyla izleyebilmek ve okuyucularına aktarabilmek amacıyla kadrolarında salt
sporla görevli profesyonel yazarlara da yer vermek zorunda kaldılar. Bu tarihlere kadar
gazetede diğer işlerle uğraşan kimseler hafta sonlarında da spor yazarlığı yapmak suretiyle
gazetelerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Spor yazarlarının geri kalanları ise, dışarıda
başka işleri olup da hafta sonları maçları izleyip yazılar yazan kimselerdi. Gazete ve dergiler
bunlara ancak hafta sonu masraflarını karşılayabilecek ödemelerde bulunabilirdi. Spor yazarları
arasında bu işi amatör olarak yapanlar da vardı. Ancak profesyonel spor yazarlarının ortaya
çıkmalarıyla da her şey tam olarak halledilemedi. Gazeteler, İstanbul dışındaki önemli
şehirlerdeki spor faaliyetlerini alabilmek için yurdun çeşitli yerlerinde de özel muhabir ve
yazarlar görevlendirmek zorunda kaldılar.
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4.2.3.1.Gazete Şeklinde İlk Spor Dergisi

Değerli spor adamı ve Anadolu Ajansı’nın kurucularından Muvaffak Menemencioğlu
1944 yılında, spor basınımızda önemli bir değişiklik oluşturan bir girişimde bulunarak gazete
tipindeki ilk spor dergisi olan haftalık ‘Spor’u yayın hayatına soktu. Gazete boyutunda 4
sayfadan oluşan bu haftalık dergi, Avrupai bir görüş sahibi olan ve dünya spor basınını çok
yakından izleyen Menemencioğlu’nun çizdiği rotada yürümüş, dünya spor haberlerine olduğu
kadar sporla ilgili ciddi konulara da sayfaları arasında yer vermiştir. Spor dergisi, ülkemiz ve
okuyucularımız için alışılmamış bir boy ve tipte olmanın yarattığı dezavantaj nedeniyle uzun
ömürlü olamamış ve 1 yılını doldurmadan kapanmıştır.

4.2.3.2. Spor Basınında ‘Renkli’ Düzenlemeler

Fenerbahçe Kulübü’nün eski ünlü futbolcularından ve tanınmış spor yazarlarından
Sedat Taylan (Pamuk Sedat) ile yine aynı kulübün eski milli ve şampiyon atletlerinden Füruzan
Tekil ve iş ortakları Mithat Eriş, 1946 yılı başında bir araya gelip bir taraf dergisi olan ‘Fener’i
çıkardılar. Sarı zemin üzerinde lacivert ‘Fener’ başlığı ile tarafını hem ad hem de renk olarak
açıkça ifade eden bu dergi beklenilenin çok üstünde bir ilgi gördü ve kısa zamanda en çok satan
spor dergisi kimliğini kazandı. Fener Dergisi’nin rekor düzeyde satışa ulaşması karşısında,
aradan 2 yıl geçmeden, yine aynı renklerin savunucusu olan ikinci bir spor dergisi olarak
‘Özfenerbahçe’ yayın hayatına girdi. Bu dergiyi çıkaran ise o günlerde aktif futbol yaşamının
en parlak dönemini sürdüren Fenerbahçe ve Milli Takımımızın kalecisi ve kaptanı Cihat
Arman’dı. Aynı renklerin savunucusu olan 2 dergi bir süre birbirlerine rakip olmuşlardı.
Fenerbahçe camiasının en tanınmış yazarlarını çatısı altında toplayan Özfenerbahçe, rakip dergi
Fener’den aldığı yazarlarla kısa bir süre sonra Fenerbahçe camiasının tek dergisi olarak
kalmıştır. Özfenerbahçe’nin yazı kadrosunda şu isimler yer alıyordu: Cihat Arman, Rüştü
Dağlaroğlu, Kemal Onan, Halit Kıvanç, Cem Atabeyoğlu, Samim Var, Fecri Ebcioğlu, Alp
Zirek, Necati Bilgiç, İsmet Gümüşdere.

Taraf tutan dergilerin böylesine tutması karşısında, diğer iki büyük kulübümüzün
üyeleri de faaliyete geçerek Özfenerbahçe’yi yalnız bırakmadılar. Beşiktaş Kulübü’nün eski
boksörlerinden ve kongre üyelerinden Mustafa Kızıltan (Yamuk Mustafa) kişisel çabası ile
‘Beşiktaş’ isimli dergi ile ortaya atılırken, Galatasaray’ın eski milli futbolcularından,
başkanlarından ve sarı-kırmızı renklere simge olmuş isimlerden Muslih Peyoğlu da yine
Galatasaraylı eski futbolculardan Süleyman Tekil ile birlikte çıkardıkları ‘Galatasaray’ ile
yayın hayatına atılmışlardı. Böylece üç büyük kulüp arasındaki rekabet, spor alanlarından, spor
basınımıza taşmıştır. ‘Beşiktaş’ Dergisi’nde siyah-beyazlı camianın en tanınmış yazarları;
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Mahir Yıldız, Tarık Bilgin, Orhan Vedat Sevinçli, Cezmi Başar, Atilla Aykut, Osman sevinçli
yer alıyordu. Galatasaray Dergisi’nde ise; Muslih Peyoğlu ve Süleyman Tekil’in yanı sıra,
Semih Türkdoğan, Ali Z. Oraloğlu, Osman N. Karaca, Erol Kayalı, Sahir Erman, Ali Siyavuş
gibi yazarlar bulunuyordu.

Üç ayrı tarafı tutan üç spor dergisi arasında da zaman zaman polemikler oldu. Ancak
bu, ‘zarif sataşmalar’dan öteye gitmedi ve dostane hava hiçbir zaman bozulmadı. Üç büyük
kulübümüzün kendi aralarında yaptıkları maçlarda taraf tutan dergilerin birbirleriyle esprili
biçimde takışmaları rekabete ayrı bir renk ve ayrı bir güzellik katmıştı.

Taraf tutan dergiler ‘Özfenerbahçe’, ‘Beşiktaş’ ve ‘Galatasaray’dan ibaret kalmadı.
Süleyman Tekil ile Atıf Sakar’ın çıkardıkları ‘İstanbulspor’, Vefa kulübünün kurucularından
ve sembol isimlerinden Saim Turgut Aktansel’in çıkardığı ‘Vefa’ dergileri de onlara katıldı. Bu
arada Ömer Besim Koşalay ‘Kırmızı-Sarı’yı, Kamuran Tekil’de ‘Sarı-Lacivert’i yayınladılar.
Küçük ebatta çıkan bu dergiler, üç büyüklerin büyük boylardaki dergileriyle boy ölçüşemediler,
rekabet edemediler. Bu arada Galatasaray’ın eski ünlü rekortmen atleti ve eski spor
yazarlarından Ömer Besim Koşalay’ın çıkardığı ‘Kırmızı-Sarı’nın yayın hayatı 2 yıl sürdü.

4.2.3.3. Türk Spor Basınında İlk Ansiklopediler

1940’lı yılların bir başka önemli spor olayı da, Türk spor basınında spor
ansiklopedilerinin ortaya çıkışıdır. İlk girişim, Galatasaray’ın eski atletlerinden Hüsnü Yılmaz
(Süvari Hüsnü) tarafından 1943 yılında yayınlanan ‘Türkiye Spor Ansiklopedisi’ oldu. Ancak
bu bir ansiklopediden çok, her spor dalında ün yapmış kişilerin yazdıkları makalelerden ibaret
bilimsel bir spor dergisi mahiyetindeydi. Küçük boyda 32 sayfa ve renkli kapaklar içinde aylık
olarak yayınlanan Türkiye Spor Ansiklopedisi günün teknik koşulları içinde gerçekten lüks
baskılı bir dergi idi. Ayrıca her ay bir futbol takımının renkli ilave tablosunu veriyordu. Bu
aylık dergi sadece 14 sayı yayınlanmıştır. İki yıl sonra, bu kez Adnan Akın, Sacit Öget, Haluk
San ve Faik Şenol dörtlüsü tarafından ‘Aylık Spor Ansiklopedisi’nin yayınlanmaya başladı.
Aylık fasiküller halinde, fakat alfabetik bir düzenden uzak bir biçimde yayınlanan bu
ansiklopedi, içeriği bakımından ilkinden çok daha adına uygundu. 1946’da yayınlanmaya
başlayan bu ansiklopedi 1948 yılında ekonomik koşullar nedeniyle kapanmıştır.

4.2.3.4. Hürriyet Gazetesi-Londra Olimpiyat Oyunları
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1 Mayıs 1948 tarihinde yayın hayatına başlayan Sedat Simavi’nin yeni gazetesi
‘Hürriyet’, haber kadar fotoğrafa da önem veren bir yayın organı olarak dikkat çekmekteydi.
Hürriyet’in çıkışından birkaç ay sonra başlayan Londra Olimpiyat Oyunları, bu gazetenin
tutunmasında ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olmasında önemli bir rol oynamıştır. Londra
Olimpiyat Oyunları için diğer gazeteler İngiltere spor yazarlarını hatta spor yazarlığı ile hiçbir
ilgisi bulunmayan seyahat meraklısı yazarlarını gönderirlerken, Sedat Simavi Türk basınının en
usta foto muhabirlerinden biri olan Ali Ersan’ı Londra’ya yollamıştı. Türk güreşçilerinin
Londra Olimpiyat Oyunları’nda gösterdikleri başarılarla Türk kamuoyunun tüm dikkatinin
İngiltere’nin başkentine çevrildiği o heyecan dolu günlerde Ali Ersan’ın Londra’dan gönderdiği
fotoğraflarla sayfalarını bir albüm gibi donatan Hürriyet Gazetesi adeta kapışılmıştır.

4.2.4. 1950’li Yıllarda Türk Spor Basını

Spor yazarları arasındaki büyük dayanışma onları bir cemiyetin çatısı altında toplamaya
zorlamıştı. Bir dernek kurmak, bir lokal sahibi olmak, çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmak,
spor yazarlarının özlemini çektiği bir ihtiyaçtı.

4.2.4.1. Spor Yazarlarının İlk Toplu Hareketti

1954 yılının Nisan ayında spor yazarları, olaylarında zorlamasıyla bir araya toplandılar.
Türk milli futbol takımı, büyük bir başarı göstererek, İspanya gibi bir rakibi elemiş ve İsviçre’de
yapılan Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Ancak iş başında bir futbol
federasyonu yoktu. Orhan Şeref Apak, Milli Takımımızın bu başarısından sonra görevinden
istifa etmişti. Aradan 2 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen Futbol Federasyonu Başkanlığı
görevine bir atama yapılmamış ve zaman daraldığı halde milli takım konusuna el atan
çıkmamıştı. Türk Milli Futbol Takımının Dünya Kupası gibi en büyük organizasyonun
arifesinde böyle bir durumda bırakılması, spor yazarlarını haklı olarak endişelendirmekteydi.
O günün spor yazarları, Cağaloğlu’nda bir araya gelerek, Türk futbolunun içinde bulunduğu
durumu ele aldıktan sonra dönemin Başbakanı’na bir telgraf çekerek bu konuda ilgi
göstermesini rica ettiler. Bu telgraf etkisini göstermiş ve eski bir sporcu olan, dönemin
Başbakanı Adnan Menderes duruma bizzat müdahale ederek, Orhan Şeref Apak’ın istifasıyla
boş bulunan futbol federasyonu başkanlığına Ulvi Yenal’ın atanmasını sağlamıştı. Böylece spor
yazarlarının ilk işbirliğinde olumlu bir sonuca ulaşılmış ve Türk futbolu için hayırlı bir kararın
alınmasında etken olmuştu. Ulvi Yenal, yeni Futbol Federasyonu’nu kurarken, spor basınına
layık olduğu önem ve değeri veren ilk futbol federasyonu başkanı oldu. Yeni federasyonun
bünyesi içinde ilk Basın Komitesi’ni kurdu.
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Spor yazarları bu tarihten 4 yıl önce de yine bir Dünya Kupası öncesinde bir toplu
harekette bulunmuşlardı. Bu bir protesto hareketi olmuştu. 1950 Dünya Kupası’nın eleme grup
maçlarında Türkiye, Suriye ile Ankara 19 Mayıs Stadı’nda karşılaşacaktı. 20 Kasım 1949 günü
oynanacak bu maçı kazandığımız takdirde finallere katılma hakkını elde edecektik. Maçın
taşıdığı önem, İstanbul’dan 9 spor yazarının Ankara’ya gitmelerine yol açmıştı. Ancak Beden
Terbiyesi Ankara Bölgesi’nin ihmaline eklenen Bölge Müdürü’nün ters muamelesi nedeniyle
İstanbul’dan maçı izlemeye gelen 5 spor yazarı, bir eş dost tribünü halini almış bulunan basın
tribünün de yer bulamamışlardı. Bu durum karşısında bu yazarlar kale arkasına gidip pistin
üzerine oturmuşlardı. Ertesi günü ve onu takip eden günlerde spor yazarları gazetelerinin
sütunlarında bu konu üzerinde durmuşlar, sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Birkaç gün sonra da
Başkent’ten Beden Terbiyesi Ankara Bölge Müdürü’nün istifa haberi gelmişti. Aynı zamanda
bu olay, spor yazarlarının ilk toplu hareketlerinde ulaştıkları ilk başarı olmuştur.

4.2.4.2. Türk Basınında İlk Spor Ajansı

1953 yılı Kasım ayında Nuri Bosut, Cem Atabeyoğlu, Atıf Sakar ve Cem Başar
tarafından kurulan ‘Spor Haberleri Ajansı’, 22 Kasım 1953 günü ‘SHA’ simgesiyle faaliyete
geçmişti. Bu ajans, Nuriosmaniye Caddesi üzerindeki bürosunda iki yıldan fazla bir süre spor
basınımıza hizmette bulunmuş, her gün 8 ile 24 sayfa arasında değişen spor haberleriyle dolu
bültenlerini 11 gazeteye ulaştırmıştı. Bunların arasında Ankara ve İzmir gazeteleri de
bulunuyordu. Ekonomik koşulların gitgide ağırlaşması; gelirlerin giderleri karşılayamaz hale
gelmesi, Türk basınının ve Türk sporunun ilk spor ajansının kapanmasına yol açmıştı. Bu
ajansın çatısı altında, geleceğin birçok tanınmış spor yazarları da yetişmişlerdi.

4.2.4.3. Gündelik İlk Spor Gazetesi

Bu yılların bir başka önemli olayı, Türk basınında ilk kez gündelik bir spor gazetesinin
yayın hayatına atılması oldu. Habip Edip Törehan’ın Yeni İstanbul tesislerinde basılan ve
Yılmaz Poğda’nın sahibi bulunduğu günlük ‘Türkiye Spor’ gazetesi Türk sporunun en seçkin
yazarlarını çatısı altında toplayarak 1954 yılında yayın hayatına atılmıştı. Halit Kıvanç, Necati
Bilgiç, Muvakkar Ekrem Talu ve diğerler spor yazarlarının hazırladıkları bu gazete, Türk
basınında en yüksek tirajlı gazetelerin 40.000 bastıkları yıllarda 50.000’e varan satışıyla büyük
bir rekor ve reform gerçekleştirmişti. Ancak çeşitli nedenlerle bu gazete de basın hayatından
çekilmiştir.
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4.2.4.4. Sine-Spor Dergisi

Yine bu yıllarda Mithat Perin’in girişimiyle yeğenleri Oğuz Seren ve Turgay Şeren
tarafından ortaya ilginç bir spor dergisi olan Sine-Spor atıldı. Bu dergi, sporun yanı sıra günün
diğer çok tutulan bir gösterisi olan sinemaya da yer vermekteydi. Derginin baskısı ve kağıdıyla
çok masraflı olması ve ekonomik zorluklar ortaya nedeniyle Sine-Spor ancak 11 sayı
yayınlanabildi.

4.2.5. 1960’lı ve 1970’li Yıllarda Türk Spor Basını
4.2.5.1. Fotoğrafın Kullanımı

1950’li yılların sonunda ve 1960’lı yılların başında Türkiye’de spor hareketleri yaygın
bir hal alırken, basın da buna ayak uydurmaktaydı. Gazetelerin arka sayfalarını spora ayırmaları
bu dönemde Türk basınında vazgeçilmez kural haline gelmişti. Bu yıllarda göze çarpan en
önemli konulardan biri de spor sayfalarında fotoğrafların birden ön plana çıkmasıydı. Türk
basınında ilk spor fotoğraflarını, ilk spor dergisi olan Futbol’u yayınlayan Burhan Felek
hocamız, 1910’lu yılların en ilkel makineleriyle çekmişti. 1920’li yılların başında, Türk
basınında ilk büyük fotoğraf ustası Namık Görgüç’ün çektiği fotoğraflar yer almaya başladı.
Aynı zamanda eski bir futbolcu ve döneminin en iyi kalecilerinden biri olan Namık Görgüç
çektiği spor fotoğraflarıyla Türk basınında bir devrim yaratmıştır. En eski maç fotoğraflarının
yanı sıra ilk Milli Futbol Takımı’nın ilk golünün fotoğrafları bu büyük ustanın Türk spor
basınına ve Türk spor tarihine en büyük katkısıdır. Zamanın foto muhabirlerinin tümü,
gazetelerin günlük işleri arasında spor fotoğrafları çeken kişilerdi. Yine bu dönemlerde foto
muhabirleri çektikleri filmleri kendi paralarıyla alırlardı ve bu nedenle de fazla film
harcamamaya özen gösterirlerdi.

Türk basını, 1960’lı yılların başlarına dek spor fotoğrafları konusunu bu şekilde
sürdürmüştür. Türk basınının ilk bayan foto muhabiri Eleni Fotiadis’tir. Futbol maçlarında
seyirciler Eleni’ye tezahürat yaparak onu uzun uzun alkışlarlardı. Bu kuşak arasından uzun
süren meslek hayatında ‘Spor Foto Muhabirliği’ ağır basan ilk kişi İsmet Gümüşdere’dir. Bu
dönem Türk basınının ‘tipo’ olarak adlandırılan klasik baskı sisteminden ‘ofset’ denilen yeni
bir sisteme geçtiği dönemdir. Aynı zaman da siyah-beyaz fotoğraflardan da ‘dia positiv’ diye
adlandırılan renkli fotoğraf filmlerine geçildiğinden ilk renkli spor fotoğrafları da gazetelerde
yer almaya başlamıştır. Böylece gazetelerle birlikte spor sayfaları da renklenmiş oldu.
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4.2.5.2. Spor Basınında Görülen Kadrolaşma

1960’lı yılların başlarında günlük gazeteler, pek çok okuyucu tarafından arka
sayfalarından okunmaya başlıyordu. Spor sayfalarına gösterilen bu büyük ilgi, gazeteler
arasında da büyük bir rekabetin doğmasına yol açmıştır. Spor servisleri arasında baş gösteren
amansız rekabet birçok gazetenin 30-40 kişiden oluşan spor servisleri kurmalarına neden
olmuştu. Bu yolda ilk çığır açan kişi Milliyet gazetesinin spor sorumlu müdürü Namık Sevik’tir.
Büyük rekabeti başlatan ise, bazı arkadaşlarıyla birlikte Milliyet’ten ayrılarak Tercüman
gazetesi spor servisinin başına geçen Necmi Tanyolaç’tır. Bu iki gazete arasında spor
sayfalarında baş gösteren büyük rekabet yalnız Türk sporuna değil, Türk spor basınına da çok
şeyler kazandırmıştır. Bu iki gazetenin spor servisleri meslekte gerçek birer ekol olmuştur. Bu
ekollerden pek çok genç spor yazarı yetişmiştir.

4.2.5.3. Spor Yazarlarının Örgütlenmesi-TSYD’nin Kurulması (1963)

1960’lı yılların Türk spor basınındaki en büyük olayı hiç kuşkusuz ‘Türkiye Spor
Yazarları Derneği’nin kuruluşudur. Basın mesleğinde gerçek bir güç haline gelmiş bulunan
spor yazarlarının örgütlenme yolundaki girişimleri bu kez Gazeteciler Cemiyeti tarafından da
anlayışla karşılanmıştır.. İstanbul’da tüm gazetelerin spor servislerinin kendi aralarından
seçtikleri temsilciler bir araya gelerek 14 Nisan 1963 tarihinde ‘Spor Yazarları Birliği’ adı
altında resmen örgütlenmişlerdir. Adnan Akın’ın başkanlığında, Haluk San, Necati Karakaya,
Rıdvan Yelekçi, İhsan Biricik, Samim Var, Aydın Bakanoğlu, Necati Bilgiç ve Kahraman
Bapçum’dan oluşan geçici yönetim kurulu, bir yandan birliğin kuruluş çalışmalarını yaparken
bir yandan da ilk kongrenin hazırlıklarını tamamlamıştır.

13 Mayıs 1963 günü yapılan ilk genel kurul toplantısı sonunda Spor Yazarları
Birliği’nin ilk yönetim kurulu belirlenmiş ve ilk yönetim kurulu Adnan Akın’ın başkanlığında
faaliyete geçmiştir. Türk spor basını tarihinde önemli yeri bulunan bu derneğin kurucuları
olmak şerefine erişen spor yazarları, Ana Tüzük’deki sıralamaya göre şunlardır: Adnan Akın,
Burhan Felek, Tarık Bilgin, Tevfik Ünsi Arkun, Namık Sevik, Necmi Tanyolaç, Kahraman
Bahçum, İhsan Biricik, Samim Var, Yalçın Toker, Haluk San, Aydın Bakanoğlu, Necati
Karakaya, Nezih Demirkent, Orhan Vedat Sevinçli, Ferruh İlünsal, Sacit Demircan, Necati
Bilgiç, Ali Hendekçi, Rıdvan Yelekçi. Böylece spor yazarlarının nice yıllık düşleri gerçek
olmuştur.
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Bu dernek, ilk iş olarak Uluslararası Spor Yazarları Birliği ‘A.I.P.S.’ye üyelik için
başvurmuştur. Türk spor yazarlarının bu başvurusu, Samim Var’ın büyük çabalarıyla, A.I.P.S.
tarafından olumlu karşılanmış ve Türkiye’nin Spor Yazarları Birliği, ittifakla A.I.P.S. üyeliğine
kabul edilmiştir. Namık Sevik’in başkanlığı döneminde Spor Yazarları Birliği gelişmiş ve
kökleşmiştir. Yine onun başkanlığı yıllarında ‘Türkiye Spor Yazarları Derneği’ adını alırken
tüm yurda yayılmıştır. Derneğe ‘Türkiye’ adını kullanma imtiyazı, Bakanlar Kurulu kararıyla
tanınmıştır.

4.2.5.4. Spor Dergilerinde Görülen Gelişmeler

Gündelik gazetelerin 1960’lı yıllarda spora verdikleri önem, Türk basınında spor
dergiciliğinin sonu olmuştu. Sporseverler, spor haberlerini günü gününe gündelik gazetelerden
izlediklerinden, haftalık spor dergileri de güncelliğini ve önemini yitirivermişti. “Bir gazete
arkasında spor sayfası olmadan da çıkar ve okunur” görüşünün Babıali’deki yaratıcısı ve
savunucusu olan ve bunu çıkardığı gazetelerde de titizlikle uygulayan Haldun Simavi’nin bu
girişimi sonucu 1968 yılında, Türk basınının ofset tekniği ile basılmış ilk spor dergisi olan ‘Foto
Spor’ yayın hayatına atıldı. Gazeteler henüz tipo tekniği ile siyah-beyaz olarak basıldığı bir
dönemde renkli resimler ve posterlerle ortaya atılan Foto Spor bol ve renkli fotoğraflarıyla
olduğu kadar zengin içeriği ile de Türk spor gazeteciliğinde büyük bir devrim
gerçekleştirmiştir.

Foto Spor, önemli futbol ve hatta basketbol maçlarında verdiği foto roman şeklindeki
albümleriyle de Türk spor basınına ayrı bir renk ve hareket getirmişti. Foto Spor gibi büyük
tirajlara ulaşmış bir spor dergisinin ani kapanışı okuyucular için olduğu kadar çalışanlar için de
sürpriz olmuştu. 1970’lı yıllarda da günlük gazeteler, futbola diğer spor dallarına kıyasla daha
geniş yer vermeye, futbol karşılaşmaları ile futbol takımları hakkında ayrıntılı bilgileri
okuyucularına yansıtmaya devam etmişlerdir. Buna bağlı olarak da gazetelerin spor
servislerinde futbolu takip eden muhabir sayısı, çoğunluk olmayı sürdürmüştür.

Orhan Baykara yönetimindeki Foto Spor ekibi, 1973 yılında Türk basınında tifdruk gibi
en modern teknikle basılmış ilk ve tek spor dergisi olan ‘Hayat Spor’u yayın hayatına
sokmuştur. Şevket Rado ve arkadaşlarının sahibi bulundukları Hayat Yayınları A.Ş. tarafından
yayınlanan Hayat Spor’un sahibi olarak, şirket adına Mehmet Rado görülüyordu. Hayat Spor
ile Türk basınına bambaşka bir renk gelmiştir. Mükemmel bir kağıda ve tifdruk tekniğinin tüm
güzellikleriyle basılan bu dergi büyük ilgi çekmesine ve yüksek tirajlara ulaşmasına rağmen
1976 yılında bir süre yayınını durdurmak zorunda kalmıştır. Kısa zamanda eski yerini yeniden
alan Hayat Spor, kaliteli kağıdı ve baskısının yanı sıra zengin içeriği ile de göz dolduruyordu.
Yine tifdruk tekniğiyle basılmış dev posterler de bu dergiye ayrı bir özellik katıyordu. Bu ikinci
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Hayat Spor da yüksek tirajlara ulaşması ve tirajının her sayısında artmasına rağmen 1978
yılında müessesenin greve gitmesiyle yayını durdurmak zorunda kalmıştır.

4.3. 1980’li Yıllardan Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basını

1980’li yıllar Türkiye’deki yazılı basının spora ve özellikle futbola ağırlık verdiği bir
dönemin başlangıcı olmuştur. Günlük gazeteler artık tam sayfa sporla da yetinmeyip, haftanın
belirli günlerinde 2, 3, 4 hatta 7 sayfalarını spora ayırmakta ve bu zengin spor sayfalarıyla
tirajlarını artırmayı amaçlamıştır. Bu arada bazı gazetelerin spor ekleri hatta spor kitapçıkları
verdikleri de sık sık görülüyordu. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor
takımlarının renkli posterlerini, bayraklarını, yıldız futbolcuların bez bebeklerini, takım
posterlerinin yer aldığı fikstürlerini yine günlük gazeteler okuyucularına dağıtmışlardır. Yine
bu dönem spor yazarlarına da ünlü futbolcular gibi, yüksek ücretlerin yanı sıra yüksek transfer
paralarının da ödendiği görülüyordu. Ayrıca gazete spor servisleri arasında kitleler halinde
geniş çapta transferlerin gerçekleşmesi de yine bu dönemde görülmüştür. Her türlü zorluklara
ve ekonomik koşulların ağırlığına rağmen Türk basınında spor dergileri günümüzde de
varlıklarını sürdürmektedir. Bu dergiler arasında haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarla
yayınlananlar bulunmaktadır ve bu dergilerin çoğunluğunun ya belirli bir spor dalına ya da
belirli bir kulübün renklerine dayandığı görülmektedir.

Galatasaray futbol takımının, Türk futbol tarihinde en büyük başarıyı yakalaması, sporu
daha fazla gündeme sokmuş ve bu durum spor basınını da etkilemiştir. Böyle bir ortamda
gazetelerin spor sayfalarının sayısı artmış ve günlük spor gazetesi Fotospor yayın hayatına
girmiştir. 3 Eylül 1989’da iş adamı Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir tarafından çıkarılan
Fotospor’un tirajı 300 binlere kadar çıkmıştır. Futbol, Türkiye’de her dönemde geniş halk
kitlelerinin ilgisini toplamayı başaran spor dalı olma özelliğini korumuştur. 1980’li yıllarda
olduğu gibi, 1990’lı yıllar da, Türk toplumunun yazılı basın ile birlikte değişim yaşadığı yıllar
olmuştur. Bu dönemde gündemi belirleyen görsel basın ile birlikte yazılı basın olmuş, futbolda
yaşanan yükseliş grafiği ve uluslararası futbol arenasında kazanılan başarılar, futbol-basın
ilişkisini güçlendirmiştir.

Günümüzde uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden lisanslı
sporcularıyla etkinliklerini sürdüren, ancak birçok sorunu da beraberinde taşıyan ve spor
kamuoyunda bunları dile getirmek isteyen birbirinden farklı spor dalları bulunmaktadır. Ancak
spor basını futbol ile kendisini sınırlamıştır. Bunun temelinde kuşkusuz futbolun sadece
Türkiye’de değil tüm dünyada en popüler spor dalı olması, Türkiye süper ligindeki başarılı
futbol takımlarının basının merkezi gibi İstanbul’da bulunması ve bu takımların taraftarlarının
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tiraja etki yapmaları, okurun futbol haberi istemesi, futbol haberi toplamanın daha ekonomik
olması gibi nedenler yatmaktadır.

Türkiye’de futbol yazarlığı, herhangi bir takımın taraftarlığı biçiminde bir gelişme
göstermiştir. Günümüzde özellikle İstanbul’un üç büyükleri; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
haber, yazı, yorum, tahmin, övgü ve eleştirilerde en çok ve en ayrıntılı biçimde gündemde yer
alan ayrıcalıklı takımlar olmaktadır. Türkiye futbol liginin diğer takımlarından, ancak bir başarı
kazandıklarında veya bir olaya konu olduklarında söz edilmektedir. Bu duruma örnek olarak;
Kocaelispor’un Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ı farklı yenerek kazanması, Pendikspor’un
Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası’ndan elemesi, Sakaryaspor kafilesinin deplasman yolunda trafik
kazası geçirmesi ve bundan sonra yaşanılan gelişmeler, amatör küme maçlarında çıkan olaylar
ve bu olayların fotoğraflarla basında yer bulması verilebilir.

Yine günümüz yazılı spor basınında futbol takımlarının şampiyonluk mücadeleleri,
geçmiş sezonlarda takımların ya da futbolcuların performansları, ezeli rekabete ilişkin sonuç
tabloları, maçın puan cetvelindeki önemi, takımların birbirlerine karşı olan güç dengeleri,
uyguladıkları yeni oyun sistemleri veya taktikler, hava koşulları, yeni transferlerin durumu,
sakatların ve yedek futbolcuların son durumu, son karşılaşmalarda alınan sonuçlar,
deplasmanlarda takımların başarı düzeyi, maçın sonucuna etki eden hareketler, hatalar, goller,
maça damgasını vuran önemli pozisyonlar (fauller, gol pasları, penaltılar, serbest vuruşlar,
kırmızı-sarı kartlar, oyuncu değişiklikleri, hakem kararları), futbolcuların başarısına dayalı
yıldız tabloları, tribünlerdeki seyircilerin sayısı, asılan pankartlar, tezahüratlar, maç öncesi –
maç sonrası yaşanılan olaylar, futbolcu-teknik direktör veya yöneticilerin açıklamaları geniş
ölçüde yer almaktadır. Öte yandan Spor basınında, özellikle futbol liglerinin tatile girmesi
nedeniyle daha da belirginleşen konu sıkıntısını aşmak amacı ile ‘Yılın Sporcusu’, ‘Yılın
Takımı’, ‘Yılın Teknik Direktörü’ gibi seçimlerin yapıldığı gözlemlenmektedir.Bu durumda
okuyucunun taraftarı olduğu takımın veya beğendiği sporcunun yılın takımı veya sporcusu
unvanını kazanması olasılık dahilinde iken, spor basınının tiraj kazandığı kesin bir gerçek
olmuştur.

Başlık, fotoğraf gibi görsel ögeler, haberin en önemli bölümünü oluşturan haber
metninden daha fazla yer kaplar olmuştur. Bu durumu, görsel basın ile yürüttüğü rekabet
ortamında avantaj sağlamak, okuma aşamasında yeterli zamanı olmayan okuyucu kitlesini
kazanmak için içerikleri kısaltma, magazin habercilik anlayışına ağırlık verme gibi yöntemlere
baş vuran yazılı spor basınının, futbolda görsel etkileyiciliği olan ögelere daha fazla yer vermesi
olarak açıklamak mümkündür. Nitekim yazılı basın bir golün nasıl atıldığını fotoğraflarla
okuyucusu için ölümsüzleştirebilmektedir. Oysa naklen yayında veya bir maç özetinde gol
birkaç kez daha izlenir ve geçip gider. Futbola ilişkin heyecan dolu, ilginç başlıklarla da
okuyucunun ilgisi çekilebilmektedir.
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Yine günümüzdeki yazılı spor basınında futbol haberlerini, yorumlarını yazan kişiler,
genellikle eski futbolcular olduğundan tarafsız kalamamakta, sayfalarında her zaman kendi
takımlarını övmekte veya yermektedirler. Futbolla ilgili yorumlar yapan kişiler eski futbolcular
oldukları halde, maçları teknik anlamda irdelememekte, yüzeysel ve temelden yoksun
değerlendirmeler yapmaktadırlar. Gazetelerin spor servisleri ya da spor yazarlarının arasındaki
söz düelloları kişiselleşmiştir.

Uzun yıllar futbol oynamış, jübilesini yaparak futbolu bırakmış olan futbolcular hemen
bir gazeteye spor yazarı olarak işe alınmaktadırlar. Futbol ya da spor yazarı olma niteliklerini
taşımayan bu kişiler; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yazarı olabilmektedirler. Ancak
oynanan oyunun teknik analizine girmeden, yalnızca maçta gördüklerini okuyucuya
aktarmaktan başka bir şey veremeyen bu yazarlar, yazılı spor basınının kalitesini her geçen gün
düşürmektedirler. Yalnızca verilen pası, atılan golü anlatan bu yazıların yazılı spor basınımızı
gün geçtikçe daha da güçsüz bir hale getirdiği inkar edilemez bir gerçektir. Ciddi anlamda spor
yazısı yazan, gerek üslubu gerekse yazılarının içeriği bakımından son derece kaliteli olan
yazarların çoğunun da eskiden futbol oynamamış insanlar olması da, bu söylenenleri kanıtlar
niteliktedir. Futbolun içinden gelmenin yalnızca futbol oynamak olmadığını gösteren bir çok
ismin arasında, kaliteli yorumlarıyla spor kamu oyunun yakından tanıdığı Ömer Üründül, Attila
Gökçe, Togay Bayatlı, Güven Taner gibi isimler vardır.

Eski futbolcuların yanı sıra futbol oynamamış, ancak yine de bir takımın sempatizanı
olup yalnızca o takımı takip eden yazarlar da mevcuttur. Tabii ki bu yazarların taraftarlıkları,
diğer kesime göre katlanılabilir bir düzeydedir. Zira bu isimler gerektiği zaman yaptıkları
eleştirilerde daha bilimsel ve daha somut yaklaşımlar sergilemekte, yapıcı eleştirilerde
bulunmaktadırlar. Futbolculuktan gelme spor yazarlarının eleştirilerindeki duygusallık, bu
yazarlarda görülmemektedir. Belli bir takımı tutmayan, tutsa da bunu göstermeyen Ömer
Üründül, Deniz Gökçe, Togay Bayatlı gibi isimler büyük beğeni toplamaktadırlar. Yine son
dönemde Murat Kosova, Tanıl Bora, Ebru Köksaldı, Mehmet Demirkol ve Altan Tanrıkulu gibi
yazarlar geçmişte futbol oynadıkları için değil, küresel arenada endüstriyel futbolu ve sıklıkla
da diğer bir çok sporu da takip edebildikleri için yazılarını analitik bir platformda neden-sonuç
ilişkileri üzerine oturtabilmektedirler.

Meslek disiplininin köklü prensip ve geleneklere bağlı olmaması, spor yazarlarının
mesleki birliğine büyük zarar vermektedir. Jübile yapan ünlü futbolcuların, sahalardan
ayrılışlarının hemen ertesinde spor sayfalarında köşe sahibi olmaları, meslek disiplininin
önceden belirlenmiş kurallara dayanmamasından kaynaklanmaktadır. Futbolcu kökenli yazar
kadrolaşmasındaki aşırı artış, spor yazarlığının öz kaynaklarını hızla eritmekte, yani mesleki
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eğitim görmüş genç spor yazarı adaylarının önünü kapatmaktadır. Farklı meslek gruplarının
önde gelen isimleri arasındaki yazar olma heveslilerine de tavizler verilince, spor yazarlığı
adeta bir hobi mesleği haline dönüşmüştür.

Genel anlamda basında görülen asparagas haber yapma sorunu, günümüzde yazılı spor
basınına da yansımıştır. Özellikle yaz aylarında ya da liglerin devre aralarında, sansasyon
yaratmak amacıyla yapılan asılsız transfer haberleri bunun en iyi örneğidir. İlgi uyandırmak
amacıyla yazılan seviyesiz, niteliksiz yazılar; mantıklı, teknik, bilimsel yazıların yerini
almışlardır. Yazılı spor basını sayfaları, yine günümüzde hemen hemen tamamen futbola
ayrılmıştır. Günlük gazetelerin yanı sıra, ‘Fotomaç’ ve ‘Fanatik’ adlı spor gazeteleri ile
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp dergileri de yayın hayatına devam etmektedirler.

Oysa tiraj elde etme, okuyucuyu etki altına alma, yönlendirme amacıyla fanatizm
düşüncesini ön plana alan yazılar yerine yazılı spor basını; sporu, okuyucularına dostluğu,
kardeşliği, barışı, sportmenliği, kurallara uygun bir rekabet ortamını özendirici bir anlatım
diliyle yansıtmayı kendine ilke edinmelidir. Ancak belirli bir standardı yakalayacak ve temel
prensipleri doğrultusunda yayın politikasını belirleyecek bir spor basını başarı ulaşacak ve
okurlar tarafından beğeniyle izlenecektir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

105

Bölüm Soruları
1-Selanik’te yayımlanan Asır gazetesinin 30 mart 1895 tarihli 4.sayısının 2.sayfasında
İngiltere’de yapılan maraton koşuları ve güreş müsabakalarından bahsediliyordu.
a)Doğru
b) Yanlış
2- 1919 yılında Spor Alemi adlı dergi Namık Görgüç tarafından çıkarılmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- Billy Hunter 4 Ağustos 1924 günü Spor Alemi adlı dergide futbolda teknik yazılar
dönemini başlatmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Yılmaz Poğda’nın sahibi olduğu günlük Türkiye Spor gazetesi, 1954 yılında ilk gündelik
spor gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
5-3 eylül 1989’da Asil Nadir’in erkek kardeşi Kemal Nadir tarafından Fotomaç adlı spor
gazetesi okuyucuyla buluşmuştur.
a)Doğru
b) Yanlış
6-İngiltere’nin ilk spor gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sport Time
b)Sport in Love
c)Sporting Life
d)Sport with Performance
e)Sport Culture
7-Sahibi olduğu Akşam gazetesinde Fenerbahçe takımı lehine yazılara yer veren ve
Fenerbahçe kulübünün Genel Sekreterliğini de yapmış olan kişi kimdir?
a)Ali Naci Karacan
b)Abidin Daver
c)Burhan Felek
d)Fuad Hüsnü Kayacan
e)Refik Osman Top
8-Taraflı ilk spor dergisinin adı nedir?
a)Sarı-Kırmızı
b)Siyah-Beyaz
c)Sarı-Lacivert
d)Kırmızı-Beyaz
e)Bordo-Mavi
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9-Aşağıdakilerden hangisi Türk basınındaki ilk spor ajansının kurucularından biri değildir?
a)Nuri Bosut
b)Cem Atabeyoğlu
c)Atıf Sakar
d)Cem Başar
e)Necati Bilgiç
10-Türk basınında 1968 yılında ofset tekniği ile basılmış ilk spor dergisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Fotomaç
b)Fotogol
c)Fotospor
d)Fotolig
e)Fotoşut
Cevaplar
1) b
2) b
3) a
4) a
5) b
6) c
7) a
8) c
9) e
10) c
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5. GÜNÜMÜZDE YAZILI SPOR BASINI İLE “SPOR DÜNYASI”NIN
TARAFLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Okuyucu ile yazılı spor basını arasındaki ilişkinin boyutlarını kısaca anlatınız.
2- Yönetici ile yazılı spor basını arasındaki ilişkinin boyutlarını kısaca anlatınız.
3- Sporcu ile yazılı spor basını arasındaki ilişkinin boyutlarını kısaca anlatınız.
4- Hakem ile yazılı spor basını arasındaki ilişkinin boyutlarını kısaca anlatınız.
5- Yönetici ile yazılı spor basını arasındaki ilişkide karşılaşılan sıkıntıları örneklerle
irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Spor basını,okuyucu,yönetici,sporcu,hakem
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Giriş
Bu bölümde günümüzde yazılı spor basını ile spor dünyasının tarafları arasındaki
ilişkinin boyutları örnekler doğrultusunda anlatılmaktadır.
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5. GÜNÜMÜZDE YAZILI SPOR BASINI İLE “SPOR
DÜNYASI”NIN TARAFLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI
Türkiye’de yazılı spor basını, sporu ele alırken okuyucularının beklentilerine cevap
verebilmek, tirajını da arttırabilmek için; kendisinin haber kaynağı, ‘Spor Dünyası’nın da
tarafları olarak kabul edilen kulüp yöneticileri, sporcular, hakemler ve okuyucu kitlesiyle sıkı
bir ilişki içindedir. Böylece bu kesimlerin düşüncelerini, sorunlarını ve etkinliklerini de spor
kamuoyuna yansıtmak mümkün olmaktadır.

5.1. Okuyucu İle Yazılı Spor Basını Arasındaki İlişkinin Boyutları

Mc Guane adlı yazarın ‘En İyi Amerikan Spor Yazarları’ adlı çalışmasında yer verdiği
görüşlere göre; herhangi bir gazetenin spor sayfası, okurlarla gazetecilerin izlenimlerini
paylaştığı ve her ikisinin birbirini gördüğü bölgedir. Ancak Türkiye’de yazılı spor basını;
okuma alışkanlığı kazanmış, okuduğu gazete konusunda seçici davranan bir okuyucu kitlesiyle
ilişki içerisinde olma şansına sahip değildir. Bundan dolayı da, yazılı spor basını okuyucusunu
bilgilendirmek, seslendiği hedef kitleye yol göstermek yerine, ortalama bir düzeyi aşmayan
yayın politikası izlemektedir. Tiraj ve kar endişesi öncelikli olarak göz önünde tutulduğu için,
nitelikli ve içerik zenginliği olan yayınlar yerine, niteliksiz ve okuyucu çoğunluğunun isteğini
yansıtan yayınlar tercih edilmektedir.

Spor basını, okur herhangi bir şekilde karşılaşmayı izlemiş olsa da karşılaşma süresince
gelişen ve gerçekleşen tüm olaylara hakim olamayacağı, izleyemeyeceği için, okuru kimi
ayrıntılardan haberdar etmektedir. Diğer yandan kendisi ile aynı takımı tutan, belki kendisinden
de tutkulu ve hatta fanatik olan yazarların düşüncelerini öğrenmek istemektedir. Spor basını da
bu doğrultuda içerik ve konu olarak farklı nitelikler taşıdıkları genel kabul görmüş olan futbol
takımlarına sayfalarında yer vererek, bir bakıma okuyucusuna kimlerle özdeşleştiğini ve
kimlerden farklılaştığını göstermektedir. Okur, spor basınından izlediği bilgilerle golü kendi
atmışçasına sevinmekte veya yemişçesine üzülmekte hatta kahrolmakta, transferi kendi
gerçekleştirmiş gibi gururlanmakta veya endişe etmektedir. Tüm bunlar spor basınının bireye
sunduğu aidiyetin ve beraberinde kimliğin getirileridir.

Nitekim ülkemizde taraftar kimliğini taşıyan okuyucu, gazetelerin spor sayfalarına
yönelmekte ve kendine hitap eden haberleri okumaktadır. Bu haberlerle ilgili yorumlarda da
okuyucu kitlesi yine kendi fikirleri ile karşılaşabilmektedir. Öte yandan çoğunluğunu kulüp
taraftarlarının oluşturduğu yazılı spor basını okuyucusunun duygusal ve hassas olması, kimi
zaman gazetelerde belirgin bir kontrol mekanizmasını da devreye sokmaktadır: Bunun için

114

okuyucu kırılmasın diye, takımlarla ilgili bazı olumsuz haberlere gazete sayfalarında yer
verilmemektedir.

Türkiye’deki yazılı spor basınında fanatizm olgusu ve bundan kaynaklanan sorunlar ise,
gündemden düşmemektedir. Nitekim, spor camiasında, belirli takımların (ağırlıklı Galatasaray,
Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, aralıklı olarak da bazı kent takımları) taraftarları arasında,
özellikle yoğunlaştırılan gerilim, satış getirdiğinden medya yöneticileri tarafından özellikle
desteklenmektedir. Bu nedenle de, çarpıcı, hatta tahrik edici sloganlar üretilmekte, başlıklar
atılmakta, yazılar kaleme alınmakta, verilmemiş demeçler verilmiş gibi, söylenmemiş sözler de
söylenmiş gibi kullanılmaktadır. Amaç, bir yandan bireyi habersiz bırakmamak, böylece ilgiyi
sürekli kılmak, bir yandan da gerilimi düşürmemektir. Spor medyası, Türk toplumunu oluşturan
bireylerin büyük çoğunluğunun, eğitim ve ekonomik düzeylerinin düşüklüğünü, duygusallığını,
heyecanını, seçeneksizliğini ve hatta milliyetçiliğini olabildiğince sömürmektedir. Bu sömürü,
çoğu kez şiddet öğesini de bilinçli ye de bilinçsiz biçimde gündeme getirmekte; bireyler, öteki
takımların başta yöneticileri, taraftarları ve hatta futbolcularını düşman gibi görmeye
başlamaktadır. Bazı aşırı fanatikler de, yaratılan ortamdan etkilenerek, yaşamlarındaki
şanssızlıkların, başarısızlıkların ve eksikliklerin faturasını, öteki takımların taraftarlarından
çıkarma eğilimine girmektedirler.

Buna benzer olumsuz durumlar, milliyetçilik duygularının ön plana çıktığı milli
maçlarda da ortaya çıkmaktadır: Yazılı basının milli maçlarda halkı motive edici, takımı
destekleyici habercilik yapması, gerçekleri saptırmadığı sürece haklı görülebilir. Buna karşılık
ön yargıları körükleyici, halkı galeyana getirici, tahrik edici haber yazması hoş görülemez.
Karşılaşma sonucu yenilgi ile de bitebilir, önemli olanın iyi futbol oynamak olduğu
vurgulanmalı ve tarafsız habercilik anlayışından uzaklaşılmamalıdır.

Basın alanında tarafsızlık son derece önemli bir olgu olmasına karşın, spor basınında
taraflılığın ön plana çıktığı, gazetelerin spor sayfalarına büyük ölçüde taraflı haberciliğin
yansıdığı görülmektedir. Seyirciyi galeyana getirebilecek, sivri ve kırıcı beyanlardan
kaçınılmasının şart olduğunun bilinmesinde sayılamayacak yararlar vardır. Çünkü, bu
eylemlerin toplumu istenmeyen karmaşaya itebileceği unutulmamalıdır. Sonuçta yazılı spor
basını, meslek ilkelerini göz önünde bulundurarak okuyucularına doğru haberleri vermeli,
nitelikli yazılarla okuyucularını bilgilendirmeli, kulüp taraftarları arasında gerginliklere yol
açabilecek yayınlardan uzak durmalı ve her türlü şiddeti, fanatizmi özendiren yazılardan
kaçınmalıdır.
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5.2. Yönetici İle Yazılı Spor Basını Arasındaki İlişkinin Boyutları

Yazılı spor basını, futbolla ilgili yazıları okuyucularına aktarabilmek için, futbol
takımlarının idareci konumlarındaki yöneticilerle de bir ilişki içinde olması gayet doğal ve
kaçınılmazdır. Örneğin bir kulüp başkanının futbola yıl içerisinde bütçeden ayırdıkları paya,
kulübün gelir gider dengelerine, yeni tesisleşme ya da şirketleşme çalışmalarına ait son
gelişmelerin ne düzeyde olduğuna, futbol şube sorumlusu yöneticinin transfer çalışmalarında
hangi futbolcuları kadro dışı bıraktıklarına veya hangi futbolcularla temas halinde olduklarına,
yine kulüp başkanının kongre dönemi yaklaştığında kulüp taraftarlarına vereceği mesajların
içeriğine yönelik açıklamalarını okuyucu kitlesi, spor basını sayfalarından öğrenmek
istemektedir.

Ancak başkanlar ve yöneticilerle, yakın ilişki kurmak spor basınını öldüren birinci
nedendir. Spor haberciliğinde taraflılığı ve kuyrukçuluğu önlemek için elden gelen
yapılmalıdır. Burada önemli olan Spor Müdürleri ve İstihbarat Şeflerinin kulüpçülüğü değil,
gazeteciliği ön planda tutan insanlar arasından seçilmesidir. Çünkü yıllardır yazılı spor
basınının içinde yer alan bir çok yazarın kendilerine şahsi çıkar sağladıkları, kulüpler arası
ilişkileri yöneticiler adına yürüttükleri, futbolcu pazarlamasına el attıkları, spor sayfalarındaki
köşelerinde kimi yöneticiler için objektiflikten yoksun, ölçüsünü aşan, övgü dolu yazılar
yazdıkları, kulüp yöneticilerinin tahsis ettikleri özel uçaklarla ya da arabalarla deplasman
maçlarına gittikleri, yöneticilerin yazlıklarında kaldıkları ya da otellerinde konakladıkları, yine
yöneticilerle ticari ilişkilere girdikleri spor kamuoyu tarafından öne sürülmektedir.

Eğer spor yazarları yöneticilerle düzeyli ilişkiler içerisinde olurlarsa, objektif habercilik
kriterlerine dayalı, tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyen bir yayın politikası yine yazılı spor
basını tarafından yürütülürse, yazarlar okuyucular gözündeki saygınlıklarını, inandırıcılıklarını
yitirmemiş olacak ve bundan gerçek, doğru haberleri okuma şansını yakalayacak okurlar karlı
çıkacaktır.

5.3. Sporcu İle Yazılı Spor Basını Arasındaki İlişkinin Boyutları

Futbolcular, maçlarda kıyasıya mücadelelerinin karşılığını maddi olarak fazlasıyla
alsalar da, sık sık karşı karşıya kaldıkları spor yazarları tarafından kaleme alınan ağır eleştiriler
yüzünden bunalıma girmekte ya da spor sayfalarını yakından takip eden taraftarları gözünde
zor durumlara düşebilmektedirler. Halbuki bir futbolcu iyi oynarken yazarlarla görüşmek için
her zaman fırsat kollar. Ama kötü oynarken onlarla yüz yüze gelmek istemezler. Ve
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eleştirmenlere çok kızarlar. Diğer yandan bazı futbolcuların ‘özel’ spor yazarları vardır ve onlar
sürekli bu futbolcu ile ilgili olumlu şeyler yazarlar. Özellikle transferleri geldiğinde kamuoyu
oluşturmaya çalışırlar.

Büyük kulüplerin yıldız futbolcularının özel yaşamları, okuyucunun yani takım
taraftarlarının da daha çok ilgisini çektiği için, çoğu zaman futbolcuların sahadaki başarılarının
ya da başarısızlıklarının önüne geçebilmektedir. Örneğin son yıllarda eski Galatasaraylı
futbolcu Tanju Çolak’ın Hülya Avşar’la bir süre devam etmiş olan ilişkisi, eşiyle yaşadığı
sorunları; eski Fenerbahçeli futbolcu Elvir Baliç’in eşinden ayrılması; eski Beşiktaşlı futbolcu
Oktay Derelioğlu’nun eski eşinin intiharı; yine Oktay’ın anne-babasının kim olduğuna ilişkin
iddialar; eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız’ın Alman sevgilisi ile olan ilişkisi ve eski
Beşiktaşlı futbolcu Sergen Yalçın’ın hızlı özel hayatı spor sayfalarında geniş yer bulmuş ve
halen bulmaktadır.

Futbolcuların özel yaşamlarının haber yapılmasının yanlış olduğu eleştirisi, genellikle
‘topluma mal olmuş kimselerin özel yaşamı’ olamayacağı, herkesin bu kişiler hakkında her
türlü bilgiye ulaşma hakkı olduğu savıyla karşılanır. Bu bağlamda taraftar-okuyucunun kendi
takımından haber alma isteği futbolun dışına çıkılmış olsa da yerine getirilir. Bu ticari amaçlı
düşüncede futbolcuların önemli bir rolü vardır. Yaptıkları her hareketin, söyledikleri her sözün
manşetlerde yer alacağını bilen futbolcuların, basının üretmek istediği haberlere konu olmaktan
kaçınmaması, oyunun kuralı haline gelmiştir.

Günümüzde magazine dayalı habercilik anlayışı spor sayfalarına hakimdir. Bir
futbolcunun bir antrenmanda yaptığı iyi çalışma ya da yetersiz çalışma yerine, bir futbolcunun
son model arabasında kız arkadaşıyla görüntülenmiş fotoğrafları ve buna ilişkin yazılar
sayfalarda yer almaktadır. Ya da bir teknik direktörün çalıştırdığı takımı görevde olduğu süre
içerisinde nasıl yönettiği, o takımın fizik gücünde, kondisyonunda ya da oyun sisteminde
olumlu bir katkı yapıp yapmadığına ilişkin bilimsel bir araştırma ve değerlendirme yerine, o
teknik direktörün bayan arkadaşıyla ya da eşiyle yediği lüks bir mekandaki yemek fotoğrafları
yine spor sayfalarında yayınlanmaktadır. Elbette ki futbolcuların futbolculuk hayatlarına ilişkin
özel hatıralar, varsa örneğin çocuklarıyla, eşleriyle olan mutlu aile yaşantıları, özel zevkleri
okuyuculara yansıtılacaktır. Ancak bunun dozu kaçtığında ve gazetelerde her gün bu tip
haberler olduğunda, futbolcuların performansı da düşüşe geçmektedir.

Spor yazarı, futbolcuların sevdiği kişi olmak gibi bir özlem içinde olmamalıdır. Ne
görüyorsa onu yazmalıdır, aksini yapanlar amigo olmaktan öteye geçemezler. Zaten futbol
dünyası da, spor yazarlarından yapıcı, objektif eleştiri beklemektedir. Futbolcuyu
yönlendirecek, motivasyonunu artıracak, eğitici yazılar her zaman spor sayfalarında yer
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almalıdır. Ancak bu şekilde spor yazarları da, futbolcuların başarılarında pay sahibi
olabileceklerdir.

5.4. Hakem İle Yazılı Spor Basını Arasındaki İlişkinin Boyutları

Futbol oyununda belirlenmiş olan kurallara uymak, temel esastır. Bu kuralların
uygulanmasını sağlayan hakem, hatalı tarafa ceza veren ve yapılan hareketi ‘Tenkid’ ile
doğrusunun yapılması için oyuna yön veren taraftır.

Bu noktada yazılı spor basını, maçları izleyen ya da izleyemeyen okuyucularına,
hakemin oyun içerisindeki kararlarını eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmaktadır. Tek yönlü,
olumsuz eleştirilerin hiçbir yararı yoktur. Ancak yapıcı eleştiriler, hakem camiasının hatalarını
görmesine ve bunları düzeltmesine yardımcı olabilmektedir. 90 dakika boyunca bir hakemin,
her kararında hatasız olmasını beklemek doğru değildir.

Örneğin, bir hakemin, oyunun devamı sırasında sahanın her yerini görmesi imkansızdır.
Top’un, bir kale önünde ayaktan, ayağa dolaştığı sıralarda, diğer tarafta meydana gelen,
sporculuğa yakışmayan bir harekete hakemin seyirci kaldığı eleştirisi yerine, o hareketi
yapanları hakemi de yanılttığı için eleştirmek daha olumlu bir davranış olacaktır. Profesyonel
olarak çok büyük paralar alıp oynayan futbolcuların ve taktik veren teknisyenlerin hatalarından
çok daha azını yapan ve amatör olarak bu spora hizmet veren ve kendini adayan hakemlerin,
basının haklı, yapıcı ve olumlu eleştirileri ile bugünkünden daha da fazla büyüyerek
yüceleceğine inanmamız gerekmektedir.

Hakemlerin mesleki çalışmalarına, seminerlerine, sorunlarına ve isteklerine yazılı spor
basınında geniş yer verilmeli; hakemlerin futbolun idari mekanizmasındaki yerleri göz önünde
bulundurularak kamuoyu önünde saygınlıkları yazılı spor basını olarak korunmalıdır. Böylece
uluslararası futbol maçlarında da hakemlerimizin görev almaları için destek verilmiş olacaktır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-Türkiye’deki yazılı spor basınında fanatizm olgusu ve bundan kaynaklanan sorunlar
hiçbir zaman gündeme gelmemektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Kulüp başkanları ve yöneticilerle spor basını tarafından yakın ilişki kurulmamaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- Futbol dünyası, spor yazarlarından yapıcı, objektif eleştiri beklemektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Spor yazarı, futbolcuların sevdiği kişi olmak gibi bir özlem içinde olmamalıdır.
a)Doğru

b) Yanlış

5-Bir futbol maçında 90 dakika boyunca bir hakemin, her kararında hatasız olmasını
beklemek doğru değildir.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yazılı spor basını ile ilişkisi olan spor dünyasının
taraflarından biri değildir?
a)Kulüp yöneticileri
b)Sporcular
c)Hakemler
d)Doktorlar
e)Okuyucular
7-Türkiye’deki yazılı spor basınında hangi olgu ve bundan kaynaklanan sorunlar
gündemden düşmemektedir?
a)Sporcu sağlığı
b)Sporcuların hobileri
c)Sporcuların eğitimi
d)Sporcuların yatırımları
e)Fanatizm
8-Türkiye’deki hakemlerin spor basını tarafından desteklenmeleri durumunda, hangi
futbol maçlarında görev almaları mümkün olacaktır?
a)Ulusal
b)Uluslararası
c)Mahalli
d)Bölgesel
e)Okullararası
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9-Mc Guane adlı yazar, hangi çalışmasında ‘herhangi bir gazetenin spor sayfası, okurlarla
gazetecilerin izlenimlerini paylaştığı ve her ikisinin birbirini gördüğü bölgedir’ görüşüne
yer vermiştir?
a)En İyi Amerikan Spor Yazarları
b) En İyi İngiliz Spor Yazarları
c) En İyi Fransız Spor Yazarları
d) En İyi Alman Spor Yazarları
e) En İyi İskoç Spor Yazarları
10-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki okuyucu kitlesinin spor basını sayfalarından
öğrenmek istediklerinden biri değildir?
a)Kulübün gelir gider dengeleri
b)yeni tesisleşme ya da şirketleşme çalışmaları
c)Sporcuların sağlık kontrolleri
d)futbola yıl içerisinde bütçeden ayrılan pay
e)kulüp yönetiminin transfer çalışmalarında hangi futbolcularla temas halinde olduğu

Cevaplar
1) b
2) b
3) a
4) a
5) a
6) d
7) e
8) b
9) a
10) c
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6. GÜNÜMÜZDE YAZILI SPOR BASININDA KULLANILAN ANLATIM
DİLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

125

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Günümüzde yazılı spor basınında kullanılan anlatım dilini kısaca anlatınız.
2- Günümüzde yazılı spor basınında milliyetçilik içeren söylemi kısaca anlatınız.
3- Günümüzde yazılı spor basınında kullanılan deyimleri örneklerle kısaca anlatınız.
4- Günümüzde yazılı spor basınında kullanılan sıfatları örneklerle kısaca anlatınız.
5- Günümüzde yazılı spor basınında kullanılan metaphorları örneklerle kısaca
anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yazılı spor basını,anlatım dili,milliyetçilik,metaphor
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Giriş

Bu bölümde günümüzde yazılı spor basınında kullanılan anlatım dili gazetelerden
örneklerle ele alınmaktadır.
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6. GÜNÜMÜZDE YAZILI SPOR BASININDA KULLANILAN ANLATIM DİLİ
Son yıllarda kulüplerimizin Avrupa’da elde ettikleri başarılı sonuçlar ile A Milli Futbol
Takımımızın 2002 yılında kazandığı Dünya üçüncülüğü; yazılı spor basını ile futbol arasındaki
ilişkiyi daha da ön plana çıkarmıştır. Yazılı spor basınının futbol anlatım dili de, içinde
bulunduğumuz rekabet ortamında fanatikleşme eğilimine girmiştir. Gerçekte yazılı spor basını
günümüzde fanatizmi tiraj unsuru olarak kullanmaktadır.

Kitle iletişim araçları ile sporun birlikteliği başka hiçbir kurumun gerçekleştiremeyeceği
bir bütünleşme ve imgesel birlik duygusu yaratır. Bu birlik duygusu özellikle uluslararası
karşılaşmalar sırasında bir millete ait olma hissini kitlelerde uyandırır. Yazılı spor basınında
şiddet ve milliyetçilik içeren söylemlerin genellikle birlikte kullanıldığı şu gazete
başlıklarından anlaşılmaktadır;

Gidin vurun gelin 16.9 1997; Türksün bugün ezer geçersin 27.10.1992; Aslanım
İngilizleri evinde tokatlayacak 7.12.1994; İnönü’de boğarız 20.11.1996 Fotomaç; Cim bom
saatli bomba 15.10.1996; Sınırötesi harekat 10.9.1996; Savulun Türkler geliyor 11.6.1996
Fanatik; Korkma Sönmez Bu şafaklarda Fenerbahçem, Galatasarayım, Beşiktaşım,
Trabzonsporum. Göster şu Avrupalıya Türkün kim olduğunu. Haydi korkma vur yumruğunu.
Avrupa bombalanacak 16.9.1992 Fotomaç; Vur Cim Bom dağıt şu İngilizi Galatasarayı
çantada keklik, kendini ise dünyanın sahibi zanneden Manchestere atacağın bir tokat tüm
Türkiye’yi sokaklara dökecektir. 20.10.1993 Fotomaç; Yedin mi Türkün lokumunu hırbo
İngiliz 5.11.1993 Fotomaç; Ya istiklal ya ölüm maçı Fotomaç, 29.3.1995.

Gazetelerde gerek milli maç gerekse Avrupa Kupaları’na katılan takımlar çerçevesinde
milliyetçi bir söylem kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre yurtdışında
mücadele eden takımlar ve futbolcular tüm ülkeyi temsil ediyormuş düşüncesiyle başlıklar
atılmaktadır. Milliyetçilik söyleminde dikkat çeken bir diğer nokta ise, bir tarafta Türkiye,
karşısında da mutlaka yenilmesi, mağlup edilmesi gereken bir rakip vardır. Bu durumda
Türk’ün gücünü gösterme, tarihteki görkemini sporda sürdürüp Avrupa’ya duyurma hissi ağır
basmaktadır. Ders verilmesi gereken rakipler karşısında alınan mağlubiyetlerde ise kötü niyet,
Türk düşmanlığı ön plana çıkarılmaktadır. İyi olan sonuçlar alay eder tarzda, yenilgiler ise
belirli bahanelerin ardına sığınılarak verilmektedir.

Milliyetçiliğin dozajı Avrupa kupası ve milli maçlar döneminde artış gösterir. Türklük
bilincine gönderme yapılarak ‘biz’ bilinci güçlendirilir: Türkiyem Gururum 8.8.1995 Fotomaç;
Haydi Türkiyem Parçala 10.12.1992 Fotomaç; Türksün Bugün Ezer Geçersin 27.10.1992
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Fotomaç; Türküz Güçlüyüz ve Yeneceğiz 10.6.1996 Fotomaç; ‘Onlar’ ise , Güçlüler ama Türk
Değiller! 2.10.1992 Fotomaç; Bu Manchester tam köftemiz (28.9.1993 Fotomaç).

Milliyetçilik söylemi militaristik öğeleri de içerebilmektedir. Futbolcuları göreve hazır
asker, takımları başarmaya koşullanmış askeri kıta olarak görmek mümkündür. Askeri anlam
ifade eden birçok kelime futbol karşılaşmalarının sonucuna, takımların veya futbolcuların
durumlarına göre spor sayfalarının başlıklarının süsleyebilmektedir. Bu başlıklara örnek
vermek için 1 Kasım-31 Aralık 2002 tarihleri arasındaki Milliyet Gazetesi spor sayfaları
incelenmiştir.

Dostluk Torpillendi: 2 Kasım 2002- Sayfa 30
Denizlispor Siper Aldı!: 14 Kasım 2002- Sayfa 28
Amiral Battı!: 14 Kasım 2002- Sayfa 30
Lejyonerlerden Müthiş Düello: 16 Kasım 2002- Sayfa 30
Bombardıman: 17 Kasım 2002- Sayfa 32
İzmir Çıkarması: 17 Kasım 2002- Sayfa 32
Sakat Ordusu: 17 Kasım 2002- Sayfa 35
Bursa’ya Bomba Düştü: 20 Kasım 2002- Sayfa 27
İnanç Savaşı: 20 Kasım 2002- Sayfa 30
Cim-Bom’da Seferberlik: 26 Kasım 2002- Sayfa 29
Lejyonerler İş Başında: 7 Aralık 2002- Sayfa 24
Savaş ve Barış!: 10 Aralık 2002- Sayfa 25
Hakemler Saatli Bomba!: 11 Aralık 2002- Sayfa 29
Düello Inter’in: 11 Aralık 2002- Sayfa 26
Liste Savaşı: 16 Aralık 2002- Sayfa 25
Denizli Çıkarması: 17 Aralık 2002- Sayfa 26
Gol Düellosu: 19 Aralık 2002- Sayfa 30
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Alman Çıkarması: 20 Aralık 2002- Sayfa 28
Cim-Bom Pusuda: 22 Aralık 2002- Sayfa 30
Transfer Harekatı: 23 Aralık 2002- Sayfa 26
Gençlerin Yol Düellosu: 23 Aralık 2002- Sayfa 29
Reiziger Bombası: 25 Aralık 2002- Sayfa 28
Transfer Harekatı: 25 Aralık 2002- Sayfa 29

Futbol medyamız uluslararası karşılaşmalarda şiddet ve milliyetçiliğin yanı sıra sıkça
cinsellik içeren söylemleri de kullanır. Zengin Türk argosu erkekliği öne çıkaran küfürlerle
medyanın hizmetindedir; İngiliz basını yenilgiyi hazmedemeyip yine saldırdı ‘yavşaklar’
5.11.1993 Fotomaç; Galatasarayımız Mancehster’i oyup destan yazdı 4.11. 1993 Fotomaç;
Yedin mi Türkün lokumunu hırbo İngiliz. Hindi bu kez acayip bindi! 5.11.1993 Fotomaç; Hindi
dediniz bize nasıl yedirdik size 1.11. 1996 Fotomaç.

Spor sayfalarındaki futbolla ilgili başlıklarda deyimler de çok sık kullanılmaktadır.
Deyimlerin sıkça kullanılmasındaki amaç, daha geniş kitlelere renkli anlatımlar sunmak ve
okuyucunun günlük yaşamda kullandığı sözleri sayfalara taşıyarak dikkat çekme isteğidir. Bu
başlıklara örnek vermek için 1 Kasım-31 Aralık 2002 tarihleri arasındaki Milliyet Gazetesi spor
sayfaları incelenmiştir.

Nihat Göz Alıyor: 7 Kasım 2002- Sayfa 26
Emre El Üstünde: 8 Kasım 2002- Sayfa 25 (el üstünde olmak)
Ümit Topun Ağzında: 9 Kasım 2002- Sayfa 29 (topun ağzında olmak)
Kaan Dolara Demir Attı: 11 Kasım 2002- Sayfa 26
Fatih Terim Kulak Çekti: 11 Kasım 2002- Sayfa 26
Bushi Can Sıkıyor: 12 Kasım 2002- Sayfa 26
Pascal Nouma El Koydu: 15 Kasım 2002- Sayfa 263
Günah Çıkardı: 16 Kasım 2002- Sayfa 32
İlhan’ın Canı Yanmış!: 16 Kasım 2002- Sayfa 33
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Ektiğimizi Biçiyoruz: 19 Kasım 2002- Sayfa 32
Yedekler Fırça Yedi: 19 Kasım 2002- Sayfa 30
Okan El Yakacak: 23 Kasım 2002- Sayfa 29
Beşiktaş’a Söz Verdim: 23 Kasım 2002- Sayfa 31
Yıldızlar Göze Geldi: 24 Kasım 2002- Sayfa 32
Fener Dört Köşe: 24 Kasım 2002- Sayfa 34 (dört köşe olmak)
Penaltı Ara Bozdu: 24 Kasım 2002- Sayfa 35
Luce’nin Yüzü Güldü: 24 Kasım 2002- Sayfa 36
Kiev’in Gözü Korktu: 24 Kasım 2002- Sayfa 37
Kesenin Ağzı Açıldı: 25 Kasım 2002- Sayfa 24
Ortega Yatağa Düştü: 27 Kasım 2002- Sayfa 26
Gözün Arkada Kalmayacak: 29 Kasım 2002- Sayfa 28
Tarihe Geçtiler: 29 Kasım 2002- Sayfa 31
Başkan Meydan Okudu: 30 Kasım 2002- Sayfa 31
Ortega’nın Gözü Döndü: 30 Kasım 2002- Sayfa 32
Başkan Hesap Sordu: 1 Aralık 2002- Sayfa 32
Rezerv Lig İçin Kollar Sıvandı: 1 Aralık 2002- Sayfa 35
Komşuya El Uzattı: 1 Aralık 2002- Sayfa 26
Beşiktaş Kapıyı Çaldı: 3 Aralık 2002- Sayfa 32
Gücüme Gidiyor: 3 Aralık 2002- Sayfa 33
Kaptana El Kalkmaz: 7 Aralık 2002- Sayfa 25
Blackburn Ucuz Kurtuldu: 8 Aralık 2002- Sayfa 27
Emre Inter’i İpten Aldı: 8 Aralık 2002- Sayfa 29
Sümer Dört Köşe: 11 Aralık 2002- Sayfa 24 (dört köşe olmak)
Divan Hesap Sordu: 12 Aralık 2002- Sayfa 26
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Denizli Sokağa Döküldü: 13 Aralık 2002- Sayfa 33
Sevinçten Uçuyoruz: 13 Aralık 2002- Sayfa 33
Bize Sırt Çevirdiler: 14 Aralık 2002- Sayfa 26
Marcio Gelmeye Can Atıyor: 14 Aralık 2002- Sayfa 27
Cordoba’nın Ödü Patladı: 14 Aralık 2002- Sayfa 28
Kartal’ın Tadı Kaçtı: 14 Aralık 2002- Sayfa 28
Yeni Çığır Açtık: 14 Aralık 2002- Sayfa 29
Arif Öç Aldı!: 15 Aralık 2002- Sayfa 30
Lorant Taş Attı: 16 Aralık 2002- Sayfa 25
İlhan Mansız Can Sıktı: 17 Aralık 2002- Sayfa 26
Rüştü Açık Kapı Bıraktı: 18 Aralık 2002- Sayfa 30
Lorant Yan Çizdi: 18 Aralık 2002- Sayfa 30
Kona Tarihe Geçti: 22 Aralık 2002- Sayfa 30
Gözlerini Hırs Bürüdü: 23 Aralık 2002- Sayfa 28
Yönetimi Sıkıntı Bastı: 25 Aralık 2002- Sayfa 29
Uykularım Kaçtı: 26 Aralık 2002- Sayfa 28
Ünlüler Topun Ağzında: 26 Aralık 2002- Sayfa 29 (topun ağzında olmak)
Hocası Arkasında: 27 Aralık 2002- Sayfa 28 (arka olmak)
Sözümü Tutacağım: 27 Aralık 2002- Sayfa 28
Ergün ve Vedat’a Tatil Haram Oldu!: 28 Aralık 2002- Sayfa 29
Cim-Bom Elini Çabuk Tutacak: 28 Aralık 2002- Sayfa 29

Spor sayfalarındaki futbolla ilgili başlıklarda sıfatlar da kullanılmaktadır. Bu başlıklara
örnek vermek için 1 Kasım-31 Aralık 2002 tarihleri arasındaki Milliyet Gazetesi spor sayfaları
incelenmiştir.
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Doyumsuz Real: 2 Kasım 2002- Sayfa 27
Uğurlu Hüseyin: 4 Kasım 2002- Sayfa 29
Vasat Nihat: 11 Kasım 2002- Sayfa 27
Fakir Galatasaray: 15 Kasım 2002- Sayfa 29
Altın Erol: 15 Kasım 2002- Sayfa 28
Biyonik Mustafa: 16 Kasım 2002- Sayfa 30
Sambacı Antep: 17 Kasım 2002- Sayfa 32
Şanssız Nihat: 18 Kasım 2002- Sayfa 26
Uyumlu Dinamo: 20 Kasım 2002- Sayfa 29
Sihirbaz Emre: 22 Kasım 2002- Sayfa 28
Şanslı Tuncay: 22 Kasım 2002- Sayfa 30
Hayırsever Popescu: 23 Kasım 2002- Sayfa 32
Yeni Golcü Ceyhun: 29 Kasım 2002- Sayfa 28
Bücür Profesor Emre: 29 Kasım 2002- Sayfa 27
Biyonik Hakan Ünsal: 29 Kasım 2002- Sayfa 27
Utangaç Emre!: 10 Aralık 2002- Sayfa 26
Şanssız Güven: 19 Aralık 2002- Sayfa 27
Köstebek Taylor: 22 Aralık 2002- Sayfa 29
Yorgun Kartal!: 22 Aralık 2002- Sayfa 33
Biyonik Pancu: 23 Aralık 2002- Sayfa 26
Şanssız Hakan: 23 Aralık 2002- Sayfa 27
Matador Nihat: 23 Aralık 2002- Sayfa 27
Fedakar Hakan: 24 Aralık 2002- Sayfa 33
Uyanık Luce: 25 Aralık 2002- Sayfa 25
Manken Tuncay: 10 Aralık 2002- Sayfa 27
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Uyanık Aurelio: 31 Aralık 2002- Sayfa 28

Öte yandan Türkiye’de yazılı spor basınındaki futbolla ilgili haber başlıklarında
metaphor (eğretileme) kullanımına da sıkça başvurulmaktadır. Eğretilemenin sözlük anlamı;
bir sözcüğü yerleşmiş anlamına yakın ama ondan değişik anlamlı bir başka sözcük yerine
kullanarak yapılan sapmaca olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlamı ise, bir sözcüğü başka
bir sözcük yerine eğreti biçimde kullanmadır... Günlük dil ağzına kadar eğretileme ile doludur.
Toplumumuzda kullanılan argümanlar genellikle savaş, şiddet, cinsiyetçilik doğrultusunda
yapılandırılır, anlaşılır, kullanılır ve düşünülür.

Gazetelerdeki spor sayfalarında yer alan başlıklarda Fenerbahçe için Kanarya,
Galatasaray için Aslan, Beşiktaş için Kartal, Trabzonspor için Hamsi, İstanbulspor için Boğa,
Denizlispor için Horoz, Kocaelispor için Körfez, Bursaspor için Timsah, Adanaspor için Toros
Kaplanı metaforu kullanılmaktadır. Yazılı spor basını alanında eğretileme kullanımına da örnek
vermek mümkündür:

‘Aslan’da Deprem’: 6-0’lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası kulüpte yaşanan olumsuz
gelişmeler, Galatasaray yerine Aslan kelimesi kullanılarak yansıtılmıştır. (8 Kasım 2002-Sayfa
29- Milliyet Gazetesi)

‘Aslan’a Yarım Boğa’: Şampiyonlar Ligi Maçında Barcelona’nın B Takımı
oyuncularını Galatasaray’a karşı sahaya süreceğini açıklamasıyla iygiyi haberde Galatasaray
yerine Aslan, Barcelona yerine de Boğa kelimesi kullanılmıştır. (9 Kasım 2002-Sayfa 29Milliyet Gazetesi)

‘Boğa, Arenayı Açtı’: Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile yapacağı
maç için, taraftarlarına stada girişi bedava yaptığını belirtmek için, Barcelona yerine Boğa
kelimesi, Nou Camp Stadı yerine de Arena kelimesi kullanılmıştır. (12 Kasım 2002- Sayfa 26Milliyet Gazetesi)

‘Kartal Ava Çıktı’: Beşiktaş’ın ara transfer dönemi için Avrupa’da değişik futbolcularla
ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin haberin başlığında, Beşiktaş’ın yerine Kartal kelimesi
kullanılmıştır. (22 Kasım 2002- Sayfa 31- Milliyet Gazetesi)
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‘Horoz’un Sesi Kısık!’: Süper Lig’in 14. haftasında Diyarbakırspor’la deplasmanda
oynadığı maçta golsüz berabere kalan Denizlispor’un aldığı sonuç; Denizlispor’un yerine
Horoz kelimesi kullanılarak başlıkta yansıtılmıştır. (24 Kasım 2002- Sayfa 29- Milliyet
Gazetesi)

Horozların Sessizliği’: UEFA Kupası 3. Tur ilk maçında Fransız rakibi Olimpik Lyon
ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Denizlispor’un aldığı sonuç; yine Denizlispor’un yerine
Horoz kelimesi kullanılarak yansıtılmıştır. (29 Kasım 2002- Sayfa 29- Milliyet Gazetesi)

‘Collina Çizme’yi Aştı!’: Dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen İtalyan Collina’nın
Fransa Ligi’nde 10 Ocak 2003’te yöneteceği O. Lyon-Marsilya maçıyla ilgili haberde, ülkesi
dışında maç yönetecek olması, İtalya yerine Çizme kelimesi kullanılarak yansıtılmıştır. (29
Aralık 2002-Sayfa 29- Milliyet Gazetesi)

Ancak gazeteler metaforları kullanırken, toplumun değer yargılarını göz önünde
almalıdır. Bunun yanında toplum tarafından savaş, şiddet, cinsiyetçilik içerecek şekilde
algılanan metaphor yapılandırmalarına gidilmemesi gerekmektedir.

Yazılı spor basınının en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri ise, dilbilgisi
kurallarına uyulmasıdır. Spor sayfalarında fiillerin, isimlerin ve tümleçlerin yanlış yerlerde
kullanıldığı görülmektedir. Kurallı cümleler yerine sokak ağzı kullanılmakta, bağlaçların
yazımına dikkat edilmemektedir. Sokak ağzının kullanımında, gazetecinin okuyucusuna en kısa
yoldan ulaşma isteği birincil etkendir. Bu yaklaşımın sonucunda yazım kuralları açısından
hatalar ortaya çıkmaktadır. Temel amaç daha çok satmak olduğu için böylesi yanlışlar
yapılmaktadır. Örneğin ayrı yazılan -de, -da, -ki ve soru eki olan -mı ve -mi’ler bitişik
yazılmaktadır. Spor yazarları kelime bulamadıklarından, kelime hazinelerinin kıt olduğu
izlenimini uyandırmaktadırlar. Aynı cümle veya paragrafta bir kelime birkaç kez peşpeşe
kullanılmaktadır. Bazı spor yazarlarının ise kelimenin aslını araştırmadıkları hatta imla
kılavuzu ve sözlük bile kullanmadıkları göze çarpmaktadır. Türkçe karşılığı olan kelimelerin
ısrarla yabancı dildeki şekliyle kullanımı ise bir başka sıkıntıyı oluşturmaktadır. Örneğin
‘hücuma destek verdi’ yerine ısrarla ‘ofansa destek verdi’ cümlesi yazılmaktadır. Oysa ‘ofans’,
Fransızca’da hakaret veya Tanrı’ya karşı günah anlamında kullanılmaktadır.
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Sonuçta yazılı spor basını, her bir spor dalıyla ilgili yazılarda geçerli olduğu gibi,
futbolla ilgili haber ve yazılarda da dilbilgisi kurallarına dikkat etmek zorundadır. Kurallara
uygun bir yazı-anlatım dili, okuyucuya da olan saygının bir göstergesi olmaktadır. Kelimelerin
doğru ve yerinde kullanımı, anlam kargaşasına da son verecektir. Yanlış kullanılan futbol
terimleri yerine, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanan ve hemen
hemen her yıl yenilenen, Uluslararası Futbol Birliği Federasyonları (FIFA) tarafından
yayınlanan futbol oyun kuralları kitapçığında belirtilen günümüzdeki doğru karşılıkları
kullanılmalıdır. Yine her bir spor yazarı, imla kılavuzu ve sözlük kullanma alışkanlığına sahip
olmalıdır. Tiraj elde etme, okuyucuyu etki altına alma, yönlendirme amacıyla fanatizm
düşüncesini ön plana alan yazılar yerine yazılı spor basını; sporu okuyucularına dostluğu,
kardeşliği, barışı, sportmenliği, kurallara uygun bir rekabet ortamını özendirici anlatım diliyle
yansıtmayı kendine ilke edinmelidir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.

139

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-Yazılı spor basını günümüzde fanatizmi tiraj unsuru olarak kullanmaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Gazetelerde gerek milli maç gerekse Avrupa Kupaları’na katılan takımlar çerçevesinde
milliyetçi bir söylem kullanıldığı görülmektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
3- Milliyetçilik söylemi militaristik öğeleri de içerebilmektedir. Futbolcuları göreve hazır
asker, takımları başarmaya koşullanmış askeri kıta olarak görmek mümkündür.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Spor sayfalarındaki futbolla ilgili başlıklarda deyimler hiç kullanılmamaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Spor sayfalarında fiillerin, isimlerin ve tümleçlerin yanlış yerlerde kullanıldığı
görülmemektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
6-A Milli Futbol Takımımızın kazandığı hangi başarı, yazılı spor basını ile futbol arasındaki
ilişkiyi daha da ön plana çıkarmıştır?
a)2002-Dünya üçüncülüğü
b)2006-Dünya ikinciliği
c)2008-Avrupa üçüncülüğü
d)1998-Dünya üçüncülüğü
e)2006-Dünya üçüncülüğü
7-Aşağıdakilerden hangisi militaristik öğe içeren başlıklardan biri değildir?
a) İzmir çıkarması
b) Cim-Bom’da seferberlik
c) Hakemler saatli bomba
d) Nouma el koydu
e) Transfer harekatı
8- Aşağıdakilerden hangisi deyim öğesi içeren başlıklardan biri değildir?
a)Okan el yakacak
b)Ortega yatağa düştü
c)Başkan meydan okudu
d)Denizli sokağa döküldü
e)Manken Tuncay

142

9-Aşağıdakilerden hangisi gazetelerdeki spor sayfalarında yer alan başlıklarda kullanılan
metaforlardan biri değildir?
a)İstanbulspor için boğa
b)Kocaelispor için körfez
c)Bursaspor için fil
d)Adanaspor için toros kaplanı
e)Denizlispor için horoz
10- Aşağıdakilerden hangisi sıfat öğesi içeren başlıklardan biri değildir?
a)Biyonik Mustafa
b)Şanssız Nihat
c)Köstebek Taylor
d)Yönetimi sıkıntı bastı
e)Uyanık Aurelio
Cevaplar
1) a
2) a
3) a
4) b
5) b
6) a
7) d
8) e
9) c
10) d
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7. TÜRKİYE’DEKİ YAZILI SPOR BASININDA FUTBOLUN YERİ VE
ÖNEMİ AÇISINDAN MİLLİYET, CUMHURİYET VE FOTOMAÇ
GAZETELERİNİN İNCELENMESİNE BAĞLI DEĞERLENDİRME VE
TESPİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemi açısından yapılan
değerlendirmeyi Milliyet gazetesi açısından kısaca anlatınız.
2- Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemi açısından yapılan
değerlendirmeyi Cumhuriyet gazetesi açısından kısaca anlatınız.
3- Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemi açısından yapılan
değerlendirmeyi Fotomaç gazetesi açısından kısaca anlatınız.
4- Araştırmaya ilişkin verileri irdeleyiniz.
5-Araştırmaya ilişkin değerlendirme kapsamında mevcut sorunların giderilmesine
yönelik önerileri sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yazılı spor basını,futbolun yeri ve önemi
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemi açısından
Milliyet, Cumhuriyet ve Fotomaç gazetelerinin incelenmesine bağlı değerlendirme ve tespitler
yapılmaktadır.
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7. TÜRKİYE’DEKİ YAZILI SPOR BASININDA FUTBOLUN YERİ VE ÖNEMİ
AÇISINDAN MİLLİYET, CUMHURİYET VE FOTOMAÇ GAZETELERİNİN
İNCELENMESİNE BAĞLI DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER
Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemini ortaya koymak için bir kitle
gazetesi olan Milliyet, fikir gazetesi olan Cumhuriyet ve spor gazetesi olan Fotomaç
gazetelerinin spor sayfaları, 2003 yılında 15 günlük incelemeye alınmıştır. Spor sayfalarında
futbol dünyası ile ilgili bütün yazılar, haberler, fotoğraflar, köşe yazıları değerlendirmeye dahil
edilmiştir. Araştırma kapsamında her gün üç gazete için de ayrı ayrı hesaplanan spor
sayfalarındaki spor yazılarıyla ilgili ‘toplam alan’larda, reklamlar ve sporla ilgili olmayan
yazılar araştırma dışında bırakılmıştır. Spor sayfalarındaki futbol yazılarının genel spor
yazılarına oranı, üç büyüklerle ilgili futbol yazılarının toplam futbol yazılarına oranı ve yabancı
futbol takımlarıyla ilgili yazıların toplam futbol yazılarına oranı ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmada değerlendirmeye yönelik bu gruplandırmada, haberlerin, yazıların, fotoğrafların
içerikleri dikkate alınmıştır.
Sütun-santim hesaplama yöntemiyle elde edilen veriler ve ortaya çıkan sonuçlar
doğrultusunda futbol-yazılı spor basını ilişkisi açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Bu
veriler 1 Şubat 2003-15 Şubat 2003 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. 1 Şubat –6
Şubat 2003 arası Türkiye Süper Lig’inin devre arası, 7 Şubat-15 Şubat 2003 arası da Süper
Lig’in ikinci yarı dönemine denk geldiği için; bu tarihler araştırma dönemi olarak seçilmiştir.

7.1. Milliyet Gazetesi

Kitle gazeteleri, okuyuculara her konuda yeterli bilgiyi vermeye çalışan gazetelerdir.
Milliyet Gazetesi, Türkiye’de yayın hayatını sürdüren kitle gazetelerinden birisidir. Basında
güven kavramını kendisine ilke edinen Milliyet Gazetesi; futbolla ilgili haberleri, olayları farklı
yönleriyle ele almakta, eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmakta, futbol yorumlarında da tutarlı ve
okuyucuyu tatmin eden bir yaklaşımla ön plana çıkmaktadır. Milliyet Gazetesi farklı
dönemlerdeki yazı dizileriyle araştırmacı gazetecilik örneği de ortaya koymakta ve futbol
kamuoyunun gündemine yön verebilmektedir. Ayrıca yayın kadrosunda yer alan, futbol
konusunda uzman yazarlarla düzeyli bir futbol anlatım dili kullanmaktadır.

7.2. Cumhuriyet Gazetesi

Belli bir fikri olan ve bu fikir etrafında yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi, futbola da
aynı anlayışla spor sayfalarında yer vermektedir. Cumhuriyet Gazetesi; futbol gündemiyle ilgili
olarak, daha çok kesinleşmiş olan haberleri okuyucuya aktarmaktadır. Örneğin bir transfer
haberi veriyorsa, bu büyük olasılıkla gerçekleştikten sonra verilmektedir. ‘Dünyanın en pahalı
futbolcusu, Fenerbahçe’ye geliyor’ gibi asparagaslar bu gazetede yer almaz. Yalnızca futbol
değil, sporun birçok dalı bu gazetenin sınırlı spor sayfalarında yer bulur. Tiraj kaygısı diğer
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gazetelere göre son derece az olduğu için, Cumhuriyet Gazetesi’nde futbol, spor sayfalarının
tamamını kaplamaz. Yine de ağırlık futboldadır, ancak birçok spor dalı da okuyucuya
ulaştırılmaktadır.

7.3. Fotomaç Gazetesi

Okuyucularına haberleri ve okuyucunun beklentilerine yönelik yazıları spor
sayfalarında yansıtan bir spor gazetesi olan Fotomaç Gazetesi de; tiraj kaygısıyla daha çok
satabilmek için futbola çok geniş yer vermektedir. Günlük olarak çıkan Fotomaç Gazetesi’nin
ortalama 9-10 sayfası futbola ayrılmaktadır. İddialı başlıklar, taraflı bir anlatım üslubu, büyük
boy fotoğraflar, iri puntolu başlıklar gazetenin sayfalarında göze çarpmaktadır. Abartılı,
sansasyonel haberler ise daha çok transfer dönemlerinde okuyucunun dikkatini çekebilmek için
ön plana çıkmaktadır. Ancak geniş muhabir ve yazar kadrosuyla futbol karşılaşmalarına ilişkin
haber ve yorumlar farklı yönlerden okuyucuya yansıtılmakta; Süper Lig, 2. Lig, 3. Lig ve
Amatör Küme takımlarının maç öncesi durumları, maç sonrası yaşanılan gelişmeler tarafların
ayrıntılı demeçleriyle birlikte aktarılmaktadır.

7.4. Araştırmaya İlişkin Veriler ve Genel Değerlendirme

Yapılan araştırma sonucunda Milliyet Gazetesi’nin spor sayfalarındaki spor yazılarında
futbola %67,3 oranında, Cumhuriyet Gazetesi’nin %63,9 oranında, Fotomaç Gazetesi’nin ise
%89,4 oranında yer verdiği elde edilen veriler doğrultusunda saptanmıştır. Her üç gazete için
ayrı ayrı sütun-santim hesabı yapılarak ortaya çıkan sonuçlar spor sayfalarındaki spor
yazılarıyla ilgili, futbolla ilgili, üç büyüklerle ilgili ve yabancı futbol takımlarıyla ilgili toplam
alanlara orantılanmıştır. Böylece günlük olarak değişen yüzdeler toplanarak 15 günlük ortalama
sonuçlara ulaşılmıştır.

Oranlar ayrı ayrı incelendiğinde ise Milliyet Gazetesi’nde üç büyüklerle ilgili futbol
yazılarının spor sayfalarındaki toplam futbol yazılarına oranı %67,6; yabancı futbol
takımlarıyla ilgili yazıların spor sayfalarındaki toplam futbol yazılarına oranı %4,5;
Cumhuriyet Gazetesi’nde üç büyüklerle ilgili futbol yazılarının spor sayfalarındaki toplam
futbol yazılarına oranı %70,3; yabancı futbol takımlarıyla ilgili yazıların spor sayfalarındaki
toplam futbol yazılarına oranı %2,9; Fotomaç Gazetesi’nde üç büyüklerle ilgili futbol
yazılarının spor sayfalarındaki toplam futbol yazılarına oranı %60,3; yabancı futbol
takımlarıyla ilgili yazıların spor sayfalarındaki toplam futbol yazılarına oranı %2,3 olarak
bulunmuştur.
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Ortaya çıkan oranlar, her üç gazetede de her yaştan, her kesimden okuyucunun büyük
ilgiyle takip ettiği futbolun, spor sayfalarında belirgin bir biçimde ön plana çıktığını
göstermektedir. Ancak oranlardan anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet Gazetesi diğer iki gazeteye
göre diğer spor dallarına da belirli ölçüde yer vermektedir. Ancak Fotomaç Gazetesi bir spor
gazetesi olarak yayın hayatına devam ettiği halde, ’15 günlük’ inceleme döneminde diğer spor
dallarına sadece %10,6 oranında yer ayırmıştır. Milliyet Gazetesi üç büyüklerle ilgili futbol
yazılarına spor sayfalarında %67,6; Cumhuriyet Gazetesi %70,3 oranında yer verirken;
Fotomaç Gazetesi ise 15 günlük süreçte üç büyüklere sadece %60,3 oranında yer ayırmıştır. Bu
durum Fotomaç Gazetesi’nin, Süper Lig’de yer alan diğer takımlarla, İkinci Lig, Üçüncü Lig
ve Amatör Küme takımlarıyla ilgili her türlü haberleri ve gelişmeleri ayrıntılı bir biçimde
okuyucularına sunmasından kaynaklanmaktadır.

Yabancı futbol takımlarıyla ilgili yazılar ise, üç gazetede de hemen hemen aynı
oranlarda sınırlı ölçüde yer almaktadır. Ancak mevcut yazıların büyük çoğunluğunu,
Avrupa’nın değişik takımlarında top koşturan futbolcularımızla ve bu takımlarla ilgili yazılar
oluşturmaktadır. Örneğin ‘Inter’i Okan Buruk Uçurdu -3 Şubat 2003- Milliyet’, ‘Emreli Inter
Reggina Önünde-9 Şubat 2003-Milliyet’, ‘Cuper: Emre’ye Hep Güvenirim-12 Şubat 2003Milliyet’, ‘Okanlı Inter Chievo Önünde-15 Şubat 2003- Milliyet’, ‘Inter Sevindirdi, Sociedad
Üzdü-3 Şubat 2003- Cumhuriyet’, ‘Nihat Kahveci Bilbao’ya Karşı-2 Şubat 2003- Fotomaç’,
‘Inter’i Okan Diriltti- 3 Şubat 2003- Fotomaç’, ‘Leverkusen’i Yıldıray Yaktı-3 Şubat 2003Fotomaç’, ‘Nihat’sız Sociedad Sustu-10 Şubat 2003- Fotomaç’, ‘Cuper Emre’ye Güveniyor12 Şubat 2003- Fotomaç’ gibi.

Sonuçta tüm bu veriler göstermektedir ki, gerek Türkiye Süper Lig’inin devre arasına
denk gelen 1 Şubat-6 Şubat 2003 tarihleri arasında, gerekse Türkiye Süper Lig’inin 2. Yarı
dönemine denk gelen 7 Şubat-15 Şubat 2003 tarihleri arasında futbol, spor sayfalarında diğer
spor dallarına oranla daha geniş ölçüde yer almıştır.

İlkel çağlardan bu yana yuvarlak cisimlerle eğlenmek, insanoğluna hep cazip gelmiştir.
Futbol, izleyene de oynayan kadar zevk veren ender spor dallarından biri olarak görülmektedir.
Futbol ortaya çıktığından günümüze kadar çeşitli değişiklikler göstererek herkes tarafından
önemi ve karlılığı hissedilen bir ticari alan haline dönüşmüştür. Futbol, reklam gelirleri,
sponsorluklar, naklen yayınlar, taraftarlara yönelik kulüp ürünleri, borsalarda işlem gören
kulüplerin hisse senetleri, mağazalarda satılan futbol malzemeleri, kulüplere gönül veren
seyircilerin ödedikleri maç bileti ücretleri ve hatta bankaların ‘taraftara özel kredi kartları’ ile
birlikte büyük bir sanayi haline dönüşmüş ve amatör ruhla oynanan bir oyun olmaktan çıkıp
profesyonelleşmiş bir oyun olmuştur.
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Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın yanı sıra siyasi alanda da etkili olan
futbolun; bu kadar önem kazanmasında kitle iletişim araçları büyük bir işlev üstlenmektedirler.
Ancak her zaman kendine özgü yayıncılık anlayışı doğrultusunda haberleri yansıtan, ele alınan
konuları veya haberleri fotoğraf unsurunun kullanımıyla renkli ve anlaşılır kılan yazılı basın;
okuyucunun gözünde farklı bir konuma sahiptir. Bunun içindir ki futbol yazılı basında yer
alarak, yazılı basın da futbola geniş yer ayırarak birbirlerini destekler durumuna girmişlerdir.

Ancak bugün Türkiye’deki yazılı spor basınının ön plana çıkan iki özelliği, futbol basını
kimliğine bürünmesi ve belli bir seviyeden yoksun yayıncılık anlayışıdır. Bu yaklaşım, diğer
spor dallarına olan ilgiyi azaltmakta ve genç nüfusun farklı spor dallarına yönelmelerini
engellemektedir. Geniş seyirci kitlesine sahip İstanbul’un ‘Üç Büyükler’ine ait haberler ve
yazılar spor sayfalarını doldurmaktadır.

Görülen odur ki, spor medyası, medyanın geneline hakim olan yozlaşmadan en fazla
nasibini almış olan kısmıdır. Gazetelerin başlıklarında hep basma kalıp, klişe ifadeler, basit ve
çoğu zaman anlamsız -hatta saçma- ibareler, argolar, küfürler, kavgalar, kızıştırmalar, ön yüzde
başka arka sayfada tam tersini seslendiren yazılar, uydurmalar, sansasyonlar yer
almaktadır...Ve yine düzey yoksunluğunun, sorumsuzluğun, ahlaki kaygılardan uzaklaşmanın
sonucudur ki, ‘Ne Pre koydu be!’, ‘İlhan Havhav fena coştu!’ gibi hem tahkir edici, hem de
kişilik haklarını ihlal edici çirkin ifadeler kendilerine spor sayfalarında yer bulabilmektedir.

Son dönemde milliyetçilik kavramı, spor alanlarında da kendini göstermektedir. Bu
durum özellikle futbolda belirginleşmektedir. Futbol, toplumsal ihtirasların dışa vurumu ve
kitlelerin boşalma aracı olmuştur. Toplumda futbola verilen önem, gazetelerde de yansımasını
bulmaktadır. Spor sayfalarında verilen haberlerin çoğunu futbol haberleri oluşturmaktadır.
Diğer spor dallarının önüne geçen futbol, sporun gündemine yön vermekte ve ilgiyi üzerinde
toplamaktadır. Diğer spor dalları ise, uluslararası alanda elde edilen başarılar ölçüsünde
kendilerine spor sayfalarında yer bulabilmektedirler. Toplumda futbola yoğun ilgi olduğu için,
futbolla ilgili en küçük bir olay bile yazılı spor basınında kolaylıkla çıkmaktadır.

Haberler içeriklerinden çok veriliş biçimleriyle önem kazanmaktadır. Her kültür
düzeyindeki okuyucuya ulaşma kaygısıyla spor sayfalarında, kullanılan dilde olması gereken
düzey yoktur. Spor sayfalarının dili zamanla sokakta, tribünde ve maçların seyredildiği
yerlerdeki dil yapısıyla benzerlikler göstermektedir. Ekonomik açıdan desteklenen spor dalları
gelişmekte, desteklenmeyenler ise gerilemektedir. Spor sayfalarında da bu durum göz önünde
tutulduğunda, tüketicisi fazla olan futbolun ön plana çıktığı görülmektedir. Milli takım ve kulüp
takımlarının uluslararası düzeyde oynadıkları karşılaşmalarla ilgili haberlerde diğer toplumlara
karşı beslenen nefret duyguları, fanatizm içerikli bir dille sayfalara yansıyabilmektedir.
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Yazılı spor basınına düşen görev, objektif kriterler doğrultusunda, sorumluluk ve
meslek ahlakı çerçevesinde okuyucularına haber vermektir. Ancak Türk spor basınından bunu
beklemek, günümüzde pek mümkün değildir. Nitekim eğitim düzeyi düşük spor
muhabirlerinin, sadece şöhretleri dolayısıyla spor sayfalarında kendilerine yer bulan eski
futbolcuların, eski kulüp yöneticilerinin ya da farklı mesleklerden gelen medyatik isimlerin
giderek çoğalması, farklı spor dallarının göz ardı edilmesi, yazarlar arası seviyeden yoksun
polemiklerin artması bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır: “Türkiye’de spor medyası yoktur.”

Ancak son dönemde, spor sayfalarında her ne kadar futbol geniş yer alsa da, farklı spor
dalları da belirli zamanlarda ön plana çıkabilmekte ve sayfaları doldurmaktadır. Nitekim
Wimbledon Tenis Turnuvası, Fransa Bisiklet Turu, Formula 1 Yarışları ve NBA Ligi gibi
organizasyonlar, ilgili okuyucu kitlesine hitap edebilmektedir. Örneğin her hafta çarşamba
günleri Milliyet Gazetesi ‘NBA’ye yakın plan’ ismiyle NBA Ligine bir tam sayfayı farklı
yönleriyle ayırırken; her hafta perşembe günleri de ‘Motor Sporları’ ismiyle bir tam sayfayı
motor sporlarından haberlere ve yazılara ayırmaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu spor dallarına bağlı
organizasyonların okurlarının artması da, spor kültürünün birçok açıdan gelişmesini ve spor
kamuoyunun etkinliğini de beraberinde getirecektir.

Bu noktada futbol-yazılı spor basını ilişkisinde karşılaşılan eksiklikleri ve uygulama
alanında yapılan hataları giderebilmek için gerekli olan önerileri sıralamak mümkündür:
-Yazılı spor basınında futbol dilinin kullanımı çok önemlidir. Kullanılan dilin doğru,
kolay anlaşılır olması ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak aktarılması unutulmamalıdır. Bu
yapılmazsa bugünkü yozlaşmanın önü alınamaz.
-Tirajı arttırmak, geniş okuyucu kitlelerini tatmin etmek için İkinci Lig, Üçüncü Lig ve
Amatör Küme maçlarına da spor sayfalarında olması gereken ölçüde yer verilmelidir.
-Spor sayfalarındaki futbol söylemine de dikkat etmek gerekir. Milliyetçi, fanatik,
militarist söylemlerle aşırılığa kaçıldığında toplumda şiddetin arttığı unutulmamalıdır.
-Futbol yazarı ya da futbol muhabiri futbolu kural, teknik, takım, oyuncu, sistem
bilgileri açısından iyi bilmeli, gelişmeleri yakından takip etmeli, tarafsız olabilmeli, küresel
anlamda da futbolu inceleyebilmek ve yapacağı analizleri okuyucularına aktarabilmek için
yabancı dil de bilmeli ve meslek ilkelerine bağlı kalarak görevini yerine getirmelidir.
-Yine yazılı spor basını futbolla ilgili yazı ve haberlerinde, kışkırtıcı başlıklardan,
fotoğraflardan, demeçlerden daha çok ılımlı, pozitif ve dostane bir yaklaşım içerisinde
okuyucularını yönlendirmelidir.
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-UEFA, FIFA gibi uluslararası futbol örgütlerinde etkin görev alabilmek; gerek ulusal
takımımızın gerekse kulüplerimizin haklarını gözetebilmek ve gelişmeleri yakından takip
edebilmek için konuyla ilgili haber ya da yazılar spor sayfalarından futbol kamuoyuna ayrıntılı
bir biçimde aktarılmalıdır.
-Ülke tanıtımı ve ekonomisi için önem taşıyan Dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonası
gibi organizasyonları üstlenebilme yönünde haberler ve yazılar geniş ölçüde spor sayfalarında
yer almalıdır.
-Başarılı futbolcu, yönetici ya da teknik direktörün geçmişteki başarılarını özelliklerini,
yaşam öykülerini ve futbol dünyasından beklentilerini içeren röportajların yayınlanması da
unutulmamalıdır.
-Futbolcuların ya da futbol oynayan her bir insanın karşılaşabileceği sağlık sorunlarına
karşı tedavi ya da korunma bilgilerini içeren uzman görüşleri düzenli olarak spor sayfalarında
yer almalıdır.
-Farklı bölgelerdeki futbol kulüplerinin alt yapı eksiklikleri, bürokratik-ekonomik
sorunları dile getirilerek futbol kamuoyunun konuya duyarlı yaklaşımı sağlanmalıdır.
-Gerek yurt içi gerekse yurt dışı futbol tarihinden önemli kesitler, önemli olaylar
okuyuculara yazı dizileriyle ya da kitapçıklar halinde yansıtılmalıdır. Böylece konuya ilgi
duyan okuyucu kesiminin de beklentileri karşılanmış olacaktır.

Her ne kadar futbol en çok ilgi duyulan ve en geniş ölçüde spor sayfalarında yer bulan
spor dalı olsa da, unutulmaması gereken gerçek; 23-24 Aralık 1997 tarihinde AntalyaGöynük’te TSYD tarafından düzenlenen ‘Futbol, Medya ve Olimpizm’ adlı seminerin kapanış
bildirisinde de yer aldığı gibi, spor basınının diğer spor dallarına da gereken ilgiyi göstermesinin
temel görevleri arasında olduğudur. Bunun için Türkiye’deki yazılı spor basını, yalnızca futbol
üzerinde yoğunlaşmamalı, futbolun dışındaki diğer spor dallarına da yer vermelidir. Sadece
futbola ilişkin haberler vermek, diğer spor dallarının ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bu da
genel anlamda spor olgusuna zarar vermektedir. ‘Halk ne istiyorsa o verilir’ gibi basit ve
popülist bir yaklaşım yerine, bütün spor dallarına değer ve önem veren evrensel, çağdaş bir
anlayış yazılı spor basınına egemen olmalıdır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemini ortaya koymayı amaçlayan
araştırma kapsamında, spor sayfalarında futbol dünyası ile ilgili bütün yazılar, haberler,
fotoğraflar ve köşe yazıları değerlendirmeye dahil edilmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Araştırma kapsamında her gün belirlenen gazeteler için de ayrı ayrı hesaplanan spor
sayfalarındaki spor yazılarıyla ilgili toplam alanlarda, reklamlar ve sporla ilgili olmayan
yazılar araştırma dışında bırakılmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- Milliyet gazetesi, farklı dönemlerdeki yazı dizileriyle araştırmacı gazetecilik örneği de
ortaya koymakta ve futbol kamuoyunun gündemine yön verebilmektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Fotomaç gazetesi, tiraj kaygısıyla daha çok satabilmek için futbola çok geniş yer veren bir
ekonomi gazetesidir.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Yabancı futbol takımlarıyla ilgili yazılar, araştırma kapsamındaki üç gazetede farklı
oranlarda sınırsız ölçüde yer almaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
6- Türkiye’deki yazılı spor basınında futbolun yeri ve önemini ortaya koymayı amaçlayan
araştırma kapsamında belirlenen gazeteler, kaç günlük incelemeye alınmıştır?
a)20
b)30
c)15
d)45
e)60
7-Aşağıdakilerden hangisi Fotomaç gazetesinin sayfalarında göze çarpan özelliklerden biri
değildir?
a)İddialı başlıklar
b)Taraflı bir anlatım üslubu
c)Büyük boy fotoğraflar
d)Renkli grafikler
e)İri puntolu başlıklar
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8-Yapılan araştırmaya göre hangi spor dalı, spor sayfalarında diğer spor dallarına göre daha
geniş ölçüde yer almaktadır?
a)Basketbol
b)Futbol
c)Voleybol
d)Tenis
e)Hentbol
9-Hangi takımlara ait haberler, geniş seyirci kitlesine sahip olarak spor sayfalarını
doldurmaktadır?
a)Akdeniz bölgesi takımları
b)Güney Marmara bölgesi takımları
c)Ankara’nın dört büyükleri
d)İzmir’in üç büyükleri
e)İstanbul’un üç büyükleri
10-Aşağıdakilerden hangisi, ilgili okuyucu kitlesine hitap eden spor organizasyonlarından biri
değildir?
a)Wimbledon tenis turnuvası
b)Fransa bisiklet turu
c)Balkan eskrim kupası
d)Formula 1 yarışları
e)NBA ligi

Cevaplar
1) a
2) a
3) a
4) b
5) b
6) c
7) d
8) b
9) e
10) c
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8. FUTBOLUN İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK KULLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

163

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Dünyada futbolun popülerleşmesinin nedenlerini kısaca anlatınız.
2- Pascal Boniface’e göre, futbol-küreselleşme ilişkisini yorumlayınız.
3- Bromberger’e göre, futbolun diğer spor dallarına karşı olan üstünlüğünü kısaca
anlatınız.
4- Futbolu insanların gözünde cazip kılan ve bunun doğal sonucu olarak futbolun
geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan etmenleri sıralayınız.
5-Boniface’in futbolu imparatorluğa benzetme gerekçesini irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Futbol-küreselleşme,futbol-ideoloji ilişkisi
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Giriş
Bu bölümde futbolun popülerleşmesinin nedenleri, futbolun ideolojik bir aygıt olarak
kullanılması bağlamında ele alınmaktadır.
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8.FUTBOLUN
KULLANILMASI

İDEOLOJİK

BİR

AYGIT

OLARAK

Bu bölümde futbolun ideolojik bir aygıt olarak kullanılması, siyasi ve sosyal etkenler
doğrultusunda anlatılacaktır.

8.1. Futbolun Popülerleşmesinin Nedenleri
David Goldblatt, dünya futbol tarihi üzerine yaptığı ayrıntılı bir çalışma olan „Ball Is
Round‟ (Top Yuvarlaktır), adlı kitabına, ‘futboldan daha küresel bir kültürel pratik var mı?’
sorusunu sorarak başlamaktadır. Bu sorunun devamında Goldblatt, soruya olumsuz cevap
verebilmek adına çeşitli örnekler sıralamaya başlar. Mesela doğum, ölüm, evlilik gibi olaylar,
dünyanın her yerinde gerçekleşmektedir.

Bunları her kültürde, farklı ritüellere sahne olmaktadır. Dinler içerisinde en yaygını olan
Hıristiyanlık, Avrupa ile Amerika kıtalarının hemen hemen tamamına yayılmış olmasına
rağmen Orta Doğu‟da, Kuzey Afrika‟da ve Asya‟da sadece kısmî bir nüfuza sahiptir.
Matematikte ve fen bilimlerinde aşağı yukarı evrensel bir dil kullanılmaktadır ama bu dile
sadece belli bir okuryazarlık seviyesindeki kişiler ulaşabilmektedir. Amerikan kültür
endüstrisinin başlıca ürünleri olan McDonald‟s ve MTV‟ye de parayla erişilebilmektedir. İlki
için doğrudan para harcamak gerekirken, ikincisi içinse önceden uydu anteni veya televizyon
gibi çeşitli yan ürünlere maddi bir yatırımda bulunmuş olmayı gerektirmektedir.
Goldblatt ile birlikte aynı görüşleri paylaşan bir başka yazar da Pascal Boniface‟tır.
Boniface tamamen futbolun küreselleşme olgusu üzerine bir kitap yazmış (Futbol ve
Küreselleşme) ve o da kitabının girişinde futbol için, futbol küreselleşmenin son evresidir
ifadesini kullanmıştır. Boniface bu konudaki örneklemelerine, Goldblatt‟a kıyasla biraz daha
farklı bir açıdan başlar. Futbolu bir İmparatorluğa benzeten Boniface, tarihteki büyük
imparatorlukların yayıldıkları coğrafyaların genişlikleriyle, futbol imparatorluğunun yayıldığı
coğrafyanın genişliğini kıyaslar. Boniface‟ın örnek olarak verdiği Roma, Şarlken (Kutsal Roma
Cermen), Moğol ve Napolyon imparatorluklarının hepsi, belli bölgelerle sınırlı
imparatorluklardır. Mesela Roma İmparatorluğu ağırlıklı olarak Akdeniz çevresinde
yerleşmişken, Napolyon İmparatorluğu‟nun yayıldığı alan da Avrupa‟yla sınırlı kalmıştır.
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Söz konusu örnekler çoğaltılabilir. Sözgelimi Osmanlı İmparatorluğu üç kıtaya
birden yayılmıştır, tıpkı Roma İmparatorluğu gibi, fakat kapsadığı alan, Batı
Avrupa‟ya girememiş olması nedeniyle, Roma‟nınkinden daha azdır. Yeni Çağ‟da
sömürge imparatorluklarının kurulmuş olması da bu tabloyu değiştirememiştir.
İspanyollar, sömürgeciliğin ilk dönemlerinde Amerika kıtasında büyük bir hâkimiyet
kurmuşlarsa da, Afrika ve Asya‟da herhangi bir etkilik gösterememişlerdir.
Güney Amerika‟da bugünkü Brezilya, Afrika‟da da bugünkü Angola
ve Mozambik çevresini sömürgeleştiren Portekizliler ise Asya‟ya gelindiğinde
sadece Doğu Hint Adaları‟nda ufak birkaç koloni kurmaktan öteye gidememişlerdir
Daha sonraları Fransızlar ve özellikle İngilizler, belki dünya haritası üzerinde çok daha
geniş bir yer işgal etmişlerdir ama yine de futbolun bugün en popüler spor konumunda
olduğu ülkelerin toplam yüzölçümlerine erişememişlerdir. Boniface, günümüzün
küresel imparatorluğu olarak addettiği ABD‟nin de stratejik açıdan dünyanın her
yerinde olduğunu ama etki alanı ve popülarite açısından futbolun kesinlikle gerisinde
kaldığını vurgulamaktadır.
Futbolun dünyanın neredeyse dört bir yanına yayılmış olması, akıllara hiç
şüphesiz “neden başka bir spor dalı değil de futbol?” sorusunu getirmektedir.
“Bromberger‟ye göre futbolun öteki sporlar karşısındaki üstünlüğünün en önemli
nedeni basitliğidir. Bromberger‟nin bu sözüyle kastettiği birkaç durum vardır.
Bunların ilki, futbolun hemen her yerde oynanabilmesidir.
Gerçekten dünyanın çeşitli coğrafyalarından farklı insanların futbol
oynarlarken çekilmiş fotoğrafları şöyle bir göz önüne getirildiğinde, Bromberger‟ye
hak verilmemesi mümkün değildir. Avrupa‟daki pırıl pırıl bir şehrin yemyeşil
parklarında da, Brezilya‟nın alabildiğince uzanan geniş kumsallarında da, Afrika‟da
bir çölde kurulmuş olan bir köyün meydanında da, İskandinavya‟nın kışın buz tutan
göllerinin üzerinde de, tıklım tıkış bir metropolün banliyölerinin daracık ara
sokaklarında da futbol oynanmaktadır.
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Futbolu basit kılan bir başka unsursa, futbol oynamak için gerekli
malzemelerin basitliğidir. Öyle ki futbolun az önce sayıldığı gibi hemen her yerde
oynanabilmesinin temel nedeni de budur. Futbol oynamak için öncelikle bir top
gereklidir ama oynanacağı topun resmi ölçülerde olmasını en az gerektiren sporun
belki de futbol olması dolayısıyla, oynanacak topun bulunması çok da zor olmaz.

Son cümleyi biraz daha açıklamak gerekirse, örneğin basketbolda top sürme
hareketi tamamen topun yerde sektirilmesine dayalı olduğu için, oynanacak olan
topun, sahici basketbol topları gibi kauçuk esaslı olmasa bile en azından yerde sekecek
esneklikte bir maddeden (lastik gibi) yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca topla
yapılan sporların birçoğunda, oyunda kullanılan tek aksesuar top değildir. Mesela tenis
ve masa tenisi gibi sporlarda topa vurmak için bir raket, beyzbol ve kriketteyse „bat‟
adı verilen bir sopa kullanılmaktadır. Buna karşın tekmelenebilecek ağırlıkta ve
boyutta olan ve yuvarlanabilen hemen her türlü cisimle futbol oynanabilmektedir.
Burada „cisim‟ sözcüğünün altını çizmek lazım, zira insanların zaman zaman uygun
bir top bulamayıp bunun yerine konserve kutusu veya portakal gibi farklı nesnelerle
futbol oynamalarına da şahit olunmaktadır.
Görüldüğü gibi futbol, temel oyun malzemesinin en kolay sağlandığı sporların
belki de başında gelmektedir. Ayrıca oyundaki tamamlayıcı malzemelerin kolayca
sağlanabilmesi bakımından da futbolun diğer birçok spora göre belirgin bir üstünlüğü
bulunmaktadır. Burada tamamlayıcı malzemeden kasıt, oyunun oynandığı temel
malzeme (top, raket, sopa, vs.) dışında, oyunun belli bir karakteristik özelliği olarak
ortaya çıkan ve genellikle de oyundaki skor olgusunun şekillenmesinde belirleyici bir
rol oynayan araçlardır. Futboldaki kale, basketboldaki çember, voleybol ve tenisteki
file gibi…
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Bunlar arasında yapımı en basit olan da futbol kaleleridir. Nitekim insanların
kendi aralarında eğlenmek için yaptığı futbol maçlarında çoğu zaman kalenin
sınırlarının, kale direği niyetine kullanılmış iki taşla tayin edildiğine rastlanmaktadır.
Yeri geldiğinde bu kale direklerinin yerini bir ağaç da alabilir, bir bahçenin çitini
oluşturan direklerden biri de… Oysa basketbol oynamak için bir çember yapmak
gerektiğinde, bir sokakta veya boş bir arazide insanın hemen karşısına çıkabilecek ve
çember yapılmasını sağlayacak bir malzemeye rastlanma olasılığı çok düşüktür.
Voleybol ve tenis için de bir fileye ve oyun alanının sınırlarını belirleyecek çizgilere
ihtiyaç vardır ki bunun için bulunabilecek en pratik çözüm bile herhalde uzunluğu en
az birkaç metreyi bulacak bir ipten oluşmaktadır.

Bromberger‟nin belirttiği, futbolun basitlik avantajlarından bir başkası da çok
çeşitli zeminlerde oynanabilmesidir. Bu durum, aslında biraz yukarıda açıklanan
„futbolun her yerde‟ oynanabilmesine paralel bir durumdur. Tabii önceden değinilen
nokta öncelikle mekâna, coğrafyaya gönderme yapmaktaydı ama mesele zemin
bazında da ayrıca ele alınabilmektedir.
Yine diğer sporlarla kıyaslamak gerekirse, çalışmanın birinci bölümünde de
değinildiği üzere futbolla aynı kökleri paylaşan ancak kuralların şekillenmesi
sürecinde futboldan ayrılan rugby‟nin, her türlü zeminde oynanabilme lüksü yoktur.
Çünkü rugby‟nin doğasında rakibe çelme takmak, onu engelleyebilmek adına çekip
düşürmek gibi hareketler büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla yere düşüşlerde
yaşanabilecek sakatlıkların ve yaralanmaların önene geçilebilmesi için de rugby‟nin
yumuşak bir zeminde oynanması gerekmektedir. Futbolda da her ne kadar profesyonel
düzeydeki maçlarda oyuncular sık sık yere düşmek veya bir topa müdahale edebilmek
için zemin üzerinde kaymak durumunda kalıyorlarsa da, sadece bir oyun amacıyla
yapılan maçlardaki mücadele seviyesi, bu tip aksiyonlara çok az imkân tanımaktadır
ve futbol, kaza geçirme riskinin düşük olmasından ötürü sert zeminlerde de
oynanabilmektedir.
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Zeminle ilgili bir başka sorun da, basketbolla yapılabilecek bir kıyaslamada ortaya
çıkacaktır. Basketbolda topla oynamak, topun genellikle yerde sektirilmesine dayalı
olduğundan, oynanacak zeminin düz bir zemin olması şarttır aksi takdirde top kontrolü
zorlaşacağı gibi beklenmedik şekilde sekebilecek topun, elde çıkık ve kırıklara varabilecek
sakatlıklara yol açması bile söz konusu olabilir. Oysa futbolun hafif engebeli veya eğik bir
zeminde oynanması bu denli sorunlara nende olmaktadır. Yine basketbolda topun sekebileceği
kadar sert bir zemine ihtiyaç vardır. Fakat futbol betonda oynanabildiği gibi kumda da
oynanabilmektedir.
Yine futbolun her yerde oynanabilmesine bağlı bir başka ayrıntı da, futbolun bir açık
hava sporu olarak hemen her türlü iklim şartı altında oynanabilmesidir. Basketbol ve voleybol
gibi sporlar, düz ve kuru bir zemine ihtiyaç duyduklarından birer salon sporu olarak
şekillenmişlerdir. Ayrıca bu sporlardan basketbolda sayı yapılabilmesi için dar bir
çemberden geçirilmesi gereken topun en ufak bir rüzgarda hedefi şaşırması kuvvetle muhtemel
olduğundan, kapalı alana karşı daha ciddi bir bağımlılık olduğu da söylenebilir. Fakat futbolda
böyle bir sınırlama yoktur. Futbol yağmurlu, hatta karlı bir havada da, sert rüzgar altında da
oynanabilir. Bir anlamda yeryüzünde üzerinde insanın yaşayabildiği ama futbol oynamaya
elverişsiz bir ortam yok gibidir.
Futbolun, oyuncularından çok fazla fiziksel nitelik talep etmemesi de onu cazip kılan
bir başka unsurdur. Basketbol ve voleybol gibi yükseğe erişebilmenin sonuç üzerinde
belirleyici olduğu sporlarda bir-iki mevki dışında hep çok uzun boylu oyuncular tercih
edilmektedir. Rugby‟de sıkı bir fiziki mücadele gerektiğinden, çelimsiz oyunculara yer yoktur.
Ancak futbol için bu tip bir sınırlama söz konusu değildir. Bir oyuncu kısa da olsa, sıska da
olsa, yetenekli olduğu sürece mutlaka oyun içerisinde kendisine uygun bir rol bulabilmektedir.
Aslında değinilen bu son durum, ilk bakışta sıradan insanların kendi aralarında
eğlenmek için futbol oynamasıyla ilgili bir durum değildir. Haliyle futbolun geniş kitlelere
yayılması ve geniş kitleler tarafından sevilmesiyle ilgili bir neden olarak da görülmeyebilir.
Ancak buradaki önemli ayrıntı, lisanslı olarak bir sporla uğraşmak ve hatta belki de günün
birinde o sporu profesyonel olarak yapmak isteyen gençler için futbolun en kucaklayıcı spor
olmasıdır. Bir başka deyişle futboldaki fiziki sınırlamaların diğer birçok spordakine göre daha
az olması, futbolun önündeki potansiyel sporcu havuzunun, diğer sporlarınkine kıyasla çok
daha geniş olmasını sağlamıştır. Bu niteliğin, genç nesiller üzerinde cezbedici bir etki
yaratmasının, dolaylı yoldan futbolun geniş kitlelere yayılmasının ardındaki nedenlerden birini
oluşturduğu da söylenebilir.
Futbolun geniş kitlelerce çabucak benimsenmesindeki en önemli faktörlerden bir
başkası da kurallarının kolayca anlaşılabilir olmasıdır. Özellikle oyunda tek bir şekilde sayı
yapılması (gol atmak) ve her bir golün tek bir sayı olarak kabul edilmesi, eğlence amacıyla
yapılan maçlarda skor tutulmasını kolaylaştırır ve bu da rekabeti, dolayısıyla da heyecanı
arttıran bir etmen olur.
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Futbolun bir takım sporu olmasının da, kendisine bireysel sporlara karşı bir avantaj
sağladığı söylenebilir. Boniface‟a göre; bireysel sporlarla karşılaştırıldığında futbolun getirdiği
empati duygusu kesinlikle çok güçlüdür. Futbolda takım daha coşkulu ve heyecanla desteklenir,
çünkü onunla topluca özdeşleşmek şu ya da bu oyuncuyla bireysel olarak özdeşleşmekten daha
kolaydır. Öte yandan futbol, sporun ötesinde bir oyundur. Bir müsabakadır. Futbolda insanlar
hem eğlenebilir hem kazanabilirler. Halter, cirit atma ya da atletizm gibi sporların uygulanışı
ya da izlenişi zevk verse de aynı şey söz konusu değildir kesinlikle.
Boniface‟ın parmak bastığı „futbolun bir oyun olması ve bu oyunun oynanmasından
haz duyulması‟ noktası üzerinde biraz daha açıklayıcı ve detaylandırıcı olmak gerekirse,
futbolun taktiksel yönünün diğer sporlara göre daha derin olmasının, futboldaki olası
senaryoları, bunun sonucunda heyecanı ve bunun sonucunda da futbolun izlenebilirliğini
arttırdığı söylenebilir. Şöyle ki günümüzde futbolda taktiksel ifade içinde kullanılan üç ana
mevki vardır: defans, orta saha, forvet (kalecinin sayısı hep „bir‟ ile sabit olduğundan kaleci
mevkii bu ifadelerde yer almaz). Yine günümüzde uygulanan taktiklerde kabaca en az iki en
fazla altı defans ile orta saha ve yine yaklaşık olarak en az bir, en fazla dört forvet
kullanılmaktadır. Basit bir olasılık hesabıyla söz konusu alt ve üst limitler çerçevesinde ortaya
15 farklı taktiğin çıktığı görülmektedir. Günümüzde çok daha yaygın olarak kullanılmaya
başlanan ara mevkiler (defansif orta saha veya ofansif orta saha gibi) de hesaba katıldığında bu
sayı yaklaşık dört katına çıkmaktadır. Üstüne üstlük sahaya enlemesine yayılış anlayışını
yansıtan klasik taktiksel ifadeler (4-4-2, 3-5-2 gibi) dışında futbolda taktiksel bir gerçek olarak
sahaya boylamasına yayılış da vardır ki burada kastedilen, bir oyuncunun taç çizgisine yakın
bir kanat oyuncusu mu olacağı yoksa sahanın merkezine daha yakın mı oynayacağı meselesidir.
Modern futbolda takımların ikişer veya dörder kanat oyuncusuyla oynadığı göz önüne
alındığında, bu durumun bahsedilen taktiksel çeşitliliği iki kat daha arttıracağı ortadadır.
Bunların
üzerine takımların genel oyun anlayışının hücuma mı yoksa savunmaya mı dayalı
olacağı da yapılmakta olan hesabın yanına çarpı iki olarak iliştirildiğinde, futbolda 250 farklı
strateji olduğu iddia edilebilir.
Bir futbol maçında iki takımın karşı karşıya geldiğini ve bu takımların söz konusu 250
taktik içerisinden herhangi birini uygulayabileceği dikkate alındığındaysa, bir maçta 250 x 250
= 62500 farklı taktiksel senaryoyla karşılaşılabileceği ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların üzerine
bir de takımların maçları başladıkları taktikle bitirme zorunluluklarının olmadığı ve maç
içerisinde strateji değiştirebilecekleri gerçeği de ilave edilirse o zaman milyonlara varan farklı
senaryo belirecektir ki insanların, ilk bakışta ismen birbirinden farklı olsa da birbirinin aynıymış
gibi görünen maçları bıkıp usanmadan seyretmelerinin altında yatan en temel sebeplerden biri
de, herhalde futbolun onlara böylesine çok farklı senaryolar sunabilme ihtimalidir.
Boniface‟ın sözünü ettiği „futbolun kuvvetli bir empati duygusu yaratması‟ hususuna
da değinmeden geçmemek gerekir. Zira futbolda, oyunculuğun ve izleyiciliğin ötesindeki en
önemli olgulardan biri, taraftarlık olgusudur. Bu olgunun anlaşılabilmesi adına, ilk başta
bireylerin kendilerini birtakım toplumsal gruplarla özdeşleştirmesinin ayrıntılarını kavramak
yararlı olacaktır.
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Son olarak spor alanında böylesine bir özdeşleştirmenin, yani taraftarlığın en yoğun
biçimde görüldüğü alt-alan, takım sporlarıdır. Çünkü bireysel sporlarda bir taraftarın kendisini
özdeşleştireceği sporcu, fiziki açıdan yeterli olduğu sürece o sporu yapmaktadır, yani sonludur.
Diğer yandan takımlar, zamanla bünyelerindeki sporcular değişse bile, çok daha uzun
ömürlüdürler. Hatta bazı kulüplerin çok fazla maddi borca girip sonunda konkordato ilan ederek
kapanmaları gibi olağanüstü durumlar dışında, bir insanın, ömrü boyunca kendisini onlarla
özdeşleştirmesine olanak tanıyacak kadar süreklidirler. Böylece spor takımlarının, insanların
gözünde, sporcu bireylere göre çok daha ideal bir „öteki‟ olduğu söylenebilir zira onlarda
olmayan belki de en önemli eksiğe, ölümsüzlüğe sahiptirler.
Kısaca toparlanması gerekirse, futbolu insanların gözünde cazip kılan ve bunun doğal
bir sonucu olarak futbolun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan etmenler şu şekilde
maddelenebilir:
•

Birçok farklı mekânda oynanabilmesi

•

Birçok farklı zeminde oynanabilmesi

•

Birçok farklı hava koşulu altında oynanabilmesi

•

Oynanması için gereken malzemelerin kolay temin edilebilmesi

•

Oynanmasına engel olabilecek önemli fiziki sınırların olmaması

•

Kurallarının basit ve anlaşılır olması

•

İzleyiciye sayısız farklı senaryo sunabilmesi

•

İnsanların kendilerini futbol takımlarıyla özdeşleştirebilmeleri

Tüm bu sebeplerden ötürü futbol, Goldblatt ve Boniface‟ın vurguladıkları gibi dünyanın
en küresel fenomenlerinden birine, belki de birincisine dönüşmüş; yeryüzünde bugüne kadar
hiçbir imparatorluğun ulaşamadığı kadar geniş sınırlara yayılmış, hiçbir dünya çapındaki kültür
endüstrisi ürününün erişemediği kadar geniş kitlelere erişmiştir. Futbolun kitlelerin hemen her
türlüsüne son derece kolay bir biçimde erişebilmesi ve onları etki altına alabilmesiyle, yine
toplumsal bir olgu olan ve birçok düşünüre göre kitleleri etki altına aldığı ölçüde varolan
ideolojilerle yollarının kesişmesi, ideolojilerin kitleler üzerindeki etkisinin arttırılması için bir
araç olarak kullanılması da, bu durumun doğal bir sonucu olmaktadır.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- David Goldblatt ile birlikte futbola ilişkin aynı görüşleri paylaşan bir başka yazar Pascal
Boniface’tir.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Boniface tamamen futbolun küreselleşmesi üzerine bir kitap yazmış ve bu kitapta futbol
küreselleşmenin son evresidir ifadesini kullanmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
3- Bromberger’e göre, futbolun öteki spor dalları karşısındaki üstünlüğünün en önemli nedeni
zorluğudur.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Futbolu basit kılan bir başka unsursa, futbol oynamak için gerekli malzemelerin basitliğidir.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Futbolun bir başka özelliği, futbolun bir kapalı mekan sporu olarak her iklim şartında
oynanması mümkün değildir.
a)Doğru
b) Yanlış
6-David Goldblatt’ın dünya futbol tarihi üzerine ayrıntılı bir çalışma olarak kaleme aldığı
kitabın adı nedir?
a)Top yuvarlaktır
b)Top ağırdır
c)Top ilginçtir
d)Top değişkendir
e)Top küçüktür
7-Boniface, günümüzün küresel imparatoru olarak hangi ülkeyi görmektedir?
a)Rusya
b)İngiltere
c)Çin
d)ABD
e)Hindistan
8-Hangi spor dallarında bir-iki mevki dışında hep çok uzun boylu oyuncular tercih
edilmektedir?
a)basketbol-voleybol
b)futbol-hentbol
c)tenis-eskrim
d)halter-güreş
e)boks-masa tenisi
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9-Bir futbol maçında kaç farklı strateji ortaya çıkabilmektedir?
a)
150
b)
250
c)
350
d)
200
e)
300
10-Aşağıdakilerden hangisi futbolun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan etmenlerden biri
değildir?
a)birçok farklı mekanda oynanabilmesi
b)birçok farklı zeminde oynanabilmesi
c)birçok farklı hava koşulu altında oynanabilmesi
d)İzleyiciye sınırlı sayıda senaryo sunabilmesi
e)Kurallarının basit ve anlaşılır olması
Cevaplar
1) a
2) a
3) b
4) a
5) b
6) a
7) d
8) a
9) b
10) d
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9. GENEL HATLARIYLA FUTBOLUN İDEOLOJİK BOYUTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Karl Kautsky’nin futbolun ideolojik boyutuna ilişkin görüşlerini kısaca anlatınız.
2- Goldblatt’ın futbolun ideolojik boyutuna ilişkin görüşlerini kısaca anlatınız.
3- Althusser’in futbolun ideolojik boyutuna ilişkin görüşlerini kısaca anlatınız.
4- İlkel ayaktopu oyunlarının sosyal boyutlarını sıralayınız.
5-Futbolda profesyonelleşmeyle gelen yenilikleri kısaca irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Futbolun ideolojik boyutu,futbolda profesyonelleşme
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Giriş

Bu bölümde genel hatlarıyla futbolun ideolojik boyutu ve profesyonelleşmeyle futbola
gelen yenilikler tarihsel süreç doğrultusunda irdelenmektedir.
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9. GENEL HATLARIYLA FUTBOLUN İDEOLOJİK BOYUTU

Futbol her ne kadar İngiltere‟de üst veya üst orta sınıfa mensup ailelerin çocukları
tarafından icat edilmiş bir spor olsa da Shrove Tuesday Football gibi bazı ilkel ayaktopu
oyunlarının sayesinde halk arasında zaten bir top oyunu geleneği mevcuttu. Bununla birlikte
işin içine modern futbolu cazip kılan yukarıdaki maddelerin de girmesiyle, futbol resmi bir
yapıya kavuşmuş, kurallı bir spor haline geldiği 19. Yüzyıl ortalarından sonra çok kısa süre
içinde büyük popülarite kazanmış ve o yüzyılın sonlarında, çoktan işçi sınıfı için en yaygın
eğlence araçlarından birine dönüşmüştür.
Futbolun kitleleri nasıl kolayca esir alabildiğini ilk fark eden kişilerden biri, Marksist
düşünür Karl Kautsky olmuştur. Kautsky, işçi sınıfı arasında yaygınlaşmakta olan futbol ve
benzeri bazı faaliyetler üzerine yaptığı gözlemlerin sonucunda bu faaliyetlerin aslında işçi sınıf
için tehlikeli olduğunu düşünerek şu sözleri söylemiştir: ‘Sınıflarının özgürlüğe kavuşması, onlar
için saçma bir rüya gibi… Onları en çok derinlere sürükleyen ve onların bütün boş zamanlarını, bireysel
güçlerini ve maddi gelirlerini harcamalarına sebep olan şeylerse futbol, boks ve at yarışı’
Kautsky, ideoloji konusunda Marx ve Engels‟in „yanlış bilinç‟ görüşüne katılan, öte
yandan işçi sınıfının sınıf bilincine kendi başına erişemeyeceğini, bu bilinçlendirmeyi burjuva
aydınlarının sağlayabileceğini düşünen birisi olarak bu sözleri sarf ettiğine göre, yukarıdaki
sözlerinden şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Kautsky‟nin gözlemlediği büyük olasılıkla, aydınlar
tarafından bilinçlendirilmeye çalışılan bazı işçilerin, kendilerine bu konuda söylenenleri fazla
ciddiye almamasına dair bir durumdur. Nitekim „sınıflarının özgürlüğe kavuşması, onlar için
saçma bir rüya gibi‟ sözü, proletarya devrimi fikrinin, söz konusu işçilerin akıllarına bir türlü
yatmadığına dair bir işarettir. Devrimi mantık dışı gören, dolayısıyla yeterli sınıf bilinci
seviyesine ulaşamayan işçilerin, bu bilinci edinebilmeleri için aslında bir fırsat olan boş
zamanları futbolla değerlendirmeleriyse, futbolun da bir „yanlış bilinç‟ unsuru halini almasını
sağlamaktadır.
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Goldblatt, Kautsky‟den yaptığı alıntının ardından bir alıntı da İngiliz yazar John
Boynton Priestley‟den yapmış ve bu alıntıda, Priestley‟nin futbolun hayatın zorluklarından,
sefaletten, belirsizliklerden bir kaçış olduğunu yönündeki saptamalarına yer vermiştir: ‘Futbol
sizi

yeni

saat

boyunca

gürültüyle

bir

cemiyetin
bir

işleyen

tazminatlarından,
eşlerden,

araya

hasta

sağlık

üyesi

yapıyor,

geliyordu.

çarklarından,

Sadece
işten,

masraflarından,

çocuklardan,

kötücül

bütün

cemiyet

üyeleri

bir

bu

değersiz

hayatın

büyük

ücretlerden,

sigorta

kiradan,

poliçelerinden,

patronlardan,

işsiz

dırdır

buçuk
bir

işsizlik
eden

olmaktan kaçmıyordunuz.

Bu kaçışta birçok arkadaşınızla, komşularınızla, kasabanın yarısıyla birlikte yer alıyor, birlikte
tezahüratlar yapıyor, birbirinizin omuzlarına vuruyor, sanki dünyanın hükümdarlarıymışçasına
karşılıklı yargılarda bulunuyor, bir turnikeden geçerek farklı ve baştan aşağı çok daha görkemli
hayata adım atıyordunuz.’
İki örnek birden ele alındığında, futbolla meşgul olmanın, kitleler için sorunları unutma
amacıyla kullanılan bir araç olduğu kanısı ağırlık kazanmaktadır. Tabii sorunlardan kaçılması,
o sorunların kaynakları üzerinde de fazlaca durulmasını ve düşünülmesini olanaksız hale
getirmektedir. Dolayısıyla futbolla meşgul olan, hele ki bu uğraşı içine özellikle sorunlarından
bir süreliğine de olsa arınabilmek için giren kişiler hakkında, futbolun onların gözünde gerçeği
maskelediği söylenebilir.
Futbol, bir ideolojik çarpıtma işlemi içerisindeki etmenlerden biri olabilir mi? Futbol,
ideolojik bir çarpıtmanın, doğrudan doğruya aracı olabilir mi?
Bu soruya olumlu yanıt verenlerden biri, sporu, dolayısıyla da futbolu, kendi tasarladığı
„ideolojik devlet aygıtları‟ ana kümesi altındaki „kültürel ideolojik devlet aygıtları‟ kümesi
içinde gösteren Louis Althusser‟dir. Devletin, vatandaşlarını sadece baskıyla işleyen aygıtlar
(ordu, polis, hapishane gibi) ile değil, aynı zamanda ideolojik aygıtlar ile de kontrol altında
tuttuğu ve kitlelerin bu aygıtlar sayesinde de şekillendirildiğinin altını çizen Althusser, dolaylı
yoldan sporun ve futbolun da kitleler üzerinde şekillendirici bir etkisi olduğuna işaret
etmektedir.
Althusser her ne kadar Marx gibi ideolojiye tamamen negatif bir anlam yüklememiş olsa
ve ideolojiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki kurmasa da, bu noktada akıllara yine de
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Marx‟ın camera obscura metaforu gelmektedir. İdeoloji, Althusser‟in iddia ettiği gibi maddi ve
dışsal olsa bile yine Althusser‟in deyimiyle bireyleri sisteme itaat eden özneler olarak yeniden
inşa etmektedir. Sonuçta her iki yaklaşımda da ideolojinin tetiklediği bir değişim/dönüşüm söz
konusudur. Fark, Marx‟ın ideolojiyi bir sınıf tarafından doğrudan kullanılan bir araç,
Althusser‟inse ideolojiyi toplumda nesnel olarak bulunan, maddi bir yapı olarak görmesinden
kaynaklanmaktadır. Futbolun ideoloji kavramıyla olan ilişkisi sorgulandığında, yönetici sınıfın
birtakım bilinçli, özel gayretleri sonucunda bir hükmetme aracı haline getirilmesinin incelenmesi
üzerinden Marx‟ın, daha çok bir kendiliğindenlik içinde toplum üzerindeki şekillendirici
rolünün incelenmesi üzerinden de Althusser‟in, yaklaşımı okunabilir.
Bu ayrıntılar dikkate alındığında, öncelikle futbolun toplum üzerinde ne gibi bir
şekillendirici rolü olduğu konusunda incelemelere gidilebilir. Günümüzde dünyada futbol
üzerine en çok yayın yapan akademisyenlerden biri olan, Aberdeen Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü profesörlerinden Richard Giulianotti, „Football - a sociology of the global game‟ (Futbol
- küresel oyunun sosyolojisi) adlı kitabında, bu konudaki analizi, modern futboldan önceki ilkel
ayaktopu oyunlarından itibaren başlatmaktadır:
Bu ilkel oyunlardan çağdaş formuna değin futbolun gelişiminin tarihsel açıklamaları, Max
Weber ve Norbert Elias‟ın konuyla ilgili geliştirdikleri perspektifleri takip etme eğiliminde olmuştur. Bu
perspektifler, ilkel ayaktopu oyunlarında, kurallar ve organizasyon açısından „modernizasyonun‟ ne
denli sınırlı olduğuna vurgu yapmaktadır… İzleyicilerle oyuncular arasında çok az bir fark vardır,
oyunun belli bir karakteristiği yoktur ve tabii ki hakem de yoktur… Son olarak, oyunun nasıl
oynandığını denetlemek için görevlendirilmiş bürokratik bir oluşum da yoktur…

9.1. İlkel Ayaktopu Oyunlarının Sosyal Boyutları
Çalışmanın futbolun kısa tarihçesine odaklanan ilk kısmında da ilkel ayaktopu
oyunlarıyla günümüz futbolu arasındaki farklılıkların belirtilmesi esnasında az çok değinilen bu
özelliklere ek olarak, Weberci perspektif aynı zamanda ilkel ayaktopu oyunlarında birçok dini
öğenin de bulunduğuna dikkat çekmektedir:
‘16. Yüzyıl‟da Kıta Avrupa‟sındaki Karnaval ve İngiltere‟deki Shrove Tuesday futbolu gibi
ayaktopu oyunları genellikle dini günlerde oynanmaktaydı… Bu esnada bazı kasabalarda, halka
başkanlık etmesi için bir günlüğüne „çocuk piskoposlar‟ da seçilirdi. Oyunlar ya toprak sahibi
soylular, ya da daha şehirleşmiş bölgelerde lonca ustaları tarafından düzenlenirdi. Rakip köyler,
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kasabalar veya loncalar arasındaki kaotik futbol maçları, horoz dövüşü ve benzeri kırsal
eğlencelerle birlikte, bu dönemki şenliklerin önemli unsurlarındandı.’

Söz konusu ilkel ayaktopu oyunları, Durkheimcı sosyologlar tarafındansa, toplumsal
düzenin korunmasına hizmet eden birer araç olarak tanımlanmışlardır:
‘Birçok karnavalın geleneğinde, bu ayaktopu oyunlarının gençleri ön plana çıkararak
uzun vadeli bir toplumsal düzenin oluşmasını sağlaması yatmaktadır. Yerli çıraklar bu oyunu
loncaya yükselmelerinin bir belirtisi olarak oynuyorlardı. Bu eril ayin aracılığıyla, ergenlikten
erkekliğe geçişleri de halk tarafından takdis edilmiş oluyordu. Genel olarak futbol, güçlü bir
toplumsal dayanışma hissi geliştiriyordu. Maçlar bir mahalleyle diğerinin, kasabanın bir
yarısıyla öteki yarısının, bekârlarla evlilerin, iki farklı okulun veya şehir ile taşranın arasında
oynanıyordu.’Ayaktopu oyunlarının bu eski dönemlerde toplum içerisinde sahip oldukları
anlam ve önemin moderniteyle birlikte nasıl değişmeye başladığı, aynı zamanda futbolun
günümüzdeki haline nasıl evrildiği sorgulandığındaysa, Giulianotti bu konuda tarihsel
materyalist bakış açısının önemine değinmektedir:

‘İlkel

ayaktopu

oyunlarının

günümüz

futboluna

dönüşümünü

açıklayacak

olduğumuzda, Marx‟ın tarihsel materyalist perspektifi en dolaysız anlatıma sahiptir. Oyunun
„rasyonalizasyonu‟ ve „sekülarizasyonu‟ (Weberciler ve Eliasçılar tarafından da tartışıldığı
gibi) ve toplumsal düzeni sağlama kapasitesi (Durkheim), Britanya‟da kendine özgü maddi
çıkarları olan ayrıcalıklı bir toplumsal sınıf tarafından geliştirilmiştir. Futbol, yapısı itibarıyla
popülist olabilir ama aynı zamanda Oxford ve Cambridge öğrencileri tarafından en azından 16.
Yüzyıldan beri düzenli ve hevesli bir biçimde oynanmakta olan bir oyundu.

19. Yüzyılın başlarında, İngiltere‟deki „public school‟ sınıfına giren okullar, derslerin
sık sık kaynamasına neden olan ayaklanmaların ve arbedelerin yaşanmaya başlamasıyla birlikte
giderek birer anarşi yatağına dönüşmekteydi. 1828‟de Thomas Arnold, Rugby okulunun
müdürü oldu ve ülkenin varlıklı gençlerinin ahlaki eğitiminde köklü değişikliklere gitti. Spor
ve fiziksel kültür de bu misyonun başlıca esasları oldu. Oyunlar; kişilik geliştirici, liderlik,
sadakat, disiplin gibi erdemleri öğreten, mens sana in corpore sano (sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur) asil felsefesini özetleyen bir yapıda ortaya konmaktaydı. Bu yeni „Hıristiyan
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centilmenler‟ yurtta siyasi ve ekonomik düzeni koruyacaklar ve sonrasında da yurtdışında
İmparatorluğun gelişimini destekleyeceklerdi. Oyunların toplumsal konumu ayrıca „daha ciddi
ve ilgi çekici olan “spor” statüsüne yükseltilmeleriyle‟ birlikte geliştirilecekti.’
Tarihsel materyalizmin, toplumsal gelişimi yöneten genel yasaları incelediği ve
toplumsal varlıkla toplumsal bilinç arasındaki ilişkilere odaklandığı düşünüldüğünde,
Giulianotti‟nin yukarıdaki alıntının başında neden bu yöntemin futbolun modern haline
dönüşümünü açıklamada en dolaysız anlatımı sunduğunu söylediği, alıntının kalan kısmıyla da
birlikte değerlendirildiğinde, açıklığa kavuşmaktadır. Toplumlardaki değişimin ve gelişimin
sebepleri olan tarihsel yasaların ve bu yasaların zaman içerisinde işleyişleri itibarıyla
gösterdikleri farklılıkların, üzerlerinde etkili oldukları toplumla birlikte futbolu da ne şekilde
etkilediği, kısacası futbolun tarihsel gelişim süreci içerisinde nasıl bir sosyal ve ekonomik yapı
içinde şekillendiği, tarihsel materyalist anlayışla analiz edilmeye son derece uygundur.
Giulianotti, ilkel ayaktopu oyunlarının nasıl bir rasyonalizasyon sürecinden geçtiğini şu
sözlerle özetlemektedir:
‘İlkel ayaktopu oyunları da açıkça bir rasyonalizasyon sürecinden geçmiştir. Yeni
kurallar, başlangıçta futbol oynayan okullar, daha sonraları da bölgeler ve uluslar arasında
sportif bir alışverişin oluşmasına olanak tanımışlardır. Futbol, kendi otonom alanını
geliştirdikçe, İngiliz Futbol Birliği (the FA) de bütün kulüplerin ve alt kurumların kendisine
bağlı olduğu örgütleyici bir gövde haline gelmiştir. FA, kuralların her kulübe aynı biçimde
uygulanacağının garantisini vermiş ve bunun için de devlet güvencesi altına alınmış disipliner
bir güç kullanmıştır. Yine de, bu sürecin asıl hızı, yönü ve onu destekleyen uyuşmazlıklar,
Marksist açıdan, ancak sadece „kapitalist proletaryaya karşı‟ basit çizgisinde bakmadan, daha
meşru bir şekilde açıklanmaktadır.
Futbol 19. Yüzyılda yaygınlaştıkça, sınıfsal ve bölgesel eksenlerde hegemonik
mücadele artmıştır. En büyük çatışma, hem bölgelerin, hem de profesyonellik konusundaki
soruların ayırdığı orta sınıf içinde baş göstermiştir. Güneyde, FA‟in amatör değerlere bağlılığı
ve genel elitizmi baskındı ve bu durum, centilmenlerin faul yapabileceğine inanmayı reddeden
ve penaltı kuralına da karşı çıkan Corinthians Futbol Kulübü‟nce simgeleştirilmişti. Orta ve
Kuzey İngiltere‟deyse, profesyonel orta sınıflar, sanayiciler ve küçük burjuva en başarılı
kulüpleri kontrol altında tutuyordu. Burada ve sanayileşmiş İskoçya‟da, sermayenin gücü
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hüküm sürüyordu. Olimpik değerler, kupa açlığı içindeki kulüplere yapılan finansal yatırımlara
karşı ödül teşkil etmekte yetersizdi.’

9.2. Profesyonelleşmeyle Gelen Yenilik
Yukarıda bahsedilen gelişmeler, profesyonelliğin futbolda resmiyet kazanmasıyla son
bulmuştur. Amatör futbolun önemini gitgide yitirerek yerini profesyonelliğe bırakması da,
Marx‟ın burjuvaziye atfettiği „mümkün olan her şeyin yıkılıp yerine burjuvaziye ait olan
yenisinin inşa edilmesi‟ anlayışına örnek gösterilebilecek niteliktedir. Üstelik burjuvazinin
futbol üzerindeki etkisini özetleyen bu durum, sadece basit bir sermaye-futbol ilişkisi düzlemi
üzerinde kalmamakta, bunun da ötesinde ayrıntılar içermektedir. Buna göre; Profesyonel
burjuva modelinin inşa edilmesiyle birlikte tüketicilerin sayısı da arttı… 1820 ile 1860 yılları
arasında, insanların boş vakitleri de fazlasıyla çoğaldı. Bir ayıyı köpeklerle dövüştürmek, horoz
dövüşü ve köyler arasında oynanan ilkel ayaktopu oyunları gibi eskinin kırsal eğlenceleri,
kitlelerin iş bulmak için şehirlere göç etmeleriyle birlikte büyük ölçüde kaybolmaya yüz
tutmuştu. Yeni işçi sınıfı, bütün düzensizlikleri ve gayri-medeni eğlenceleri ortadan kaldırmaya
çalışan bir kentsel burjuvazinin ahlaka dair talimatlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Futbolun ve
diğer bazı eski oyunların kurallarının şekillendiği 1860‟lara kadar bu kitlenin kendisini yeniden
dâhil edebileceği geniş bir spor kültürü de oluşmayacaktı.
Futbolun 19. Yüzyıl‟ın ikinci yarında hızla yaşamış olduğu bu değişim, oyun ile spor
arasındaki farklılıkların incelenmesi -bir başka deyişle, futbolun değişim süreci, bir oyun olarak
futbolun, bir spor olarak futbola nasıl dönüştüğü şeklinde ele alınması- yoluyla da
görülebilmektedir. Bu doğrultuda bir analiz yapmayı hedefleyen Alan Ingham, spor ile oyun
arasındaki farklılıkları incelerken, oyunu da iki ayrı kategoriye ayırmıştır.
Bunlardan ilkini „play‟ ikincisiniyse „game‟ olarak adlandırmaktadır. Türkçeye her
ikisi de „oyun‟ olarak geçen bu sözcüklerden ilkiyle (play) bireylerin kendilerini eğlendirme
amacıyla oynadıkları, öncelikli amacın kişisel zevk alma olduğu ve kuralların da sık sık
değişkenlik

gösterdiği

oyunlar kastedilmektedir. „Game‟ sözcüğüyse, çok daha net ve

kalıplaşmış kuralları olan, bireylerin bir araya gelip grup halinde hareket etmesiyle, önem
kazanan, bireysellikten çok işteşlik esasına dayanan oyunları işaret etmektedir. Bu iki oyun
kavramından ilkinin ikincisine dönüşümünü, Ingham şu sözlerle anlatmaktadır: ‘Başkalarıyla
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oynamak (playing) „karşılıklı tipleştirmeyi‟ -bir kişinin kendisini bir başkasının yerine
koymasını- gerektirir. „Play‟ daha az rastlantısal hale gelir, tamamlayıcı roller üstlenilir.
Kurallar daha az öznel, daha çok ortaktır. Davranışlar daha fazla tahmin edilebilirdir bu da gelenek için bir ön koşuldur. Tahmin edilebilirlikle birlikte, bireyler gözlemledikleri
davranışa anlam ve niyet yükleyebilirler. Amaç ve amaca giden yollar arasındaki ilişkinin bir
kez kavranmasıyla birlikte pratikler de oldukları gibi kabul edilir, özümsenir. Hedefin ne
olduğunun bilinmesi, ona ulaşılmasını beklenen bir şey haline getirir hatta buna ahlaki açıdan
da değer biçilir. Dolayısıyla, yapıcı kurallar konulmaya başlanır ve bunlar toplumsal ilişkileri
düzenleyip yönlendirir. Alışkanlık ve karşılıklı tipleştirme, „play‟in „game‟e dönüşmesi için
gereklidir… „Game‟ de kişiye zevk vermektedir ama aynı zamanda, başkalarıyla girilen
ilişkilerin ürettiği gerçeklik prensibinin yaratacağı çelişkileri asgari seviyeye indirmek için
içgüdülerin renunciation ve/veya deflection da gerektirmektedir.’
Oyunların (gerek „play‟, gerekse „game‟ olarak değerlendirilenler) ve sporun, bireyler
üzerinde yarattığı bu haz duygusunun yol açacağı en önemli sonuçlardan biriyse, onlara
potansiyel bir maddi değer kazandırmasıdır. Nitekim günümüzde insanlar bu haz duygusunu
yaşayabilmek için piyasada kendilerine sunulan değişik çeşitlerdeki birçok ürünü, para
karşılığında satın almaktadır. Tabii bu durum, oyunların ve sporun da piyasa içinde benzer bir
biçimde kullanılıp kullanılamayacağını akıllara getirmektedir. Bu sorunu Marksist bir
yaklaşımla değerlendiren Ingham, „play‟, „game‟ arasındaki farklılıkları bir de bu bakış açısıyla
ortaya koyar:
Marksiyen kavramları kullanmak gerekirse, üretken bir iş olarak „play‟ kullanım-değeri
ile ele alınır. Ne çocuk, ne de çocuğun emeği, ekonomik açıdan kamulaşmaz. Her ne kadar
„değer‟ terimini kullandıysam da gerçekte çocuğun emeğine, biz yetişkinlerin yapmaya
çalışabileceği üzere, nitel veya nicel olarak değer biçecek ne somut ne de soyut bir standart
vardır. „Game‟ [basit] sosyal mübadele değeriyle ele alınır. Birisi kendisinden bir şeyler
verdiğinde, bunun aynı ölçüde karşılığını almayı da bekler. „Game‟ katılımcılarının eşit
seviyede yeteneklere sahip olmadıkları da hesaba katıldığında, her üretici hem nitel hem de
nicel olarak farklı şeyler ortaya koyar.
Kimisi verimli, kimisi de verimsiz düzeyde üretimde bulunur. Bu durum, toplumsal
etkileşimdeki dengeyi etkilerken, bir tabakalaşma ortaya çıkabilir. Daha verimli olanlar,
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kendileriyle benzer yetenekte olan kişileri aramaya başlarlar ki aynı durum verimsizler için de
söz konusudur. Böylesine bir tabakalaşma, zayıf üreticileri elimine etmez. Toplumsal
etkileşimin sorumluluklarının yerine getirildiği yerde, düzenlemeler nitel ve nicel yönden farklı
olanların bir arada barınmasını sağlar. Basit sosyal mübadeleye dayalı „game‟lerde dürüstlük ve
adalet söylemi hâkimdir.
Ingham‟ın bu değerlendirmesiyle, „play‟ ve „game‟ kavramlarını birbirlerinden iyice
ayrıştırdığı söylenebilir. Aslında bu tanımlama neticesinde „play‟ tamamıyla öznel ve işteşlikten
uzak bir konuma oturtulmuştur. „Game‟ ise toplumsal bir eylemdir, en az birkaç kişinin aynı
anda iştirakini gerektirmektedir. Bu yüzden „play‟, bir bakıma çocukların kendi başlarına
giriştikleri oyun aktivitelerini kapsar bir biçimde anlatılmıştır. Çocukların bu aktivite sırasında
ortaya koydukları emeğin ölçülemeyecek olduğuna dair yapılan vurgunun temelinde yatan da
yine bu sebeptir. Çocuğun kendi kendine oynadığı, işteşlikten uzak bir oyunun değeri, başka
kişilerin o aktiviteye dâhil olmamasından ötürü, sadece o çocuk için anlam taşımaktadır ve bu
nedenle de maddi değeri hesaplanamamaktadır. Tıpkı münzevi bir hayat yaşayan bir kişinin,
inzivaya çekildiği yerde yetiştirdiklerinin (sebze, meyve, tahıl, vb.) maddi değerlerinin
hesaplanamaması gibi…
„Game‟ kategorisindeki oyunlardaysa böylesine bir değer hesaplanıyor olsa da, burada
da basit bir değiş-tokuş anlayışı görülmektedir. Oyunun katılımcıları, kendi aralarında, oyun
için ortaya koydukları efor karşılığında tatmin olacakları bir haz duygusu yaşamalarını
sağlayacak bir denge ortamı kurmuşlardır. Herkesin, yetenekleri doğrultusunda bir şekilde bu
alışverişin içinde yer alması neticesinde de bu düzende vahşi bir rekabetin yaşanmadığı
söylenebilmektedir. „Game‟ kategorisinden spora geçişte yitip giden başlıca özellikler de
bunlardır:

“Sporlar, hem bir mübadele, hem de artı-değer yaratan ilişkileriyle ele alınırlar. „Play‟
oyuncuları için bir kullanım değerine sahipken spor, sporcuların emek gücüne sahip olan ve
tüketiciler üzerinden bunun mübadele değerini kavrayan kişi için bir kullanım değeri ortaya
koymaktadır. Bir sporcunun emek gücü, artı değer yaratmak için sahiplenilmektedir. „Game‟ler
satışa çıkarılır zira spor bazı kişilerin (sporcuların) başkalarının (seyircilerin) keyfini ve yine
başkalarının (sporcuların emek gücüne sahip olanlar) kârını üretmesini gerektirir. Bu üretim
egosantrik de olabilir -mübadele değerinin prestij değeri olması- veya ekonomik de…
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Spordaki altyapı sisteminde, sporcular kişisel emekleri üzerinde söz sahibi olma hakkını
yitirirler ama yine de buna karşılık erken evrelerde sporu bırakabilirler. Sporcu rolüne/kimliğine
kendimizi ne kadar adarsak, emeğimiz de aynı ölçüde nitel olarak yeteneklerimiz ve nicel olarak
da verimliliğimizle belirlenir. Altyapı sisteminde yükselebilmek için „game‟de olduğu gibi
sosyal bir alışverişte bulunmak için üretmeyiz. Bunun yerine „potansiyelimizin‟ pek de belli
olmayan esaslarına dayalı bir piyasa-değeri üzerinden alışverişte bulunmamız gerekmektedir.

Belli bir spor dalında potansiyel ortaya koyarak bu potansiyeli, üretim araçlarıyla
mübadele etmeye başlayabiliriz. Potansiyel, yeni ve daha yüksek kalitede üretim araçlarını satın
alır. Sonuç olarak, emeğimizin ürettiklerini bir ücret ile mübadele edebiliriz. Üretim araçlarını
arz edenlerse (sponsorlar, kulüp sahipleri, organizatörler, federasyonlar, vs.) bizim
potansiyelimizi emek gücü olarak satın alırlar. Bu yatırımlarının da karşılığını almayı beklerler.
Bize daha yüksek kalitede üretim araçları satarlar (daha kaliteli tesisler, formalar, seyahat
imkânları, vs.) ama bunu sadece eğer yeteneklerimiz onlara yatırımlarının karşılıklarını
alabileceklerini garanti edecek düzeydeyse ve sadece eğer ücretler (ve üretim araçlarına yapılan
yatırımlar) genel mübadele değerinden daha düşükse yaparlar. En düşük maliyetli ödemeler
onurlandırmaya yöneliktir (kupalar, madalyalar, diğer ödüller). Daha yüksek maliyetli olanlarsa
profesyonel sporcu kontratlarıdır. Ancak tüm altyapı sistemi, en aşağıdan en yukarıya kadar,
emeğin mübadele değeri yaratma kapasitesi -hem tahmini, hem reel- tarafından belirlenir.

Kısacası, Marksiyen bir bakış açısıyla yaklaşıldığında, oyunun spora doğru geçirdiği
evrimin, aynı zamanda kapitalist düzenin merkezine doğru bir yönelme olduğu söylenebilir.
Oyun ne kadar sporlaşmaktaysa, o kadar da kapitalizmin etkisi altına girmektedir. Ancak bu
tespit yine de tam anlamıyla yeterli değildir. Zira sadece bu tespite bakıldığında akıllara „spor
kapitalist düzenin merkezindeyse o zaman bu düzenin merkezinin uzağında kalan bölgelerinde
ne yer almaktadır?‟ sorusu gelmektedir.

Dahası, bu soruya cevap aranırken bir yanılgı neticesinde kapitalist düzenin merkezinin
uzağında kalan bölgelerinde „game‟ kategorisindeki oyunların yer aldığı da düşünülebilir. Oysa
ki, söz konusu oyunlar, herhangi bir artı değer yaratma amacıyla organize edilmedikleri,
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dolayısıyla emek sömürüsüne meydan vermedikleri ve sadece belli bir verimlilik seviyesinin
üzerindeki üreticilere yaşam hakkı tanımak gibi bir yapıda bulunmadıkları için, kapitalist
düzenin merkezinin uzağında kalan bölgelerinde dahi uzak kalmaktadırlar.
Dolayısıyla, kapitalist düzenle oyunların ve sporun arasında bir ilişki olup olmadığına
yönelik yapılacak tespitte, sadece birer spor haline gelmiş oyunların artık kapitalist düzenin
içinde yer almaya başladıklarını söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Fakat bu saptama
da yeterli derecede ayrıntıdan yoksundur. Bu kez de sporların kapitalist düzen içerisinde, bu
düzenin ne denli merkezinde veya ne denli periferisinde yer aldıkları konusuna bir açıklık
getirilmediği dikkat çekmektedir.

Eğer Ingham‟ın yaptığı gibi, öncelikle sportif faaliyetler üzerinden ne kadar artı değer
üretildiğine odaklanıp, sporun ne derecede kapitalistleştiği de buna göre yargılanacaksa,
inceleme amatörlük/profesyonellik eksenine oturacaktır. Çünkü amatör olarak sportif
faaliyetlerde bulunanlar, aslen başka bir mesleğe sahiptirler, yani Marksist deyimle söylenmesi
gerekirse, emeklerini belli bir ücret karşılığında başka bir alanda satmaktadırlar.

Öte yandan amatör spor kulüplerinin de sermaye sahipleri tarafından bir gelir kapısı
olarak görüldüğünü iddia etmek de güçtür. Sonuçta sporda ve tabii ki futbolda kapitalistleşme
süreci incelenecekse, milat olarak belirlenecek nokta, profesyonelliğe geçiş tarihi olmalıdır.
Yine merkez-periferi modeli

üzerinden

açıklanması

gerekirse,

amatör

sporlar

kapitalist

düzenin periferisinde yer almaktayken, profesyonel sporların bu düzenin merkezinde yer
aldıkları söylenebilir.
Son olarak amatörlükten profesyonelliğe geçişle birlikte bir anda tepeden
tırnağa kapitalist bir yapıya bürünülmediğini, söz konusu geçişin daha çok bir
sürecin başlangıç evresini oluşturduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin futbolda
profesyonelliğe
günümüzdeki
profesyonelliğin
pound

ücret

19.

Yüzyıl‟ın

koşullar
erken

sonlarında

arasında

çok

dönemlerinde

almışlardır.

geçilmiştir,
büyük

profesyonel

Günümüzdeyse

bu

ancak

farklar

günkü

koşullarla

bulunmaktadır.

futbolcular
miktarın

o

haftada

binlerce

Mesela

azami

dört

katını
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kazanabilmekteler, üstelik alacakları ücretle ilgili kanunlarla belirtilmiş herhangi bir üst sınır
da bulunmamaktadır.

Yine yaklaşık 100 sene önce henüz televizyon diye bir cihaz icat dahi edilmemişken,
bugün televizyon yayıncılığı futbol ekonomisinin başat aktörlerinden biri haline gelmiş
vaziyette. Ayrıca 19. Yüzyıl sonlarında Britanya dışında, daha çok Britanyalıların yaşadığı
bölgelerde yeni yeni yaygınlaşmakta olan futbol artık dünyanın neredeyse dört bir yanında en
çok sevilen, takip edilen spor konumundadır. Hiç şüphesiz futbola karşı olan bu talep
yoğunluğu, bir yüzyılı biraz aşan süre içinde futbol sektöründeki sermayenin de defalarca
katlanarak artmasındaki başlıca sebeptir.
Özetle futbol, profesyonelliğe ilk geçişin yaşandığı günden itibaren kapitalist düzenin
içine yerleşmiştir ancak burada sabit bir noktada kalmamış, sürekli düzenin merkezine daha da
yakınlaşabilmek için hareket halinde olmuştur. Bu durum da, daha önce de bahsedildiği üzere,
burjuvazinin varlığını sürdürebilmesi için sürekli bir değişim ve dönüşüm yaratması
gerekliliğine paraleldir. Zira burjuvazinin tetiklediği bu değişim ve dönüşüm sayesinde,
kapitalizm sürekli kendini yenilemektedir. Dolayısıyla da söz konusu kapitalist düzenin merkezi
de nitel bir değişimden nasibini almaktadır. Bu da futbolun, kapitalist düzenin merkezine doğru
yol almaya çalışırken sürekli kapitalizmin yeni yeni etkilerine maruz kalması anlamına
gelmektedir.
Futbol ile kapitalizm arasındaki ilişkide şu ana kadar, özellikle de Ingham‟ın
makalesinden yola çıkılarak dikkat çekilmek istenen nokta, futbolun profesyonel yapısı
içinde adeta kapitalizmle kol kola girmiş bir konumda oluşudur. Bu nedenle, futbolun bir
ideolojik aygıta dönüşmesinin açıklamasını, sadece futbolun çok geniş kitlelere yayılmış olması
temeline dayandırmakla yetinmemek gerekmektedir. Bunun dışında, profesyonel futbolun
kapitalist düzenin öğelerinden birine dönüşmüş olduğu gerçeği de göz önünde
bulundurulmalıdır. Böylece futbol, kendi özünü, yani kapitalizmi sararak koruyan bir tür kabuk
olarak da görülebilir.
Aslında böyle bir metafor kullanımında akıllara gelen, bir kez daha Althusseryen
yaklaşım ve onun yapısalcı tavrıdır. Zira futbol, bu şekilde ele alındığında daha somut ve dışsal
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bir yapıda görülmektedir. Futbol tamamen kapitalistler tarafından kapitalist amaçlara hizmet
etmesi için icat edilmemiştir, kendine özgü bir yapısı da vardır, ama zaman içerisinde
kapitalizmle olan etkileşiminden dolayı, farklı nitelikler kazanmış, bir bakıma yeni bir yapıya
bürünmüştür ve bu yeni yapısıyla da, Althusseryen literatürde bir ideolojik aygıt olarak
tanımlanabilecek bir görünüme kavuşmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama yok.

198

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Futbol İngiltere’de üst veya üst orta sınıfa mensup ailelerin çocukları tarafından icat
edilmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Althusser, dolaylı yoldan sporun ve futbolun kitleler üzerinde şekillendirici bir
etkisi olduğuna işaret etmektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
3- 18.yüzyılda Kıta Avrupasındaki Karnaval ve Almanya’daki Shrove Tuesday futbolu
gibi ayaktopu oyunları genellikle dini günlerde oynanmaktaydı.
a)Doğru
b) Yanlış
4-Futbol Oxford ve Cambridge öğrencileri tarafından en azından 16.yüzyıldan beri
düzenli ve hevesli bir biçimde oynanmakta olan bir oyundu.
a)Doğru
b) Yanlış
5-1852’de Thomas Arby, tenis okulunun müdürü oldu ve ülkenin varlıklı gençlerinin
ahlaki eğitiminde köklü değişikliklere gitmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Futbol-küresel oyunun sosyolojisi adlı kitabın yazarı kimdir?
a)Richard Denver
b)Insaghi Carlotti
c)Richard Giulianotti
d)Thomas Zimmermann
e)David Terrence
7-Tarihsel süreçte nerede, profesyonel orta sınıflar, sanayiciler ve küçük burjuva en
başarılı kulüpleri kontrol altında tutmuştur?
a)Orta ve Güney Fransa
b)Orta ve Kuzey İngiltere
c)Orta ve Doğu Almanya
d)Orta ve Batı İspanya
e)Orta ve Kuzey İtalya
8-Hangi Futbol Birliği’nde bütün kulüplerin ve alt kurumların kendisine bağlı olduğu
örgütleyici bir gövde ortaya çıkmıştır?
a)
Fransız Futbol Birliği
b)
Alman Futbol Birliği
c)
İngiliz Futbol Birliği
d)
İtalyan Futbol Birliği
e)
Rus Futbol Birliği
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9-Futbolda profesyonelliğe ne zaman geçilmiştir?
a)18.yüzyılın başı
b)19.yüzyılın başı
c)20.yüzyılın başı
d)19.yüzyılın sonu
e)18.yüzyılın sonu
10-Futbolun profesyonel yapısı içinde adeta kapitalizmle kol kola girmiş bir konumda
olduğunu makalesinde vurgulayan kimdir?
a)Ingham
b)Weber
c)Elias
d)Sondersohn
e)Durkheim
Cevaplar
1) a
2) a
3) b
4) a
5) b
6) c
7) b
8) c
9) d
10) a

202

10. FUTBOLUN SINIFSAL BOYUTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Futbolun sınıfsal boyutunu David Russell’ın görüşlerine göre yorumlayınız.
2-Futbolun sınıfsal boyutunu Steven Tischler’in görüşlerine göre yorumlayınız.
3-Gramsiyen bakış açısından futbolu anlatınız.
4-Adorno’ya göre spor ne anlama gelmektedir, açıklayınız.
5-Habermas’ın spora ilişkin görüşlerini irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Futbolun sınıfsal boyutu,futbol-ideoloji ilişkisi

207

Giriş
Bu bölümde futbolun sınıfsal boyutu, Gramsci, Adorno ve Habermas’ın görüşlerinden
çıkarılabilecek sonuçlar doğrultusunda işlenmektedir.
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10. FUTBOLUN SINIFSAL BOYUTU
Futbolla ideoloji ilişkisi üzerine eğilirken, nasıl futbolun ekonomik yapısının göz
önünde bulundurulması gerekiyorsa, benzer bir biçimde futbolla, ekonomik ilişkilerin
belirlediği sınıflar arasındaki ilişki de göz ardı edilmemelidir.
David Russell, İngiltere‟de futbol ile sosyal kimlikler arasındaki ilişkilere odaklanan bir
makalesinde, söz konusu duruma şu satırlarda değinmiştir: Futbol uzun süre futbolcularının ve
seyircilerinin çoğunu, kabaca nitelikli ve yarı nitelikli diye tanımlanabilecek işçi sınıfı içinden
çıkarmıştır. 19. Yüzyılın sonlarında, futbol birçok işçinin „yaptığı‟ bir şeydi ve bu bir sınıf bilinci
olmasa da sınıfla alakalı bir bilinç yaratıyordu. Ancak futbol büyük çoğunlukla orta ve üst orta
sınıflar tarafından yönetiliyordu ve bu toplumsal şekillenme gerek oyunun „sahibi‟ olmak
gerekse futbolun hâkim gruplarla tahakküm altındaki grupların arasındaki daha geniş toplumsal
ilişkileri yapılandırmadaki rolü üzerine çok fazla tartışma çıkmasına neden oluyordu.
Uç bir görüş olarak Steven Tischler, 1914 öncesi dönemle ilgili „diğer eğlence türleri gibi
burjuvazi tarafından kontrol altında tutulmakta finanse edilmekte olan ticari-profesyonel futbol,
tartışmasız bir biçimde endüstriyel kapitalizmin yarattığı basıncın, toplumdaki temel ilişkilere zarar
vermeden güvenli bir biçimde içinden geçebileceği bir emniyet sübabı oluşturmuştur‟ iddiasında
bulunuyordu. Bir diğer uçtaysa, futbolun popüler kapasitesinin, yönetici sınıfın ideolojisini
saptırmaya ve futbola proleter değerlerin katılmasına yardımcı olacağı savunuluyordu. Bu görüşe
göre işçiler kapitalist girişimlerin ve hâkimiyetin karşısında kurbanlık koyun değillerdi... Proletarya,
kısaca söylemek gerekirse, kendi çıkarlarının geliştirilmesinin ve bir sonuca ulaştırılmasının modern
sporlardaki olanaklarını keşfetmişti.
Kapitalist toplumun iki ana sınıfı olan burjuvazi ve proletaryanın futbola karşı olan
konumunun adlandırılmasına yönelik yukarıda verilen örneklere bakıldığında, „iki uç‟ diye
tabir edilen görüşlerin aslında yine Marksist ekol içinden iki tür görüş olduğu dikkat çekmektedir.
Söz konusu metinde „futbol‟ üzerine yapılan tartışmanın bir benzerinin „ideoloji‟ kavramı
üzerine de sıkça yapılmış olduğu düşünüldüğünde, adı geçen iki tür görüş daha net ortaya
çıkacaktır.
Hatırlanacağı üzere Marx, ideoloji kavramını tamamen negatif bir yaklaşımla ele almış,
ideolojinin „yanlış bilinç‟ olduğunu vurgulamış ve „yönetici sınıfın fikirlerinin her daim
yönetici fikirler olduğu‟ görüşünü de temel alarak ideolojiyi, yönetici sınıfın adeta gerçekleri
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tersine çevirmek amacıyla kullandığı bir yöntem olarak göstermiştir. Öte yandan Marksist
akımın bir sonraki kuşağının en önemli isimleri arasında yer alan Lenin ve Lukács gibi
düşünürlerse, ideolojiye negatif değil de nötr bir anlam yükleyerek, burjuvaziye karşı
proletaryanın da kendi ideolojisini geliştirebileceğinin üzerinde durmuşlardır, hatta Lukács
ideolojiyle sınıf bilinci kavramını birbirlerine paralel göstermiştir.

10.1. Gramsciyen Bakış Açısından Futbol
Bu açıdan bakıldığında, Russell‟dan yapılan alıntıda futbolun da ideoloji kavramına çok
benzer bir biçimde ele alındığı daha net görülmektedir. Bunun yanısıra, futbolun alt sınıflar
tarafından da yönetici sınıfa karşı bir direnme aracı olarak kullanılması, Gramsci‟nin ortaya
koyduğu hegemonya kavramında dizginlerin tamamen yönetici sınıfın elinde olmadığı şeklinde
yorumlanabilecek görüşü de, aynı doğrultuda ele alınabilir.

Hatırlanacağı üzere Gramsci‟nin hegemonya kavramındaki temel hususlardan biri,
yönetici sınıfın, alt sınıfları tahakkümü altında tutabilmesi için onlardan bir şekilde rıza alması
gerektiğiydi. Bu amaçla da yönetici sınıf, alt sınıfların bir bakıma içinde bulundukları durumun
farkına varmalarını, yani sınıf bilincine erişmelerini engelleyecek ve bu şekilde onların
toplumsal konumlarına „razı‟ olmalarını sağlayarak kendi yönetimlerine „rıza‟ göstermelerine
neden olacak bir üstyapı inşa etmekteydi.

Hegemonyanın kurulması süreci içinde, yönetici sınıfın kendi çıkarlarını bütün ulusun
çıkarlarıymış gibi göstermesi de Gramsci tarafından ayrıca „national-popular‟ (ulusal-popüler)
olarak tanımlanmıştı. Tabii bu taktik, aynı zamanda bir devrim gerçekleştirerek mevcut yönetici
sınıfı alaşağı edip onun yerine geçmeyi amaçlayan alt sınıflar için de geçerli olabilirdi.
Gramsci, devrim konusunda da ortodoks Marksistlerle aynı görüşte değildir.
Gramsci‟ye göre ortodoks Marksizm‟deki „kapitalizmin bir süre sonra kendi kendisini yok
edecek noktaya geleceği ve devrimin kaçınılmaz bir biçimde kendiliğinden gerçekleşebileceği‟
yönündeki görüşe de şüpheyle yaklaşmaktadır ve açıkçası devrimin böylesine otomatikman
gerçekleşebileceği konusunda iyimser de değildir. Devrimci sınıfın diğer sınıflar üzerinde
ekonomik, siyasi ve askeri bir güce sahip olması gerektiği gibi, aynı zamanda otoritesini
pekiştirebilmesi için entelektüel bir liderliğe de ihtiyacı vardır. Bunun için de devrimci sınıfın
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da kendi kültürüyle bir üstyapı oluşturması gerekmektedir ki bu üstyapı vasıtasıyla toplumdaki
diğer sınıflar üzerinde etkisini hissettirebilsin.
Bir başka deyişle, eğer işçi sınıfı hâkim sınıf olmak istiyorsa, onun da toplumun diğer
kesimleri tarafından destek görecek bir „kendi kültürünü yaratma‟ hamlesinde bulunması
zorunludur. Sonuçta, Russell‟dan yapılan alıntıda belirtilen futbol üzerine yapılmış ikinci tespit
ile Gramsci‟nin hegemonya kavramı arasında da bu şekilde bir ilişki kurulabilmekte, futbol,
proletaryanın kendi kültürünü oluşturması yolunda bir araç olarak da algılanabilmektedir.

Gramsci, her ne kadar futbolla ilgili herhangi bir çalışma yapmamış olsa da, geliştirdiği
hegemonya kavramıyla, sporu (dolayısıyla futbolu) bu hegemonya kavramı üzerinden okumayı
deneyen sosyal bilimciler vasıtasıyla, bu alan üzerinde de bir etki yaratmıştır. Söz konusu sosyal
bilimcilerden biri olan David Rowe, “Antonio Gramsci: Sport, Hegemony and the National
Popular” (Antonio Gramsci: Spor, Hegemonya ve Ulusal Popüler) başlıklı makalesinde,
Gramsci‟nin geliştirmiş olduğu bu iki önemli kavramı, spor örneği özelinde açıklamaktadır.
Bunu yapmak için de öncelikle ortodoks Marksist bir yaklaşımla sporun nasıl ele alınabileceğini
sorgulayıp, daha sonra da Gramsci‟nin geliştirdiği anlayışın buna göre ortaya koyduğu farklılık
üzerinden bir tanımlama yapmayı tercih etmektedir.
Rowe‟a göre “sporun ortodoks Marksist eleştirisi, „oynama halini‟ her türlü açıdan ele
alabilir ama olumlu olmadığı sürece... Böylesine bir perspektifte, spor fiziksel oynamanın iyicil
bir gelişimi olarak değil de, kültürel faaliyetleri kendine mal eden, proletaryanın dikkatini
sportif „sirklerle‟ farklı yönlere çeken, sporcuları birer „robota‟ ve seyircileri de disipline
edilmiş pasif tüketicilere çeviren ve kapitalist sömürüyle yönetici sınıfın tahakkümüne yeni yeni
imkânlar yaratan, günlük yaşantının kapitalizm tarafından metalaştırılmasının gelişiminin bir
örneği olarak gösterilmektedir.”Rowe konuyla ilgili daha aydınlatıcı olabilmek için, Jean-Marie
Brohm‟un hayli Marksist bir bakış açısıyla kaleme almış olduğu “Sport: A Prison of Measured
Time” (Spor: Ölçülen Zamanın Bir Hapishanesi) adlı kitabından şu alıntıya başvurur:

‘Spor, burjuva toplumunun üretici güçlerinin gelişimine bağımlıdır. Spordaki teknik
gelişim, kapitalizmin teknolojik ve bilimsel gelişimini yakından takip eder. Burjuva sporu bir
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sınıf kurumudur, tamamen kapitalist üretim ilişkileri ve sınıf ilişkilerinin çerçevesine
oturtulmuştur. Tıpkı üniversite, ordu, vb. kurumlar gibi. Ve son olarak, bir üstyapı görüngüsü
olarak spor kapitalist toplumun bütün diğer üstyapısal kademelerine bağlıdır. Sporun örgütsel
birliği, burjuva devletinin baskıcı etkisiyle güvence altına alınmıştır. Dahası, kitle iletişim
araçları tarafından çok geniş bir ölçeğe yayılan bir ideoloji olarak spor, egemen burjuva
ideolojisinin de bir kesimini oluşturmaktadır.’
Marksist yaklaşımın spora karşı olan eleştirel tavrı, karşıt eleştirileri de beraberinde
getirmiştir. Sporun da kapitalist toplumdaki diğer tüm kurumlar gibi burjuvazi tarafından ele
geçirilmiş olarak gösterilmesi ve yine söz konusu tüm kurumlar gibi sadece bir proletarya
devrimi sayesinde bu etkiden kurtarılabileceği düşüncesi, sosyal kurumların oluşturduğu
üstyapının tamamen ekonomik altyapı tarafından belirlendiği görüşünden ortaya çıkmaktadır.
Rowe, Gramsci‟nin teori ve pratik birlikteliğine dayalı praksis felsefesinin bu noktada
önemli bir alternatif ortaya koyduğunu iddia etmektedir. Gramsci, „ulusal-popüler‟ kavramında
aslında bir bakıma, devletin, dolayısıyla da yönetici sınıfın kontrolü altında olan ulusal
kültürün, halkın kültürüne uyumlu bir hale getirilmesiyle birlikte toplumdaki ortak duyunun
gelişeceğine vurgu yapmaktadır.
Bu noktada da ulusal-popüler kitleyle kendi arasında bir bağ bulunduğunun bilincinde
olan aydınlara büyük sorumluluk düşmektedir. Bu aydın grubu, halkla iç içe olmalı, sahip
oldukları bilginin ötesinde aynı zamanda halkın hissettiklerini hissedebilmelidir. Bu görüşten
yola çıkan Rowe, Gramsciyen yaklaşıma göre sporun eleştirel bir analizini yapanların, aynı
zamanda spor müsabakalarındaki heyecanın neye benzediğini, taraftarlık hissinin ne olduğunu
bilmeleri gerektiğini savunmaktadır.
Gramsci‟nin, ekonomik altyapıya odaklanan ortodoks Marksist yaklaşımın yerine,
kültürel üstyapıya odaklanan bir neo-Marksist anlayış geliştirmiş olması, doğal olarak kültürel
üstyapının öğelerinden biri olan sporun, Gramsci‟nin bakış açısıyla irdelenmesine yol açmıştır
ve bu doğrultuda da öncelikle üstünde durulan nokta, toplumsal ilişkilerde sporun ne gibi bir
rol oynadığıdır. Buna göre; Sermayenin, nasıl kaçınılmaz ve geri dönüşü olmayan bir biçimde
sporun
kontrolünü

ele

geçirdiğine

dair

yapılan

mekanik

açıklamaların

doğruluğu,

toplumların karmaşık yapılarına karşı daha adil yaklaşacak daha belirli ve öze
dönüşlü eleştiriler yoluyla tartışmaya açılabilir.
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Sporun,
tutkusunun

yoğun
hâkim

„kültürelleşme‟
boyutlarından
popüler
ilişkilerin
ortaya

olduğu

ve

kültür

çıkılarak

formları,

şekillendiği,

da

toplumlarında
gibi

bir

bir

edildiği

Gramsci‟nin

eylemlerin

olguların

sonuca

Gramsciyen

temsil

çıkmaktadır.

kurulduklarına,

Batı

„medyalaşma‟

yola

bir

ve

yarıştırıldığı

hegemonya

nasıl

yaygın

olarak

görülen

altındaki

belirgin

kültürel

varılabilir.

çerçevede,

imaj

Dolayısıyla

toplumsal
birer

kavramı,

yorumlandıklarına,

spor

gibi

değerlerin

savaş

ve

alanı

olarak

kurumların

nasıl

ideolojilerin

nasıl

üretildiklerine yakından ve dinamik bir çerçeve içinden bakarak aynı zamanda
bazı

geçersiz

ikiliklerin

Sosyolojide,
şekillendirmesiyle

yapı

de

ile

üstesinden

fail

insanların

gelme

arasındaki

toplumu

konusunda

ayrılık

sorunu

yol

göstermektedir.

(toplumun

insanları

şekillendirmesi arasındaki),hegemonyanın

aynı anda karşılıklı iletişim kurulmasına yaptığı vurguyla en azından kısmen de olsa
düzeltilebilir. Kültürel Çalışmalar‟ın disiplinler arası alanında, hegemonya kavramı benzer bir
biçimde yapısalcılıkla (insanların hâlihazırda zaten var olan dil, ideoloji ve söylem gibi
yapıların içerisinde nasıl konumlandırıldığına vurgu yapar) kültürelciliğin (toplumsal grupların
kendi kültürlerini nasıl

yarattığının

ve kendilerine yukarıdan empoze

edilmeye çalışılan

kültürlere karşı da nasıl direndiğinin üzerinde durur) arasındaki uyuşmazlığı düzeltmek
amacıyla kullanılmaktadır.
Sporun Gramsciyen bir yaklaşımla incelenmesi üzerinde yapılmış en önemli sosyolojik
çalışmalardan biri, John Hargreaves tarafından yazılmış “Sport, Power and Culture” (Spor,
İktidar ve Kültür) adlı kitaptır:
‘Hargreaves, Britanya‟da sporun gelişimi üzerine yaptığı analizde „burjuvazinin 19.
Yüzyıl Britanya‟sında gelişmekte olan ekonomik ve siyasi gücü, aynı yüzyılın sonlarında bu
sınıfın hegemonyasına dönüşmüştü ve spor da bu sürece önemli ölçüde dâhil edilmişti‟ tezini
ortaya atmıştır. Burada spor, sınıf-iktidar ilişkilerinin önemli bir cephesi olarak görülmektedir
ve kültürel liderlik de, „ast ve alt grupların‟ üzerinde, „işçi sınıfının yeniden bir genel
düzenlenmesi‟ biçiminde bir kontrol sağlanması için ilk başvurulan yol olma hususunda kaba
kuvvetin yerini almıştır. İttifaklar oluşturan ve muhalefeti de daha küçük parçalara ayıran bu
„sürekli‟ müzakere hâli, „işçi sınıfı ve diğer alt toplumsal kategorilerin (siyahlar, gençler)
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sporun içine zorla veya hileyle çekilmesiyle değil de spor tarafından kazanılmaları‟ yöntemiyle
işlemektedir.’
Hargreaves‟in yaptığı saptama, kısaca söylemek gerekirse, burjuvazinin sporu bir
hegemonya aracı olarak kullanmasına işaret etmektedir. Burjuvazi, bir sınıf olarak sahip olduğu
iktidarın, alt sınıflar tarafından kabullenilmesi için fiziksel şiddete, kaba kuvvete
başvurmaktansa toplumun genelinin peşinden koşabileceği, kitleleri bir araya getirecek ve bunu
yaparken de sınıflar arası farklılıkları maskeleyecek birtakım üstyapılar oluşturmayı tercih
etmektedir. Bu üstyapılardan biri de sporun ta kendisidir.
Britanya‟da burjuvazinin, işçi sınıfı üzerinde böylesine bir hegemonya kurmaya
başlaması, Hargreaves‟in de belirttiği üzere 19. Yüzyıl sonlarına denk gelmektedir ve 20.
Yüzyılın başlarında da bu hegemonya gitgide genişlemiştir:

‘Bu zaman içinde, göreceli olarak bir koordinasyon içinde bulunmayan fiziksel
aktiviteler, modern bir kurumun çatısı altında bir araya getiriliyordu ki Hargreaves‟e göre bu
rastlantısal olmayan bir gelişmeydi. Hargreaves, sporun „işçi sınıfı mensubu genç erkekler
arasından bazı saygıdeğer isimleri, işçi sınıfının üyelerini, onların boş zamanlarını zaptederek
bir araya getirmeyi amaçlayan çeşitli organizasyonlara orantısız bir biçimde iliştirme işlevi
görmekte‟ olduğuna dikkat çekmektedir.

Boş zamanları saygı gören bir biçimde değerlendirmenin, adı kötüye çıkmış, „holigan‟
tarzı hoşça vakit geçirme alışkanlıklarına karşı önemini vurgulayan sporun bu kaynaştırıcı rolü,
Gramsci‟nin hegemonya kavramının işleyişine dair bir örnektir. Hargreaves‟e göre hâkim sınıfın
çıkarları, bir kargaşaya yol açabilmesi muhtemel görünen geniş bir kesim işçi sınıfı üyesi
erkeğin, altyapısı genellikle alt-orta sınıf ve „saygıdeğer‟ işçi sınıfı mensupları tarafından idare
edilen bir toplumsal kurum olan spora bağlanmasıyla sağlanmaktadır.’
Gramsciyen yaklaşım da daha sonraları, „her ne kadar ekonomik indirgemeciliğe karşı
çıksa da hegemonya kavramının da aslında sınıf indirgemeciliğinde bulunduğu ve onun da yine
determinist bir yapıda olduğu‟ gerekçesiyle, ağırlıklı olarak post-yapısalcıların oluşturduğu bir
grup sosyal bilimci tarafından eleştirilmiş ve genelden ziyade daha fazla ayrıntılara
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odaklanmayı seçen birçok alternatif yaklaşım daha ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar içerisinde
de gerek ideolojiye, gerek futbola dair önemli saptamalarda bulunulmuştur.

10.2. Adorno’ya Göre Spor
Öte yandan, Marksist akım içerisinde Gramsci‟den sonra gelen, ancak özellikle sınıf
ilişkileri ve ideolojiye olan yaklaşımında Gramsciyen neo-Marksizm‟e kıyasla ortodoks
Marksizm‟e daha yakın duran Theodor Adorno (yine de çalışmalarında kültüre odaklanması
nedeniyle Adorno da neo-Marksist ekolden kabul edilmektedir), öncülüğünü yaptığı Frankfurt
Okulu‟nun eleştirel teorisinde, kitle kültürünü, toplumdaki olumsuzlukları gizlemek hatta
normalleştirmekle suçlar.

Adorno‟nun buradaki yaklaşımı, ideolojiyi, ideolojinin toplumdaki farklılıkları, bir tür
aldatmaca yoluyla birbirine eşitmiş gibi gösterdiği iddiası üzerinden eleştirmesindeki
yaklaşımına bire bir paraleldir. Adorno‟nun bu eleştirel tavrından, kitle kültürünün
parçalarından biri olan sporun da etkilendiği görülmektedir.
Adorno, modern dünyada artık zararsız herhangi bir şeyin kalmadığını öne sürmektedir.
Bu görüşün temelinde de modern toplumu oluşturan her türlü öğenin, o toplumdaki egemenlik
ilişkileriyle bir şekilde ilintili hale gelmesi ve böylelikle birer baskı aracı haline dönüşebilmesi
düşüncesi yatmaktadır. Dolayısıyla Adorno, modern toplumun öğelerinden biri olması
nedeniyle sporu da bu bakış açısıyla değerlendirmektedir. Adorno‟ya göre;
‘Sporun kendisi oyun değil fakat boyunduruk altındaki kişilerin, boyun eğmişliklerini
kutladıkları bir ayindir.‟ Kartellerin, 19. Yüzyılının rekabetçi piyasa ekonomisini devre dışı
bıraktığı ve neredeyse baştan aşağı yönetilen tekelci kapitalizm dünyasında „spor rekabete izin
vermektedir... Rekabetin devre dışı bırakıldığı bir dünyada hayatta kalabilmek için...‟ Spor
günümüzde sadece toplumun geri kalanının temelini oluşturan tahakkümü ifade edebildiğinde
başarıya ulaşan, vahşileştirilmiş bir faaliyet türüdür.
Bir „boş zaman‟ aktivitesi olarak spor, diğer tüm boş zaman aktiviteleri gibi, iş sahasıyla
ilişki halindedir: „boş zaman, çalışmanın gölgelenmiş bir devamından başka bir şey değildir.‟
Geç kapitalizmde spor, „hayatın ta kendisi‟ prensibine yükseltilmiştir ki böylece rekabetçi
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mücadeleler mutlak durağanlık dönemlerinde de hoş tutulabilsin. Bu nedenle kapitalizmin daha
erken bir evresindeki dönemler arasındaki gerilim, boş zaman faaliyetlerine aktarılır ve iş de
artık kendini tekrarlayıp duran bir aynılık içinde gözden kaybolur.’
Görüldüğü üzere Adorno spora karşı, Gramsci‟ye nazaran çok daha katı bir tutum
içerisindedir. İki düşünür de, eğer post-yapısalcıların onlar üzerindeki eleştirilerinde
kullandıkları jargonla ifade etmek gerekirse, bir sınıf indirgemeciliği içindedir belki ama
Gramsci söz konusu sınıflar arasındaki mücadelede karşılıklı bir etkinin olabileceğine
değinirken, Adorno çok daha kötümser bir yaklaşımla iki ana sınıf arasındaki ilişkiyi, bir tarafın
diğeri üzerindeki mutlak tahakkümü olarak göstermektedir. Dahası, Adorno‟ya göre bu mutlak
tahakkümün etkileri, toplumsal yaşamın her alanına yansımış, bütün kültürel öğeler de söz
konusu tahakkümün sağlanması doğrultusunda kullanılan araçlara dönüşmüşlerdir.
Yine yukarıda bahsi geçen „sporun hayatın ta kendisi prensibine yükseltilmesi görüşü,
Adorno‟nun ideolojiyle ilgili kullandığı „yanlış eşitlik‟ kavramıyla hemen hemen aynı
doğrultudadır. Sporun hayatın ta kendisiymiş gibi gösterilmesiyle aslında insanlara sahte bir
hayat tablosu çizilmektedir ve bu tabloya odaklanan gözler de, gerçek hayattaki eşitsizliklerin
farkına varamaz. Rekabetin olmadığı bir tekelci kapitalist toplumda rekabete izin verilen alanın
spor müsabakaları olması da bunun bir sonucudur.

10.3. Habermas ve Spor
Frankfurt Okulu bünyesinden çıkan bir başka ünlü düşünür olan Jürgen Habermas, her
ne kadar doğrudan doğruya spor üzerine bir analizde bulunmamış olsa da, ortaya koyduğu
düşüncelerle, sosyal bilimler çerçevesinde spor üzerine yapılan çalışmalara dolaylı yoldan
katkıda bulunmuştur. Buna örnek olarak gösterilebilecek “Habermas on Sports: Social Theory
from a Moral Perspective” (Spor Üzerine Habermas: Ahlaki Bir Perspektiften Sosyal Teori)
başlıklı makalede, yazar William J. Morgan da Habermas‟ın bakış açısına göre sporun nasıl
değerlendirilebileceği üzerinde durmaktadır.
Habermas’ın spor üzerine ne düşünebileceğine dair ilk ipuçlarına, iş ile boş zaman
arasındaki ilişki üzerine yaptığı saptamalarda rastlanmaktadır. Habermas‟a göre; ‘sorun
kapitalist toplumda emeğin, ücretli-emek olarak kurumsallaştırılmasıdır ve bunun için de
emeğin

bu

amaca

toplumda

hâkim olan

kâra

yönelik

rasyonel

karakterinin

yönlenme

anlayışına uyacak

kapitalist

türden

şekillendirilmesidir.
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Habermas,

emeğin bu alanda kapitalizmin amaçlarına hizmet etmek için

rasyonelleştirilmesinin (kurumsallaştırılması) zaten yeterince vahim olduğunu savunuyordu,
ancak ona boş zamanlarımızın da benzer bir biçimde kâr amacına hizmet edecek şekilde
rasyonelleştirilmesinin daha da vahim olduğunu düşünüyordu. Bu, spor gibi boş zaman
faaliyetlerinin, ücretli emeğin kurallarını ve rasyonalitesini tekrarladığı anlamına gelmekteydi.
Yani bu tür faaliyetler, ücretli emeğinkine benzer bir biçimde eyleme dökülüyor, düzenleniyor
ve finanse ediliyordu. Böylelikle spor, emeğe bir alternatif olmaktansa, emeğin sadece yeni bir
emsali, iş gününü kısaltmaktansa uzatan, bir tür ardıl kopyası haline geliyordu.’
Habermas‟ın yukarıdaki görüşleri, ustası Adorno‟dan ne ölçüde etkilendiğinin de bir
göstergesidir zira Adorno‟nun da aynı konudaki görüşleri, öğrencisininkiyle hemen hemen
aynıdır. Farklı bir açıdan bakıldığında, Habermas‟ın, Adorno‟nun söylediklerinin üzerine fazla
bir ekleme yapmadığı da düşünülebilir.
Morgan, Habermas‟ın işaret ettiği ahlaki erozyonun en net biçimde örneklendiği
alanlardan birinin spor olduğuna dikkat çekmektedir: ‘Aygıtsal düşüncenin, ahlaki düşünceye
sızmasının ve gerçekleşen toplumsal/ahlaki çöküşün modern sporlardan daha açık bir biçimde
görülebildiği bir yer belki de yoktur. Günümüzde spor dünyasının büyük bir kısmını
yönlendiren „ne pahasına olursa olsun kazan‟ anlayışı, bu durumu ve bu durumun, kişisel
çıkarların peşinden düşüncesizce gidilmesini haklı göstermesini, bir sır olmaktan
çıkarmaktadır.

10.4.
Gramsci,
Adorno
Çıkarılabilecek Sonuçlar

ve

Habermas’ın

Görüşlerinden

Gramsci, Adorno ve Habermas gibi düşünürlerin geliştirdikleri kavramlar üzerinden
yapılan sporun toplumsal analizlerinin, basit bir tümdengelim anlayışıyla, günümüzde
dünyadaki en popüler spor olan futbola da uyarlanabileceğini söylemek yanlış olmaz.
Dolayısıyla çalışmanın içerisinde, futbol ile ideoloji ilişkisi ele alınırken, örneklerin
açıklanmasında konuya bu tip farklı açılardan da yaklaşılacaktır. Ancak öncelikle ve ağırlıklı
olarak üzerinde durulacak nokta, mevcut bölümün girişinde kısaca değinilen futbolun kitleler
üzerindeki etkisi ve bu etki aracılığıyla da ideolojilerin söz konusu kitlelere yansıtılması
hususunda nasıl bir araca dönüştüğü olacaktır.
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Futbolun kendine ait yönetim organlarının ve kanunlarının olması, futbolun, oynandığı
bölgedeki sosyal, siyasal ve ekonomik koşullardan soyutlanması için ne geçmişte yeterli
olmuştur, ne de günümüzde olmaktadır. Bunun sonucunda, futboldan bağımsız olarak var olan
herhangi bir sosyal, siyasal veya ekonomik durumun, futbola da yansıdığı görülebilmektedir.
Söz konusu yansımalar, aynı zamanda futbol ile ideoloji arasındaki ilişkiye de uygun bir zemin
oluşturmaktadır.
İdeolojiye olumsuz bir anlam yükleyen, genellikle Marksist tandanslı kesimlerin
nazarında, futbol ile ideoloji arasındaki bu ilişki dolayısıyla futbol da tamamen negatif bir bakış
açısıyla ele alınmaya başlanmıştır. Bu bakış açısının neticesinde de Marx‟ın dinler hakkında
yapmış olduğu „halkların afyonu‟ olma benzetmesi de futbola uyarlanmış ve futbolun bir
ideolojinin yansıtılması amacıyla kullanılması, halkın da futbol kanalı üzerinden farkına
varmadan o ideolojinin etki alanı içerisine girdiği durumlarda „futbol halkların afyonudur‟ sözü
sıkça kullanılır hale gelmiştir.
Boniface‟a göre böyle bir açıdan ele alındığında spor olgusu ve onun özelinde de futbol
‘genel anlamda pek fazla savunulamaz bir politik davanın hizmetine koşulmuştur (zaten bu
nedenle sportif bir meşruiyete ihtiyacı vardır) ve sadece zorbalık yanlısı propagandaya ya da
siyasal ve sosyal talepleri bastıran bir oyalamaya hizmet edebilir.’ Boniface, bu düşünceyi
savunan Jean-Marie Brohm ve Patrick Vassort‟un konuyla ilgili görüşlerini şu satırlarda
özetlemiştir:
‘Gene Jean-Marie Brohm‟a göre „Spor sürekli bir yarışın, nevrotik bir yarışın
sosyal

sistemi‟dir.

Kitlenin

etkisine

bağlı

sportif

gösteriler,

kitlelerin

siyasal

manipülasyonunun parametrelerinden biridir. Bunlar; totemleştirme, ritüelleştirme, „kurban‟
törenleri uygulaması, kitlelerin „ilkel‟ heyecanlarının canlandırılması, tümüyle yapay yoldan
hayal edilen bir „biz‟le bağdaşan bir „sportif kitlenin/sürünün‟ yaratılması aracılığıyla milli ve
milliyetçi duyguların yeniden doğmasını ya da ortaya çıkmasını sağlayan unsurlardır.

Gene bu çizgide yer alan isimlerden Patrick Vassort da sporun başka kusurlarından söz
ediyor. Ona göre spor, kurulu düzenin meşrulaştırılmasında bir işleve sahiptir. Gerçekten de
herkesin herkesle yarışması ya da mücadelesiyle (eşit silahlarla), demokratik eşitlikçiliğin
sportif düşüncede özünü bulacağı türde bir „liberal ve sportifleşmiş‟, idealize edilmiş toplum
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imajının üretilmesi öngörülür. Sporun devletin ideolojik aygıtı olmak gibi bir işlevi vardır.
Baskı altında tutulan halka siyasal ve ekonomik çıkarlarını unutturur. Dolayısıyla uyutucu bir
güce sahiptir.’
Daha önce Russell‟dan yapılan alıntıda da vurgulandığı üzere katı bir ortodoks Marksist
perspektiften sıyrılarak biraz daha Gramsciyen bir değerlendirme yapıldığında, bir kültürel
hegemonya oluşturulması amacıyla kullanılan aygıtın, yani futbolun, o hegemonyanın
yıkılması için de kullanılabileceği öne sürülebilir. Boniface da, Vassort ve Brohm‟un görüşleri
belirttikten sonra bunları benzer bir biçimde sorgulamaktadır. Boniface‟a göre;
‘Siyasal iktidarların sporu propaganda amacıyla kullandıkları kesinlikle bilinen bir
şeydir. Ama bunu her zaman başardıklarını söylemek de pek mümkün değildir. Tersine spor
salonu, baskının, sokağa ya da toplantı salonları gibi başka salonlara göre daha zor
örgütlenebileceği, iktidarın reddedildiği yer olabilir.

Taraftarın

mutlaka

uysal

olması

gerekmediği gibi stat onun için özgürce protestoda bulunabileceği bir sığınak olabilir ve bu
işi sokaklarda ceza ya da baksa görmeden yapması mümkün olmayabilir.’
Öte yandan Kapitalist toplumun Marksist bakış açısına göre içerdiği sorunlar, Rowe ve
Ingham‟ın makalelerindeki saptamaları hatırlanacak olursa, çok benzer bir biçimde spor ve
futbol özelinde de örneklenebilmektedir. Zaten bahsedilen yansımalarla ilgili modern futbolun
ortaya çıkmasının ardından verilebilecek ilk örnekler de bu doğrultudadır. İngiltere‟de 1863
yılında Football Association‟ın kuruluşu modern futbolun miladı olarak kabul edilir, 1891‟de
profesyonelliğin resmen tanınması da kapitalizmin futbol üzerindeki ilk belirgin etkisi olarak
değerlendirilirse, futbolun dışarıdan büyük bir etki altında kalmamak adına sadece 28 sene
direnebildiği de söylenebilir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- David Russell’a göre, futbol uzun süre futbolcularının ve seyircilerinin çoğunu, kabaca
nitelikli ve yarı nitelikli diye tanımlanabilecek işçi sınıfı içinden çıkarmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Futbol 19.yüzyılın sonlarında büyük çoğunlukla orta ve üst orta sınıflar tarafından
yönetiliyordu.
a)Doğru
b) Yanlış
3- David Rowe’a göre, olumlu olmadığı sürece sporun Ortodoks Marksist eleştirisi, oynama
halini her türlü açıdan ele alabilir.
a)Doğru
b) Yanlış
4- Spor burjuva toplumunun tüketici güçlerinin gelişimine bağlıdır.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Spordaki teknik gelişim, sosyalizmin teknolojik ve kültürel gelişimini yakından takip eder.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Gramsci geliştirdiği hangi kavramla, sporu dolayısıyla futbolu yorumlamış ve alanında etki
yaratmıştır?
a)proleterya
b)fantazya
c)hegemonya
d)kültürel yabancılaşma
e)yanlış bilinç
7-Sporun Gramsciyen bir yaklaşımla incelenmesi üzerine yapılmış en önemli sosyolojik
çalışmalardan birini kim yapmıştır?
a)
John Hargreaves
b)
David Skinner
c)
William Morgan
d)
Steven Tischler
e)
Martin Miller
8-Adorno spora karşı, hangi düşünüre göre çok daha katı bir tutum içerisinde olmuştur?
a)Habermas
b)Gramsci
c)Walter Benjamin
d)Marcusse
e)Hall
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9-Futbol ile ideoloji arasındaki ilişki bağlamında Marx’ın dinler hakkında yapmış olduğu
halkların afyonu olma benzetmesi, hangi spor dalı için de kullanılmıştır?
a)basketbol
b)hentbol
c)tenis
d)futbol
e)güreş
10-Spor sürekli bir yarışın, nevrotik bir yarışın sosyal sistemidir diyen kimdir?
a)Jean-Marie Brohm
b)Jean-Marie Dressler
c)Jean Fowler
d)Jean Lawrence
e)Jean Crowler
Cevaplar
1) a
2) a
3) a
4) b
5) b
6) c
7) a
8) b
9) d
10) a
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11. FUTBOLUN İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK
KULLANILMASINA DAİR DÜNYA GENELİNDEN ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.

226

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Brezilya’daki ırkçılığın futbola yansımalarını yorumlayınız.
2-Mussolini’nin İtalya’sında futbolun ideolojik bir aygıt olarak kullanılmasını
yorumlayınız.
3-Leandro Arpinati ve Bologna örneğini kısaca anlatınız.
4-Faşist İtalya’da futbolun bürokratik yapılanmasını açıklayınız.
5-1934 Dünya Kupası’nda yaşananları futbol-ideoloji ilişkisi bağlamında irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Irkçılık,futbolun bürokratik yapılanması,futbol-ideoloji ilişkisi
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Giriş
Bu bölümde futbolun ideolojik bir aygıt olarak kullanılmasına dair dünya genelinden
örneklere yer verilmektedir.

11.FUTBOLUN İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK
KULLANILMASINA DAİR DÜNYA GENELİNDEN ÖRNEKLER
Sosyal, ekonomik veya siyasal bir olgunun futbola yansımasına dair ilk verilebilecek
örnek profesyonelliğe geçişse, kronolojik sırayla hareket edildiğinde bu konudaki bir sonraki
duraksa muhtemelen renk ayrımcılığının futbol dünyasındaki işaretleri olacaktır. Irkçılığın,
özellikle de 20. Yüzyıl başlarında, sadece toplumsal bir sorun olmaktan çıkıp bir siyasi düşünce
biçimi haline getirilmeye çalışıldığı da hesaba katılırsa, renk ayrımcılığının futboldaki
yansımaları, mevcut çalışmada üzerinde durulması gereken bir konu halini almaktadır.

11.1. Brezilya ve Irkçılık
20. Yüzyıl‟ın başlarında, Amerika kıtasında en çok Afrika kökenli insanın yaşadığı ülke
Brezilya‟dır. Ancak buna rağmen, siyahlar Brezilya‟da uzun yıllar boyunca ikinci sınıf insan
muamelesi görmekten kurtulamamışlardır. Öyle ki Brezilya‟da köleliğin kanunen yasaklanması
ancak 19. Yüzyılın sonlarında mümkün olabilmiştir.
kaldırılmış

olması,

Yine de

kâğıt

üzerinde

köleliğin

siyahlarla beyazların toplum içerisinde eşit statüye kavuşmalarını

sağlamaya yetmemiştir.
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Brezilya‟da futbolun tohumları, çalışmanın ilk bölümünde de değinildiği üzere, bir
İskoç olan Charles Miller tarafından ekilmiştir. Miller‟ın São Paulo‟da tohumları
ekmesinden bir süre sonra da bir başka Britanyalı Oscar Cox, Rio‟daki Brezilyalıların bu
yeni oyundan haberdar olmasını sağlamıştır. Ancak toplum içerisinde siyahlarla beyazlar
henüz yeterince bir arada yaşamadıklarından, birer beyaz olan Miller ile Cox‟un ilk etapta
futbolla tanışmasını sağladıkları kişiler de beyazlar olmuştur. Alex Bellos, “Futebol: The
Brazilian Way of Life” (Futebol: Brezilya Tarzı Hayat) adlı kitabında Brezilya‟da futbolun
bu emekleme dönemine ve siyahların o yıllarda ülkedeki konumlarına ilişkin şu ayrıntılara
yer vermektedir:
Futbolun Avrupalı kökenleri, onun Brezilya‟nın şehirli seçkin beyazlarının bir sporu
olarak tesis edilmesini sağlamıştı. Oscar Cox ve 19 arkadaşı, Rio‟nun ilk kulübü olan ve
maçları çok cazip bir sosyal aktivite haline getiren Fluminense‟yi kurmuşlardı. Takımlar,
şehrin en önde gelen ailelerinden meslek sahipleriyle genç öğrencilerden oluşuyordu.
Fluminense, kozmopolitliği ve zarafeti sergilemek için bir vitrindi. Tribünlerde kadınlar
son moda kıyafetleri giyer, erkekler de eksiksiz bir biçimde takım elbise giyip kravat takar,
şapkalarının kenarlarınaysa takımlarının renklerini taşıyan birer kurdele iliştirirlerdi.
Tamamen bir İngilizlik hali içinde eğlenirler, futbolculara bile „hip hip hurra‟ sesleriyle
tezahürat yaparlardı. Oyun kesinlikle amatördü, modern Avrupa‟nın sağlık ve temizlik
ilkeleriyle de uyumluydu.
Brezilya, yüzyılın dönümünde, büyük bir toplumsal değişim sürecinden geçmekteydi.
Ülkede kölelik anca 1888 yılında kaldırılmıştı ki Brezilya Amerika kıtasında bunu
gerçekleştiren son ülke olmuştu ve kölelik kaldırılmadan önce ülkede 3.5 milyon köle
vardı, bu da ABD‟de kölelik kaldırılmadan önce bulunan köle sayısının altı katı kadardı.
Özgürlüklerine yeni kavuşan birçok köle, şehirlere göç etmiş ve geniş, fakir bir altsınıf
yaratmıştı.
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Görüldüğü gibi futbol o yıllarda Brezilya‟da beyazlar için bir seçkinlik
gösterisinden ibarettir. Kölelik sıfatından yeni kurtulan siyahlarsa, sıfır birikimle
başladıkları yeni hayatlarında, önceden çalıştırıldıkları kırsal kesimi terk edip şehirlere
göç etmektedirler ama yeni geldikleri bu ortama, en alt seviyeden giriş yapmaktadırlar.
Dolayısıyla siyahlar için, şehrin toplumsal yaşamı her alanda zorluklar içermektedir ve
bu durum, futbola da yansımıştır.
Futbolun Brezilya‟da oynandığı bu ilk zamanlarda siyahların, futbol
maçlarında yer almasına izin verilmemiş, Fluminense kulübü, kapılarını beyaz ırktan
olmayanlara tamamen kapatmıştır. Ancak bu durum, siyahların futbola duydukları ilginin
azalmasına yol açmamıştır. Fluminense‟nin ön kapısından içeri giremeyince, onlar da
çareyi çevredeki binaların çatısına tırmanıp maçları oradan seyretmekte bulmuşlardır. Bu
seyirler sırasında siyahların futboldan biraz daha uzun bir süredir yine beyazlar tarafından
oynanmakta olan krikete kıyasla futbolun daha ilginç bir spor olduğunu düşünmeye
başlamaları ve çalışmanın mevcut bölümünün giriş kısmında da vurgulandığı üzere
futbolun oynanabilmesi için çok fazla araç-gereç ile harcamaya gerek olmaması
sonucunda da siyahlar kendi aralarında maçlar düzenlemeye başlamışlardır. “1910‟lara
gelindiğinde futbol Brezilya‟da en popüler spordur ve Rio‟da Güney Amerika‟daki diğer
herhangi bir şehirden daha fazla futbol sahası olduğu düşünülmektedir.”
Brezilya‟da siyahların futbola duyduğu bu ilgi, dünyanın geri kalanı için
henüz çok sıradışı bir durumdur. Öyle ki 1914 yılında bir Güney Amerika turnesine
çıkmış olan İngiliz Exeter City kulübünün başkanı M.J. McGahey, Rio‟da siyahlar
arasındaki bir maça şahit olduğunda gördüğü manzara karşısında hayrete düşmüş ve
hemen ülkesindeki Exeter Express and Echo gazetesine bir telgraf çekerek bu alışılmadık
olaydan bahsetmiştir.
Rio‟da resmi bir kulübün siyahlara kapılarını açmasına ön ayak olan kulüp,
1904 yılında kurulmuş olan Bangu Athletic Club‟dır. Kulüp, taşıdığı İngilizce

232

isimden de anlaşılacağı üzere, Britanyalılar tarafından kurulmuştur. Rio‟nun
Bangu banliyösünde yer alan bir tekstil fabrikasının yöneticileri olan bu Britanyalılar,
çalıştıkları fabrikanın işçilerinin, renkleri ne olursa olsun, yeni kurulan futbol takımında
oynamasına izin vermişlerdir. Ancak Bangu‟nun şehrin kenarında yer alan küçük
kulüp

olması,

bu

tavrın

genele

yayılacak

bir

hareket

bir

olmasını

engellemiştir.

Siyahların, beyazlarla birlikte oynayamaması sorunu, trajikomik diye
nitelendirilebilecek birtakım ilginç olayların meydana gelmesine de neden olmuştur.
Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, Brezilya‟da spor yazarlığının duayeni olarak kabul
edilen Mário Filho‟nun, 1930‟larda kaleme aldığı bir yazıyla dikkatlere sunulmuştur.
Mário Filho yazısında, Rio‟daki bir fabrikanın América adlı takımında futbol oynayan
Carlos Alberto adındaki bir melezin yolunun Fluminense‟ye düşmesi sonucu
yaşadıklarından bahsetmektedir. Goldblatt, yazıda anlatılanların özetini şöyle geçmiştir:
1916 yılında, Carlos Alberto, peş peşe iyi performans sergilediği birkaç
maçın ardından Fluminense‟ye transfer olmuştu. Efsaneye göre Fluminense‟yle,
América‟ya karşı oynayacağı ilk maç öncesinde soyunma odasında, derisinin rengini
açabilmek için üzerine hiddetli bir biçimde pirinç tozu sürmekle meşguldü. Sahaya
çıktığındaysa América taraftarları bu durumu acımasızca hicvederek „Po de Aroz‟ (pirinç
tozu) diye bağırmışlardı. Bu sataşma, bugün bile Fluminense‟ye rakip taraftarlar
tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Alıntıda, yaşanan olay çok detaylı anlatılmasa da, aktarılanlar dikkate
alındığında tam olarak nasıl bir durum yaşandığı az çok kestirilebilmektedir. Öncelikle,
bir melez olan Carlos Alberto Fluminense‟ye transfer edildiğine göre, Fluminense
kulübünde, renk ayrımcılığı konusunda o ana kadarki katı tutumu terk etmeye niyetli en
azından birkaç kişi vardır (transferi gerçekleştiren yöneticiler/üyeler). Ancak futbolcunun
sahaya çıkmadan önce yüzüne pirinç tozu sürmesi, dolayısıyla tribündeki taraftarlar
tarafından kendisinin bir melez olduğunun anlaşılmasını istememesi, Fluminense‟nin
şehirli seçkin beyazların kulübü olarak ortaya çıktığı da düşünüldüğünde, söz konusu
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beyaz kesimin, siyahlara karşı o sırada ciddi bir önyargı içinde olduğunun bir
göstergesidir. Carlos Alberto‟nun talihsizliğiyse herhalde eski takımına karşı oynuyor
olmasıdır. Nitekim tribünlerdeki América taraftarlarının onu tanıması ve onun aslında bir
melez olduğunu bilmeleri, dolayısıyla ne şekilde beyazlamış olabileceğini de tahmin
etmeleri, Carlos Alberto‟nun ipliğinin „Po de Aroz‟ nidaları eşliğinde pazara çıkmasına
neden olmuştur.
‘Po de Aroz’ sloganı aslında bir taşlama unsuru olmasının ötesinde,
göstergebilimsel açıdan ele alındığında, Brezilya‟da 20. Yüzyıl başlarındaki renk
ayrımcılığının boyutlarını gözler önüne seren önemli bir „gösterge‟dir. Bu sloganda
„gösteren‟, Fluminense kulübünün, prensiplerini çiğneyip beyaz olmayan bir oyuncuyu
sahaya sürmüş olmasındaki „tutarsızlık‟tır. Söz konusu tutarsızlık tarafından „gösterilen‟
ise, kapılarını sadece beyazlara açmasıyla tanınmış bir kulübün, melez bir oyuncu
oynatmaya teşebbüs etmesi karşısında duyulan „tepki‟dir. Semiyotik mantıkta „gösteren‟
ile „gösterilen‟in bileşkesinin „gösterge‟ olduğu hatırlandığında, bu kurgunun sağlaması da
yapılmış olur zira söz konusu „tutarsızlık‟ ile „tepki‟nin bir araya gelmesi sonucunda „Po
de Aroz‟ sloganı ortaya çıkmıştır. Bu slogan ile bir futbolcunun pirinç tozu kullanarak
kendisini bir beyaz gibi göstermeye çalışmasından ziyade, buna ön ayak olan kulübün
eleştirilmesi, yani Fluminense‟nin o güne kadar katı bir biçimde uyguladığı „sadece
beyazlar‟ politikasına ters düşmesinin eleştirilmesi, önceden de belirtildiği gibi, 1916
yılında Brezilya‟da halen yoğun bir renk ayrımcılığı yaşandığının bir kanıtıdır.
Bu noktada bir soruyla birlikte akıllara ikinci bir ihtimal gelebilir: Acaba
América taraftarları renk ayrımcılığına tepki duyuyor ve Fluminense kulübünü, melez bir
oyuncuyu pirinç tozu altında gizlemeye çalıştığı için hicvediyor olamaz mı? Yani „Po de
Aroz‟un renk ayrımcılığı karşıtı bir slogan olma ihtimali olabilir mi?

Bu sorulara verilecek yanıt, birkaç yıl sonra América kulübünün Manteiga
adında siyah bir liman işçisini kulübe futbolcu olarak getirmesi sonrasında yaşananlar da
göz önüne alındığında, olumsuz olacaktır. Goldblatt‟ın aktardığına göre, Manteiga‟nın
takıma alınmaya çalışıldığını gören América takımı oyuncularından dokuzu sahadan
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çekilmiş ve siyah bir oyuncuyla aynı takımda forma giymeyi reddetmiştir. Manteiga
vakası da, Brezilya‟da 1910‟ların sonu ve 1920‟lerin başı gibi renk ayrımcılığının kitleler
tarafından yoğun bir biçimde körüklendiğine dair bir örnek teşkil etmektedir.
Söz konusu ayrımcılığın iyiden iyiye resmiyet kazanmasıysa, 1921 yılında
Arjantin‟in başkenti Buenos Aires‟te düzenlenecek Copa América öncesinde
yaşanmıştır. Turnuvaya katılacak Brezilya Milli Takımının kadrosunda siyah oyuncu
bulundurması, bizzat devlet başkanı Epitácio Pessoa‟nın koyduğu şerh sonucunda
engellenmiştir.

Başkan Pessoa‟nın bu tavrı, Brezilya futbolunda 20. Yüzyıl başlarındaki renk
ayrımcılığının resmiyete dökülmesinin en çarpıcı örneği olarak görünse de, bunun
evveliyatı olmayan bir durum olduğu söylenemez:
Büyük kulüplerde üyelik kuralları özellikle sporun olabildiğince beyazlara ve
üst sınıflara ait olarak kalabilmesi için konmuş kurallardı. Futbol, köleliğin ortadan
kaldırılmasından sonra şüpheyle bakılmaya başlanan „beyazların üstünlüğü‟ teorisinin
yeniden pekiştirilmesi için gerekçeler üretmekteydi. Oyuncuların alternatif gelir
kaynaklarına sahip olmasını gerektiren amatörlük üzerindeki ısrarlı duruş da, fakir
çevrelerden gelen oyuncuların önünde önemli bir engel teşkil etmekteydi.

Renk ayrımcılığına karşı siyahlara destek, seçkin beyazlar tarafından dışlanan
bir diğer etnik grup olan Portekizlilerden gelmiştir. Brezilya her ne kadar Portekizliler
tarafından keşfedilmiş ve yıllarca Portekiz‟in sömürgesi olmuşsa da, bilhassa Sanayi
Devrimi sonrası Güney Amerika‟nın da Kuzeybatı Avrupa için önemli bir pazar haline
gelmesi sonucunda, bu bölgeden önemli ölçüde göç almış bir ülkeydi ve elit Avrupalıların
gelmesiyle de Portekizliler Brezilya‟da alt tabakaya doğru itilen bir kesime dönüşmeye
başlamışlardır.
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Fluminense nasıl Rio‟daki seçkin beyazlar tarafından kurulmuş bir kulüpse,
Rio‟daki Portekizliler de kendi cemaatlerini temsilen bir kulüp kurmak için kolları
sıvamışlar, 1898 yılına gelindiğinde de, adını ünlü Portekizli kâşif Vasco da Gama‟dan
alan ve kürek sporunla faaliyet gösterecek olan kulübü kurmuşlardır. Kulübün bünyesinde
bir futbol şubesinin kurulmasıysa 1915 yılına denk gelmektedir.
Vasco da Gama kulübünün kurucuları içerisinde, Rio‟nun küçük burjuva
topluluğunu oluşturdukları söylenebilecek esnaf ve zanaatkârlar büyük çoğunluğa
sahiptir. Kuzeybatı Avrupa‟nın burjuvalarının gelmesiyle birlikte biraz önce de
söylendiği gibi alt tabakaya doğru itilen yani hem statü kaybı hem de maddi kayıplar
yaşayan bu kesim, aynı burjuvaların kulüplerine karşı kendi kulüplerinin mutlak başarı
kazanmasını arzulamaktadır. Bu doğrultuda, şehrin bütün kenar mahallelerini araştırıp,
yetenekli buldukları her futbolcuyu kadrolarına katmaya çalışmışlar, futbolcuların hangi
renkten olduklarınaysa hiç önem vermemişlerdir. Zira onlar için öncelikli olan, takımın
başarı kazanmasıdır. Fakir futbolcuların önündeki en büyük engellerden biri olan
amatörlük esasına bağlı kalınması şartıysa, küçük aile şirketleri bulunan Vasco
yöneticilerinin,

futbolcuları

kâğıt

üzerinde

kendi

şirketlerinde

çalışıyor

gibi

göstermeleriyle aşılmıştır.
Vasco‟nun kadrosunu renk ayrımı gözetmeksizin her kesimden futbolcuyla
yapılandırması sonrasında takımın 1923 yılında ilk defa yükseldiği Campeonato
Carioca‟yı (Rio Eyalet Şampiyonası) şampiyon olarak tamamlamasıysa, Brezilya‟daki
statükoyu temelinden sarsmıştır. Kadrosunda üç siyah, bir melez, yedi de işçi sınıfı
mensubu beyaz bulunduran Vasco‟nun şampiyonluğunun yarattığı etkiyi Alex Bellos şu
sözlerle anlatmaktadır:

Bu „belirsiz profesyonellik‟ karşısında öfkelenen büyük kulüpler, Vasco‟yu
dışarıda bırakarak kendi liglerini kurdular. Ancak Vasco çok daha fazla taraftara sahipti.
Bunun sonucunda Vasco, birtakım ayrıntılı koşullara bağlı olarak lige yeniden davet
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edildi. Bu koşullar, özel olarak siyah veya fakir beyaz oyunculara yasak getirmiyordu ama
o etkinin yaratılması amaçlanmıştı. Her oyuncunun adının nasıl yazıldığını bilmesi
gerekmekteydi. Oyuncularının çoğu okuma-yazma bilmeyen Vasco, bu engeli de
aşmanın yolunu bulmuştu. Kulüp oyuncularını okuma-yazma kurslarına göndermiş ve
gerek olması durumunda da bazılarının isimlerini değiştirmişti. Karmaşık bir soyada
sahip bir oyuncu bunu basitçe „Silva‟ya çeviriyordu. Bunun üzerine lig, her takımın kendi
stadına sahip olmasında ısrarcı oldu. Portekizliler buna da gösterişli bir biçimde karşılık
verdiler ve bir araya gelerek Brezilya‟da o an için en büyük stat olan São Januário„yu
inşa ettiler.

Vasco, amatörlüğün sona ermesine giden yolu açmıştı. 1930‟ların başında
Avrupa kulüpleri Latin Amerikalılarla sözleşme yapmaya başladığında da profesyonellik,
ülkenin en iyi oyuncularını elde tutabilmek için bir zorunluluğa dönüştü. 1933‟te Rio ve
São Paulo profesyonel liglerini kurdular. Sınıfa ve ırka dayalı engeller yıkıldı. Liglerin ilk
senesinde, Rio kulübü Bonsucesso sahaya 11‟i de siyahlardan oluşan bir takım sürdü. Bir
zamanlar seçkinlerin himayesinde olan futbol, sonunda kitleler tarafından kucaklanmıştı.
Brezilya futbolunun erken dönemlerinde görülen renk ayrımcılığı ve Vasco
da Gama kulübünün, diğer kulüplerin dışladığı renk veya sınıftan oyuncularla kazandığı
şampiyonlukla birlikte yaşanan değişim, geliştirilecek bakış açısına göre, futbol-ideoloji
ilişkisi üzerine iki ayrı örnek oluşturmaktadır. Bunlardan ilki, Gramsci‟nin hegemonya ve
Habermas‟ın „sistematik bir biçimde çarpıtılmış iletişim‟ kavramlarına yöneliktir.
Brezilya‟da üst sınıf mensubu beyazlar, kendilerini toplumun geri kalan kesimlerinden
üstün gören anlayışlarını, futbol temsili üzerinden yine bu kesimlere göstermeye ve kabul
ettirmeye çalışmışlardır.

Başlangıçta siyahların ve diğer alt sınıf mensuplarının, kendi yanlarında
futbol oynamaya dahi layık görülmemeleri, sonrasında da bu durumun sadece basit bir
tipleştirmeye dayalı ayrımcılık olarak algılanmaması için futbol oynayacak kişilerde
amatörlük (yani aslen başka bir mesleğe sahip olma) ve okur-yazarlık gibi şartlar
aranması, açıkça seçkin beyazların, kendilerinin toplumun geri kalanına kıyasla birtakım
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üstünlüklere sahip olduklarını göstermeye yönelik hareketlerdi. Bu üstünlüklerin, net bir
şekilde gösterilmeye çalışılmasındaki amaçsa, herkes tarafından kabul edilmelerini
sağlamaktı.
Gramsci‟nin „hegemonyanın kurulması için öncelikle ortak bir kültür
yaratılması ve bunun için de farklı sınıflar arasında bir konsensüs sağlanması‟ tezi işte bu
noktada bir nebze kendini göstermektedir. Üst sınıf beyazlar, üstünlüklerinin meşru
kılınması adına, başta siyahlar olmak üzere alt sınıflarla bir konsensüs sağlayabilmek için,
futbolu bir model olarak kullanmaktaydılar. Çeşitli engellerle futbolu siyahlar ve diğer
alt sınıf mensupları için ulaşılmaz kılarak, onlara aslında kendilerinin bulunduğu seviyeye
erişemeyecekleri mesajını veriyor ve onlardan bunu kabul etmelerini bekliyorlardı. Alt
sınıflar bu durumu kabullenmiş olsalar, söz konusu konsensüs de sağlanmış, üst sınıf
beyazlar bu kitle üzerinden bir nevi ahlaki ve kültürel bir liderlik elde etmiş ve
hegemonyanın inşası da başlamış olacaktı.
Bu noktada, Habermas‟ın „sistematik bir biçimde çarpıtılmış iletişim‟ teziyle
ilişkilendirilebilecek unsurlar da dikkat çekmektedir. Habermas‟ın, ideoloji, şiddet, baskı
ve sansür gibi dış etkenler nedeniyle sağlıklı bir konsensüsün sağlanamayacağına dair
ortaya koyduğu bu görüş (bir bakıma tahakküm ile kültürel liderlik nosyonunun
Gramsci‟nin öne sürdüğü gibi birbirlerinden bıçakla kesilmişçesine ayrılamayacağına da
işaret eden bir görüştür) doğrultusunda bir değerlendirme yapmak gerekirse, siyahların
ve diğer alt sınıfların, üst sınıf beyazların üstünlüğünü tanımaları için, onların
kendiliğinden rıza göstermelerini sağlayacak bir kültürün yaratıldığını söylemek güçtür.
Aksine, siyahlar ve diğer alt sınıflar, katı kuralların karşılarına çıkardığı engeller
sonucunda, neredeyse bu durumu kabullenmeye mecbur bir hale getirilmişlerdir.
Dolayısıyla ortada gerçek bir konsensüsün sağlanabilmesine olanak tanımayan ciddi bir
baskı unsuru olduğu açıktır.
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Ancak bu tespitin, Gramsci‟nin modelini haksız çıkardığı da iddia edilemez.
Hatta, siyahların, önlerine konulan tüm engellere rağmen yine de bir yolunu bulup futbol
oynamaları ve sadece bununla da yetinmeyip Vasco da Gama‟nın ilk Rio
şampiyonluğunda da önemli bir paya sahip olmaları, Gramsci‟nin hegemonya
kavramında değindiği unsurları örnekleyen cinstendir. Öyle ki üst sınıf beyazların futbol
üzerinden kabul ettirmeye çalıştıkları „üstünlük‟ söylemine karşı siyahlar rıza
göstermemişler ve bir konsensüs de sağlanmamıştır. Dahası, üst sınıf beyazların aslında
iddia ettikleri gibi siyahlardan veya diğer alt sınıf mensuplarından üstün olmadıkları da
yine futbol vasıtasıyla, Vasco‟nun şampiyonluğuyla gösterilmiştir. Vasco‟nun kazandığı
şampiyonluğun ardından kısa süre içerisinde Brezilya futbolundaki statükonun,
amatörlüğün ve renk/sınıf ayrımcılığının ortadan kalkması sonucu çökmesi, Vasco
önderliğinde yeni bir ulusal-popüler yaratıldığına dair bir işarettir.
Tüm bunlar bir yana, Brezilya futbolundaki renk ayrımcılığının hikâyesi,
ortodoks Marksist bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde çok daha farklı noktalara
ulaşılabilmektedir.

Böyle

bir

değerlendirmede,

Brezilya

futbolunda

renk

ayrımcılığının ortadan kalkması ve profesyonelliğe geçiş, kapitalizmin gerekleri
doğrultusunda

yaşanan

bir

gelişme

olarak

yorumlanacaktır.

Futbolun

kapitalistleşmesi demek, futbol adına ortaya koyacağı emeği bir ücret
karşılığında satmaya razı olacak futbolun işçi sınıfının, yani profesyonel futbolcuların,
ortaya çıkması demektir. Tabii aynı şekilde bu profesyonellerin emekleri üzerinden artı
değer sağlamayı amaçlayan bir futbol burjuvazisi de belirecektir. Kapitalizmin amacı da
artı değer üretimi olduğu için, en çok artı değer kimlerin emeği üzerinden
yaratılabilecekse, onların işe alınması doğaldır ve bu durumda işçinin derisinin renginin
de herhangi bir önemi kalmamaktadır.
Aynı doğrultuda düşünülmeye devam edildiğinde, Adorno‟nun „yanlış eşitlik‟
kavramı da bir kez daha hatırlanacaktır. Yönetilen, alt sınıflara mensup bireylerin,
yönetici sınıfa mensup bireylerle gerçekte aralarında bulunan eşitsizliğin farkına
varmamaları için önlerine „kanun önünde eşitlik‟ gibi kavramların konulmasının bir
benzeri durumun, Brezilya futbolunun erken döneminde de yaşandığı öne sürülebilir.
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Önemli bir kısmını siyahların oluşturduğu, toplumun alt tabakalarına mensup
birçok kişi, üst sınıf mensubu beyazlarla birlikte aynı futbol sahasında yer almalarına, hatta
Vasco örneğinde olduğu gibi, kendi takımlarının, üst sınıf beyazların takımlarına karşı
üstünlük bile sağladığına dayanarak, söz konusu beyazlardan bir farkları olmadığını,
dahası onlara karşı üstün oldukları noktalar bile olduğunu düşünmüştür. Ancak futbol
sahasında yaşanan bu gelişmeler, üretim ilişkilerine herhangi bir şekilde yansımamıştır.
Bir başka deyişle, alt sınıf mensuplarının üst sınıf mensuplarıyla aynı futbol
sahasını paylaşmaları, üst sınıf mensuplarının aynı zamanda üretim araçlarını da onlarla
paylaşmalarını sağlamamıştır. Vasco‟nun kazandığı şampiyonluk, burjuvaziyi iktidardan
indirmemiştir. Üstelik yaşanan gelişmeler neticesinde geçilen profesyonellik, futbolda da,
tıpkı sanayide olduğu gibi, ücretli-emek ve artı-değer kavramlarının somutlaşmasına
vesile olmuştur. Kısacası futbol, 20. Yüzyıl başlarındaki Brezilya örneğinde, siyahların
ve diğer alt sınıf mensuplarının, içinde bulundukları sosyal durumu yanlış bir biçimde
algılamalarına yol açmıştır.

11.2. Mussolini’nin İtalya’sı
20. Yüzyıl‟ın ilk çeyreğinde Avrupa‟da futbolun siyasal, toplumsal ve
ekonomik anlamda önemli bir aktöre dönüşmesinin ilk belirgin örneklerine, I. Dünya
Savaşı sonrasında İtalya ve Almanya‟da hızla yükselen aşırı sağcı akımların, bu ülkelerde
iktidarda bulundukları süreçte rastlanmaktadır. İtalya‟da Benito Mussolini liderliğindeki
Faşist Parti ile Almanya‟da Adolf Hitler‟in yönetimindeki Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi
(Nazi Partisi), futbolun önemli bir ideolojik aygıta dönüşebileceğini ilk keşfeden
kurumlar içerisindedir.
I. Dünya Savaşı‟nın ardından, galip devletler içerisinde kendisini en çok
karışıklığın içinde bulan İtalya‟dır. Savaşın getirdiği yıpranmışlık, halkı siyasi alanda yeni
arayışlar içinde olmaya yöneltmiştir. Ancak bu alanda mevcut aktörlerin yanına yeni
partilerin de eklenmesi neticesinde, bir çözüme ulaşılamadığı ve daha fazla
karmaşanın oluştuğu yeni bir İtalya‟nın ortaya çıktığı söylenebilir:
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İtalya‟nın 1918‟de kazanan tarafta olmasına rağmen savaş ülkenin ekonomik
kaynaklarını, seçkin liberallerinin güvenleriyle hareket alanlarını ve halkın çoğunluğunun
sabrını tüketmişti. Genel oy hakkının tanınması ve 1918 ile 1922 arasında yapılan genel
seçimler, İtalya‟da siyasetin yeni kurulan Komünist Parti, sosyalistler, Katolik
Kilisesi‟yle yandaşları ve o zamana kadar bir sosyalist olan Benito Mussolini‟nin yeni
Faşist Parti‟si arasında daha keskin ve sert çatışmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi.
Aynı dönemde, İtalyan siyasetindeki bu karmaşanın bir benzeri, İtalyan
futbolunda da görülmektedir. Özellikle ülkenin kuzeyiyle güneyi arasındaki ekonomik
farklılıklar futbol sahasında da kendisini belli etmiş ve ulusal şampiyonada zirve
mücadelesi veren takımların hemen hepsi zengin Kuzey‟in takımlarıyken, fakir Güney‟in
takımları bu başarıları seyretmekle yetinmiştir.
Bu kutuplaşmanın sonucunda, 1921 yılında FIGC (Federazione Italiana
Giuoco Calcio - İtalyan Futbol Federasyonu) çekişen bu gruplar arasında ikiye ayrılma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir yıl sonraysa beklenen ayrılık kısa süreliğine
gerçekleşmiş ve iki farklı lig ortaya çıkmış, bir sezonluk maceranın ardındansa bu ligler
yeniden birleşmiştir. Ancak yaşanan bu çalkantıların yanı sıra ulusal organizasyonun
konumu, içinde bulunduğu büyük borç ve bu borcun altından kalkılabilinmesi adına bütün
kulüplerin üzerine ani ve beklenmedik bir vergi yükünün bindirilmesi ve buna karşın
ülkedeki bölgelere danışılmadan yeni yasal düzenlemelere gidilmesine cüret edilmesiyle
birlikte yeniden sarsılmıştır. Söz konusu durum, 1922 yılında Faşist Parti‟nin iktidara
gelmesiyle birlikte değişmeye başlayacaktır:
İtalyan faşizmi 1919‟da milliyetçilerin, eski sosyalistlerin ve fütürist
sanatçıların oluşturduğu karmakarışık bir grup tarafından yaratılmıştı. 1922’de
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faşistlerin vahşice sosyalizm karşıtlığı, ülkedeki güçlü sosyalist ve sendikal
hareketleri, sistematik bir şiddet kullanarak ve büyük şirketlerle sıradan orta sınıf
vatandaşların da desteğiyle yok etmişti. Faşistlerin bir sonraki adımdaki mükâfatlarıysa
devletin ta kendisiydi. Ekim 1922‟de faşist lider Benito Mussolini, „Roma Yürüyüşü‟ne
öncülük etti. Amaç, çıtkırıldım seçkin liberallerle kralın gözlerini korkutarak onların
kendilerine boyun eğmesini sağlamaktı. İşe de yaradı. İllegal bir silahlı isyanın tehdidiyle
yüz yüze olan Kral hiç sesini çıkarmadan, ayaklanmanın liderini başbakanlığa atadı.
Mussolini sonraki 21 yıl boyunca iktidarda kalacaktı. 1926‟ya gelindiğinde demokrasiye
özgü her nitelik, baskıcı kanunlar ve kaba kuvvetle ortadan kaldırılmıştı. Yerine de bir
diktatörlük kurulmuştu. Muhalefet partileri dağıtılmış, liderleri de ya tutuklanmış, ya
sürgüne gönderilmiş, ya da öldürülmüştü.
İktidara gelirken dahi bunun için kaba kuvvet kullanan Faşist Parti, iktidarı
ele geçirdikten sonra da, yukarıdaki alıntıda da değinildiği üzere, mevcut konumunu
sağlamlaştırmak adına her türlü güç gösterisine başvurmuştur. Tabii ki bu doğrultuda
ülkedeki kurumlar kendi iktidar anlayışlarına göre yeniden şekillendirilmeye başlanmış,
söz konusu revizyon, futbola da yansımakta gecikmemiştir.
Aslında faşistlerin spora karşı ne gibi bir tavır takınacakları, başlangıçta bir
süre belirsiz kalmıştır. Zira liderleri Mussolini‟nin de içlerinde bulunduğu eski
sosyalistlerden oluşan grubun, spora kuşkuyla yaklaşan bir ekolde yetişmiş olmanın
getirdiği alışkanlıklardan hemen vazgeçmesi kolay olmamıştır. Diğer yandan, faşistlerin
iktidara gelme süreçlerinde ulusun gerek kültürel, gerekse manevi hayatını birinci elden
düzenleme konusunda ne kadar hevesli olduklarını her fırsatta ifade etmeleri, futbolun da
bir düzenlemeden geçmesinin kaçınılmaz olduğunun ilk işaretlerinden biri olarak
görülebilir.
Bunun yanı sıra faşistlerin düşünce sistematiklerinin temel öğeleri olan
ırkçılık, ultra-milliyetçilik ve Darwinizm‟in ortaya koyduğu „doğal seleksiyon‟ prensibi
(doğada çevresel şartlara daha iyi uyum sağlayan, diğer türlerle giriştiği rekabette
üstün gelen, daha güçlü türlerin varlıklarını sürdürebildiği esasına dayanan bir görüştür
ve ırkçıların da bu doğrultuda bir ırkın varlığını sürdürebilmesi için diğer ırklarla
mücadeleye girmesi ve onlara üstünlük sağlaması gerektiği yönündeki düşüncelerine
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önemli ölçüde esin kaynağı olmuştur) gibi düşünceler için de spor, cazip bir uygulama
sahası olarak görülmektedir. Dolayısıyla faşistlerin sporu, kendi ırklarının üstünlüğünü
gösterebilmek için bir araç olarak ele almaya çalışmaları da çok uzun sürmemiştir.

11.2.1. Leandro Arpinati ve Bologna Örneği
Faşizmin futbola ilk doğrudan müdahalesi, 1925 yılına rastlamaktadır.
Bologna kırsalındaki faşist mangalara liderlik etmesiyle bilinen Leandro Arpinati, aynı
zamanda Bologna futbol takımına da destek vermektedir. 1924-25 sezonunda,
Arpinati‟nin Bologna‟sı, kuzey şampiyonası finalinde Genoa ile karşı karşıya
gelmektedir. O zamanlar berabere biten final maçlarının sonunda seri penaltı vuruşlarına
geçilmesi henüz icat edilmediğinden, bu gibi durumlarda maçların tekrar oynanması
yoluna gidilmektedir ve Bologna ile Genoa, berabere biten iki maçın ardından üçüncü
kozlarını paylaşacaklardır:
7 Haziran 1925‟te Milano‟da oynanan serinin üçüncü maçı, İtalyan futbolunun
kısa tarihindeki en dramatik ve tartışmalı maç olduğunu gösterecekti. İçlerinde
Arpinati‟nin de bulunduğu 20 bin taraftardan oluşan büyük bir kitle maçı izlemeye
gelmişti ve birçoğu sahaya girme tehdidinde bulunuyordu. Maçın hakemi bir avukat ve
aynı zamanda eski bir Inter ve Milan futbolcusu da olan Giovanni Mauro‟ydu. İtalyan
futbolundaki en otoriter figürlerden biri olan Mauro, bir yandan maç yönetmeye devam
ederken, bir yandan da son 10 yıl içerisinde çeşitli komitelerde etkin bir üye haline
gelmişti.
William Garbutt‟un Genoa‟sı maçın ilk yarısı tamamlandığında 2-0 öndeydi
ve şampiyonluk onların olmuş gibi görünüyordu. İkinci yarının ortalarında gelişen bir
Bologna atağında, yakın mesafeden çekilen bir şut Genoa kalesine giriyordu ki kaleci
topa uzanmış ve Mauro da Bologna lehine bir köşe vuruşuna hükmetmişti. İşte bu noktada
bir grup kara gömlekli faşistin öncülüğünde sahaya girenler oldu. Arpinati tribünlerde
kalmıştı. Hakem en az 15 dakika boyunca abluka altına alındı. Sonunda, korktuğu
söylenen hakem, kararını değiştirdi ve golü verdi. Bologna daha sonra bitime sekiz dakika
kala beraberliği de yakaladı ancak Genoalılar bu beraberliği kabul etmeyip, maçın
sonunda uzatmaları oynamayı reddetti. Federasyon kuralları gereğince, sahaya
girilmesinden sonra maçın (dolayısıyla da şampiyonluğun) hükmen Genoa‟ya verilmesi
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gerekiyordu. Ancak Arpinati‟nin baskısı altında kalan Mauro, yazdığı hayli hafif hakem
raporunda, sahaya girildiğinden bahsetmesine karşın bununla ilgili herhangi birisini
suçlamamıştı. Federasyon da bir maç daha oynanmasına karar verdi.

Yaşanan gelişmeler, sadece bu maçla da sınırlı kalmamış ve maçın 2-2
berabere bittiğinin tescil edilmesinin ardından federasyonun 4. maçın oynanması kararını
alması, yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu kez asıl sorunlar saha dışında
yaşanmıştır. 5 Temmuz 1925 tarihinde Torino‟da oynanan ve 0-0 biten maçın ardından,
Genoa ve Bologna taraftarları Porta Nuova tren istasyonunda birbirleriyle çatışmaya
girmiş, arbede sırasında Bolognalı bazı taraftarların bulunduğu trenden, dışarıdaki
Genoalıların üzerine silahlarla ateş açılmış ve bunun sonucunda iki Genoalı yaralanmıştır.
Ne var ki, tıpkı 3. maçta toplu halde sahaya girilmesi eyleminin cezasız kalmasında
olduğu gibi, bu sefer de yaşananlar Bologna kulübüne verilen ufak bir para cezasıyla
geçiştirilmeye çalışılmıştır. Fakat tüm bu olaylar, ülke çapında büyük huzursuzluğa neden
olmuş ve konu meclis gündemine kadar taşınmıştır. Tabii yine Faşist Parti‟nin güdümü
altındaki meclisten de, olayların gerçek sorumlularına karşı herhangi bir yaptırım
uygulanmasını gerektirecek bir karar çıkmamıştır. Futbol federasyonuysa, yaptığı
soruşturmanın neticesinde, sorunu sadece tren istasyonunda çatışan taraftarlara bağlamış
ve şampiyonluk için oynanacak 5. maçın „seyircisiz‟ oynanmasına karar vermiştir:
Sergilenen bu oyun, Ağustos ayında, Milano‟nun eteklerinde, sabah 7.30‟da,
seyircisiz oynanan bir maçta son buldu. Torino‟daki şiddet olaylarının üzerinden bir,
Milano‟daki tuhaf „sayılmayan gol‟ maçının üzerindense iki aydan fazla zaman geçmişti.
Genoa takımının oyuncularının çoğu, oynamaları için
Basına,

maçın

oynanacağı

yerin

tatillerinden

geri

çağrılmıştı.

neresi olduğunu gizlemesi veya maç Torino‟da

oynanacakmış gibi haber yapması emredilmişti. „Kalabalıkta‟ birkaç gazeteci, kulüp yöneticisi ve
yerel esnaftan seçilmiş bazı kişiler yer alıyordu. Sahanın etrafı, atlı jandarmalarla çevrilmişti.
Bologna, bir oyuncusunun ikinci yarının dördüncü dakikasında, bir diğerininse „golün ardından
rakiplerine hakaret ettiği‟ gerekçesiyle maçın sonlarında oyundan ihraç edilmelerine rağmen
maçı 2-0 kazandı...
...1925 yılında, Bologna‟nın nüfuzlu destekleyicileri, olayların hangi kısmının halka
duyurulup hangi kısmının duyurulmayacağına da karar vermişlerdi. 1926‟da Arpinati şehre
yeni podestà -seçilmemiş belediye başkanı- olarak atandı. Aynı yıl kendisi İtalyan futbol
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federasyonunun da başkanı oldu ve bu görevi 1933 yılına kadar sürdürdü. 1934‟te kendisini
bulunduğu noktadan indirecek bir finansal skandal patlayana dek, Futbolun, kulübünün ve
şehrinin üzerinde en üst mevkilerde yer aldı.
Bologna ile Genoa takımları arasındaki bu şampiyonluk serisi, bizzat devlet
otoritesinden yararlanılarak bir futbol maçının sonucuna etki edilmesinin tarihteki ilk
örneklerindendir. Ancak bunun bizzat devlet tarafından planlanmış, devletin resmi
ideolojisinin kitlelere empoze edilmesini amaçlayan bir eylem olduğu söylenemez. Zira
yaşananlar, öncelikle faşist iktidarın güçlü figürlerinden birinin kişisel ihtirasından
kaynaklanmıştır. Yine de Leandro Arpinati‟nin bir futbol maçında dahi amacına
ulaşabilmek için başvurduğu yöntemler, İtalyan faşizminin iktidar anlayışını gözler önüne
seren örnekler olarak okunabilir.

11.2.2. Faşist İtalya’da Futbolun Bürokratik Yapılanması
Faşizm, İtalya‟da hüküm sürdüğü müddetçe, Arpinati özeli dışında da futbola
sürekli müdahalede bulunmuştur. Ülkedeki spor bürokrasisini tamamen kendi kontrolü
altına almak isteyen Faşist Parti, İtalya Milli Olimpiyat Komitesi‟nin (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - CONI) başına, kendi üyelerinden Landro Ferretti‟nin gelmesiyle
zaten bu doğrultuda önemli bir adım atmıştır. Bunun ardından, İtalyan futbolu üzerine,
özellikle de ulusal

şampiyonayla ilgili bir düzenleme yapılması adına, Ferretti

tarafından üç kişilik bir heyet görevlendirilmiş, heyetteki üyelerden biri de önde gelen
faşist bürokratlardan birisi olmuştur.
Söz konusu heyet, 1926 yılında Viareggio kentinde yapılan bir toplantı
sonrası yayınladıkları „Viareggio Beyannamesi‟ ile İtalyan futbolunun yeni şeklini
belirlemeye başlamıştır. Buna göre öncelikle profesyonellik yasal hale getirilmiş, daha
sonra

da

yabancı

uyruklu

futbolcuların

İtalyan

şampiyonasında

oynamaları

yasaklanmıştır. Karar alındığı zaman İtalyan kulüplerinde toplamda yaklaşık 80 yabancı
futbolcu oynamaktadır ve bu oyuncular kulüpleriyle ilişiklerini kesmek zorunda
kalmışlardır:
Ancak birçok İtalyan kanununda ve kuralında olduğu gibi, beyannamedeki
prosedürler de büyük bir boşluk içermektedir. Kim İtalyan, kim yabancı belirsizdir.
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Macarları ve Avusturyalıları transfer etmesi yasaklanan üst düzey İtalyan kulüpleri,
kısmetini dünyanın başka bir yerinde aramak üzere ülkelerini terk etmiş olan milyonlarca
vatandaşları arasından „İtalyan‟ aramaya başlamışlardır. Melez kategorisindeki İtalyan
„oriundo‟ (İtalyan kökenli olanları belirten bir söz) futbol terminolojisinin bir parçası
haline gelmiştir. „Oriundi‟ (oriundo‟nun çoğulu), yabancı ülkelerde doğmuş veya
büyümüş ama İtalyan köklerine sahip İtalyanlardır (genellikle büyükannenin veya
büyükbabanın İtalyan olması yeterliydi). 1926‟dan sonra uzunca bir süre, ta 1940‟ların
sonuna kadar ve bundan sonra da çeşitli dönemlerde, İtalyan futbolundaki yabancıların
tarihi, oriundi ile eş anlamlı hale gelmiştir.

Viareggio Beyannamesi ile İtalyan futbolunda yabancı oyuncuların
yasaklanması, ama soyunda İtalyanlık olanların bu yasağın dışında kalması da aslında
Faşist Parti‟nin ırkçı politikalarının futbol üzerindeki yansımalarına dair göstergelerden
biridir. Bunun devamında, yine Viareggio Beyannamesi‟nde, ulusal şampiyonanın tek bir
gövdede toplanması kararlaştırılmış ve böylece İtalyan futbolundaki

kuzey-güney

ayrımının önüne geçilerek, üniter bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Bunun
sonucunda da 1929-30 sezonundan itibaren ulusal şampiyona, ‘Serie A’ adı altında tek bir
lig çatısı altında oynanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, İtalya hakemler birliği de,
otonom bir yapıya sahip olduğu gerekçesiyle kaldırılmış, bunun yerine hakem atamaları
için özel bir komite oluşturulmuş, komitenin başına da, bir sene önceki olaylı GenoaBologna maçında faşist lider Leandro Arpinati‟nin baskısı altında verdiği tartışmalı gol
kararıyla hafızalarda yer edinen Giovanni Mauro getirilmiştir. Tabii bu atamanın üzerinde
de Arpinati‟nin ve Faşist Parti‟nin gölgelerinin olduğu açıktır. Zaten Viareggio
Beyannamesi sonrasında İtalyan futbolunda oluşturulan yeni yapıda da Arpinati‟nin
ağırlığı hissedilmektedir. Öyle ki Arpinati‟nin Bologna ile olan bağı neticesinde, İtalyan
futbol federasyonunun merkezi de ne başkent Roma, ne de İtalyan futbolunun güç odakları
konumundaki Torino ve Milano şehirlerine yakıştırılmış ve bunların yerine Bologna‟ya
yerleştirilmiştir. Dahası, Arpinati‟nin İçişleri Bakanlığı‟nda müsteşarlık görevine
getirildiği 1929 yılında, futbol federasyonunun merkezi de Arpinati‟nin peşinden
Roma‟ya taşınmıştır.

246

Aprinati-Bologna-Faşizm üçgenindeki en trajik olaylardan biriyse, 1926
yılında, Bologna‟da inşa edilen yeni şehir stadının açılışında yaşanmıştır:

Benito Mussolini‟nin ülkeyi daha fazla bir faşist diktatörlüğe dönüştürmeye
istekli olması dolayısıyla 1926 senesi, İtalya için önemli bir seneydi. Ülkenin kırılgan
demokrasisinin tamamen tahrip edilmesine yol açan kıvılcımsa futbolla alakalıydı. 1924
yılında Arpinati Bologna‟ya yeni ve çok büyük bir stadyum inşa edilmesi doğrultusunda
talimat vermişti ve 1926‟nın Ekim ayının sonlarına gelindiğinde stat, „Roma
Yürüyüşü‟nün dördüncü yıldönümüyle aynı zamana denk gelecek resmi bir açılış törenine
hazırdı. Mussolini de tören için Bologna‟ya gelmiş ve stada yoğun tezahüratlar eşliğinde
beyaz bir atın üzerinde giriş yapmıştı. Bir konuşmanın ve yeni bir faşist tesisin açılışını
yapmasının ardından Mussolini, Arpinati‟nin bizzat kendisi tarafından sürülen ve
„torpedo‟ olarak bilinen üstü açık bir limuzinde, tren istasyonuna götürülmüştü.

Diktatör kalabalıkların arasından geçerken arabaya bir el ateş edilmiş ve
iddialara göre kurşun Mussolini‟nin boynundaki atkıyı delip geçmişti. Bunun ardından
çıkan karmaşada, muhtemel suikastçı olarak görülen 15 yaşındaki bir çocuk, kalabalık
tarafından linç edildi. Çocuk, eskinin tanınmış anarşistlerinden biri olan bir Bolognalının
oğlu, Anteo Zamboni‟ydi. Bunun üzerine bütün Zamboni ailesi de, Duce‟nin hayatına
kast ettikleri gerekçesiyle, ülkenin farklı bölgelerine sürgüne gönderildi... Bu arada
Mussolini‟nin Bologna‟ya ziyaretinin sonuçları da hayli dramatik oldu. Kasım 1926‟da,
1888 yılında kaldırılmış olan idam cezasının yeniden yürürlüğe konmasını sağlayan
kanunlar çıkarıldı. Faşist Parti dışındaki bütün siyasi partiler, gazeteleriyle birlikte
kapatıldı ve özel bir faşist gizli polis servisi kuruldu. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün
son kalıntıları da ortadan kaldırılmıştı.

11.2.3. Dünya Kupası Üzerinden Faşizm Propagandası
Mussolini liderliğindeki Faşist Parti‟nin İtalya‟da mutlak bir otorite
kurmasının ardından da futbolla olan ilişkisinde herhangi bir azalma olmamıştır. Üstelik
1930‟lara gelindiğinde, futbolun Faşist Parti‟nin ırkçı görüşlerinin meşrulaşmasında bir
araç olarak kullanılması için çok önemli bir fırsat daha ortaya çıkmıştır: Dünya Kupası.
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İlki 1930 yılında Uruguay‟da düzenlenen Dünya Kupası, FIFA‟nın
belirlediği prosedüre göre dört yılda bir yeniden oynanacak ve organizasyonlar sırasıyla
bir kez Güney Amerika‟da, ardından iki kez de Avrupa‟da yapılacaktır. Buna göre ikinci
Dünya Kupası 1934 yılında Avrupa‟da düzenlenecektir ve FIFA‟nın 1932 yılında
Barcelona‟da düzenlediği kongrede turnuvanın ev sahipliğine İtalya layık görülmüştür.
İtalya‟da turnuvanın nasıl bir atmosfer altında oynanacağını anlamak içinse, öncelikle
Mussolini‟nin spordan ve İtalyan sporcularından genel olarak neler beklediğinin
zihinlerde daha net canlandırılması faydalı olacaktır ve bunun için de Mussolini‟nin
1930‟larda yaptığı bir konuşmasına başvurulabilir:

‘Sizler, İtalya‟nın en iyi sporcuları olarak birtakım özel görevlere sahipsiniz.
Asla yılmayan, yiğit ve saldırgan kişiler olmalısınız. Sınırlarımızın ötesindeki yarışmalara
katıldığınızda, ulusal sporun onuru ve gururu sizin kaslarınıza ve en önemlisi ruhunuza
emanet edilmiş olacak. Dolayısıyla yerde, denizde ve gökte üstünlüğü
için

bütün

enerjinizi

ve

iradenizi

elde

edebilmek

ortaya koymalısınız.’

Bu sözlerine de dayanarak, Mussolini‟nin 1934‟te İtalya‟nın ev sahipliği
yaptığı Dünya Kupası‟nı ulusal bir davaya çevirmiş olduğunu tahmin etmek zor
olmayacaktır. Gerçekten de Dünya Kupası için İtalya‟da adeta bir seferberlik ilan
edilmiştir. Hükümet, kupanın organizasyonu için 3.5 milyon liretlik bir masrafın altına
girmiştir ki bu o zaman için çok büyük bir meblağ olarak kabul edilmektedir. Kupadaki
maçlara sahne olacak stadyumlar, Faşist iktidarın hem köklerine atıfta bulunmak, hem de
ebedi olduğunu simgelemek için Romanesk mimari ile fütürist mimarinin bir sentezi
olarak gösterilebilecek tarzda tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bununla birlikte dünya
kupası için inşa edilen statlardan Roma‟dakine „Faşist Parti Stadı‟, Torino‟dakine de
„Mussolini Stadı‟ adları verilmiş ve İtalya‟nın organizasyondan ne beklediği, Faşist Parti
üyelerinden olan İtalyan Futbol Federasyonu yöneticisi General Vacaro‟nun “Gösterinin
asıl amacı bütün dünyaya faşist spor idealinin ne olduğunu göstermektir.’ açıklamasıyla
tam manasıyla resmi çerçevede ortaya konmuştur.
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Ayrıca Mussolini‟nin karakterinin ön plana çıkarılması için, turnuva sonunda
şampiyon olacak takıma, Jules Rimet Kupası‟nın yanında ayrıca adını Mussolini‟den alan
(La Copa del Duce) ikinci bir kupanın daha verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun dışında
İtalyan Milli Futbol Takımının da şampiyonluğa ulaşabilecek seviyeye yükselmesi için
Arjantin‟den, İtalyan kökenli üç oyuncu da deyim yerindeyse ithal edilmiştir. Daha önce
de değinilen İtalya‟da yabancı oyunculara getirilen yasak ve bu yasağın „oriundi‟ adı
verilen istisnası nedeniyle 1930‟ların başında, kökleri İtalya‟ya dayanan birçok Güney
Amerikalı futbolcu, İtalyan kulüpleri tarafından kadrolarına katılmıştır. Bu futbolcular
içerisinden, üçü de Arjantinli olan Luis Monti (1930 Dünya Kupası‟nı finalde kaybeden
Arjantin Milli Takımında da oynamıştı) Raimundo Orsi ve Enrico Guaita, 1934 Dünya
Kupası için İtalyan Milli Takımına alınmışlardır.
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Öncesinde böylesine hazırlıklar yapılan turnuva gelip çattığında da, Faşist
Parti‟nin gölgesi, futbol sahasının üzerinden eksik olmamıştır. İtalya‟nın maçları, mutlaka
tribünde yer alan Mussolini‟nin gövde gösterisine dönüşmüş, bütün bu maçlar, tüm
seyircilerin diktatörü ayakta, faşist selamı vererek karşılaması ve ona yoğun
tezahüratlarda bulunmasına sahne olmuştur. Ayrıca İtalya‟nın oynadığı hemen hemen her
karşılaşmada, maça özellikle hakem yönetimleriyle ilgili çeşitli şaibeler de bulaşmış ve
hakemlerin maçlardan önce tehdit edildiği yönündeki dedikodular da iyice sesli bir
biçimde dile getirilir hale gelmiştir.
En sonundaysa Mussolini‟nin istediği olmuş ve İtalya turnuvayı
şampiyonlukla tamamlamıştır. Final maçının ardından da tabii ki faşistlerin gösterisi
devam etmiş, önceden kararlaştırıldığı gibi şampiyon takıma Jules Rimet Kupası‟nın
yanında bir de Mussolini adına kupa verilmesine ek olarak, futbolculara, Mussolini ve
faşizm adına kazandıkları zafere hitaben birer madalya da takılmış, bir de Mussolini‟nin
imzalı resimleri hediye edilmiştir.
1934 Dünya Kupası, İtalya içerisinde, Faşist Parti‟nin arzuladığı etkiyi
yaratmış ve propaganda haline dönüştürülen turnuva, hedeflendiği gibi İtalyanların
üstünlüğünü göstererek başarıya ulaşmıştır belki ama turnuvadaki diğer ülkelerin
cephesinden bakanlar içinse görünen, Faşizm‟in amaçlara ulaşabilmek için zor
kullanmayı alışkanlık haline getiren bir rejim olduğudur. Bu izlenimde özellikle
İtalyanların kazandığı maçlardaki tartışmalı unsurlar etkili olmuştur. Söz konusu
unsurları Halit Kıvanç şöyle sıralamıştır:
a) İtalyanlar, çeyrek finaldeki İspanya maçında kaleci Zamora‟yı sakatlayarak maç
kazanmakla suçlanıyordu.
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b) İspanya‟yı 1-0 yendikleri tekrar maçındaki tek golde de, Meazza‟nın
topu elle aldığı ve İtalya‟nın bu haksız golle kupa yolunda yürüdüğü öne sürülüyordu.
c) Gene tekrar maçında, İspanyolların attığı, hem de bir değil, iki golün
sayılmayışı, gölge düşürüyordu İtalya‟nın galibiyetine.
d) İtalyanlar sert oynamakla da suçlanıyor, özellikle yarı finalde
Avusturya‟yı sertlikle ve hakemleri etkileyerek yendikleri iddia ediliyordu.
Dört yıl sonra Fransa‟da düzenlenen dünya kupasındaysa İtalya milli
takımı bu kez Faşist yönetimin 1934 Dünya Kupası üzerinde yarattığı etki sonucunda
gelişen tepkiyle karşı karşıya kalmıştır:

İtalya takımını trenle gittiği Marsilya istasyonunda 3000 civarında antifaşistten oluşan bir komite karşılamıştı. Kalabalık İtalyanlara ulaşabilmek için öylesine
niyetliydi ki cop taşıyan polisler harekete geçirilmiş ve aralarında İtalyan sürgünleriyle
Fransız komünistlerinin de bulunduğu göstericilerden bir kısmının kafaları kırılmıştı!
Atmosferin gerilmesinde, La Nazione gazetesinin turnuvadan önce savaş çığlıkları
arasında yansıttığı Mussolini‟nin yakın zamanda Avrupa politikası üzerine verdiği
kışkırtıcı demeç etkili olmuştu: „Faşist devrim, ırkın spordaki gücünü harekete geçirmiş,
kitleler arasında bilindik bir savaşçı ruhtan doğrudan gelen bir spor ruhu yaratmıştır.‟
İtalya‟nın Norveç‟le yaptığı açılış maçı da hayli yüksek bir siyasi atmosfer altında
oynanmıştı. Teknik direktör Vittorio Pozzo anılarında „oyuncularımız siyasi bir şeyler
yapmanın hayalini dahi kurmuyorlardı. Onlar ülkelerini temsil ediyorlardı ve doğal
olarak, hak ettikleri biçimde formalarında ülkelerinin renklerini ve armasını taşıyorlardı‟
diyordu ama Vélodrome Stadı‟na gelen 10 bin anti-faşist gösterici biraz farklı hayaller
peşindeydi. İtalyan takımı oyuncuları ulusal marşları sırasında kollarını kaldırıp faşist
selamı verdiğindeyse ıslıklı ve küfürlü protestolar doruk noktasına ulaşmıştı. Çeyrek
finallerde, Fransa‟nın Paris‟te İtalya‟yla oynayacağı maçtaysa bir kura azizliği neticesinde
siyasi gerginlik en üst seviyeye çıkacaktı. İki takım da mavi formayla oynuyordu ve bu
yüzden

kimin

birinci

formasıyla

oynayacağının belirlenmesi için kura çekmeleri

gerekmişti. Kurayı kaybeden İtalyanlar böylesi durumlarda daha önceden beyaz forma
giymişlerdi. Ancak takıma Roma‟dan çok yalın ve net bir mesaj geldi -siyah formayla
oynayın. Bu maç, İtalya‟nın siyah formayla oynadığı ilk ve tek maç oldu.
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Mussolini‟nin 1934 Dünya Kupası‟nda İtalyan milli takımının futbolcularının
omuzlarına adeta faşist rejimin temsilciliği gibi bir sorumluluk yüklemeye kalkışması,
elbette sadece kendi halkına propaganda amaçlı gönderilen bir mesaj niteliği taşımamış,
bu mesaj, İtalya dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar tarafından da algılanmıştır. Tabii
mesajın temelinde „İtalyan ırkının diğer ırklara karşı üstün olduğu‟ yönünde bir anafikir
yatması da İtalyan olmayanlarda bir tür savunma mekanizmasını harekete geçirmiş ve bu
kesim için Mussolini‟ye, onun görüşlerine karşı çıkmanın, bir bakıma anti-faşist bir tavır
ortaya koymanın yollarından biri de İtalyan Milli Takımı‟nı protesto etmek olmuştur.
İtalyan futbolcuların ev sahibi Fransa ile oynadıkları karşılaşmada özel bir
direktifle siyah forma giymeleri (Mussolini‟nin iktidarı ele geçirmeden hemen önce
düzenlediği „Roma Yürüyüşü‟ sırasında faşistlerin siyah gömlekler giymeleri, bu
kıyafetin kısa süre içinde faşizmin gayrı resmi üniforması haline gelmesine yol açmıştır)
de protestocuların ortaya koyduğu tepkideki mesajın alındığını ve bunun üzerine bir
karşı-tepki geliştirildiğinin göstergesidir. Halihazırda zaten bir ideolojiyi yansıtma
amacıyla kullanılan İtalyan Milli Takımı, zaman içerisinde bu ideolojinin simgelerinden
birine dönüşen bir başka objeyle bir araya getirilerek adeta tamamen Mussolini‟nin
vekilliğine soyundurulmuştur.
Böylesine bir temsil, aynı zamanda çok ağır bir sorumluluk gerektirmektedir.
Öyle ki milli takım futbolcularının alacağı başarısız bir sonuç, aynı zamanda bir nevi
temsil ettikleri Mussolini‟nin de başarısızlığı anlamına gelebilecektir. Mussolini, böylesi
bir durumda tepkisinin ne olacağını, İtalya‟nın Macaristan ile oynayacağı 1938 Dünya
Kupası finali öncesinde, milli takım futbolcularına çektiği telgrafta
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gayet net bir biçimde ifade etmiştir: “Ya kazanırsınız, ya ölürsünüz!”58
İtalya‟nın Macaristan‟ı mağlup ederek üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanması
ve bir bakıma futbolcuların canlarını kurtarmasının ardındansa Venedik‟te bizzat Mussolini
tarafından kabul edilen oyunculara, diktatör ile birlikte fotoğraf çektirmeden önce faşist
üniformaları giydirilmiştir.
İtalyan Milli Futbol Takımı, faşizm ile öylesine özdeşleştirilmiştir ki, sadece
İtalyanlar değil, 1938 Dünya Kupası‟na ev sahipliği yapan Fransızlar da, kupayı İtalya‟nın
kazanması sonrasında benzer bir sanrıya kapılmışlardır. “İtalyan futbol takımının
kazandığı bu ikinci zafer o zaman idealleri ve yöntemleri antifaşist olan ülkenin
(Fransa‟nın) başkentinde bile faşist gençliğin atletik ve zihinsel mükemmelliğine mal
edilmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- 20.yüzyılın başlarında Amerika kıtasında en çok Afrika kökenli insanın yaşadığı
ülke Arjantin’dir.
a)Doğru
b) Yanlış
2- Futbolun Brezilya’da oynandığı ilk zamanlarda siyahların futbol maçlarında yer
almasına izin verilmiş, Palmeiras kulübü, kapılarını beyaz ırktan olmayanlara
açmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
3-1910’lara gelindiğinde futbol Brezilya’da en popüler spordur ve Rio’da Güney
Amerika’daki diğer herhangi bir şehirden daha fazla futbol sahası olduğu
düşünülmektedir.
a)Doğru
b) Yanlış
4- Tarihsel süreçte Vasco da Gama kulübünün kurucuları içerisinde, Rio’nun küçük
burjuva topluluğunu oluşturdukları söylenebilecek esnaf ve zanaatkarlar büyük
çoğunluğa sahiptir.
a)Doğru
b) Yanlış
5-1930’ların başında Avrupa kulüpleri Latin Amerikalılarla sözleşme yapmaya
başladığında da profesyonellik, ülkenin en iyi oyuncularını elde tutabilmek için bir
zorunluluğa dönüşmüştür.
a)Doğru
b) Yanlış
6-1.Dünya savaşı sonrasında özellikle hangi iki ülkede aşırı sağcı akımlar hızla
yükselmiştir?
a)İtalya-Almanya
b)İspanya-Belçika
c)Fransa-Hollanda
d)İsviçre-Macaristan
e)Yunanistan-Portekiz
7-Faşizmin İtalya’da futbola doğrudan müdahalesi, hangi yıla rastlamaktadır?
a)1923
b)1924
c)1925
d)1928
e)1930
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8-İtalya’da 1929-1930 sezonundan itibaren ulusal şampiyona, hangi ad altında tek bir
lig çatısı altında oynanmaya başlamıştır?
a)Serie B
b)Serie A
c)Serie C
d)Serie D
e)Serie E
9-Leandro Arpinati’nin İtalya’da İçişleri Bakanlığı’nda müsteşarlık görevine
getirildiği 1929 yılında, İtalya Futbol Federasyonu’nun merkezi hangi şehre
taşınmıştır?
a)Torino
b)Milano
c)Bologna
d)Roma
e)Floransa
10-1938 yılında düzenlenen Dünya Kupası’na hangi ülke ev sahipliği yapmıştır?
a)Fransa
b)İtalya
c)Almanya
d)İspanya
e)Hollanda
Cevaplar
1) b
2) b
3) a
4) a
5) a
6) a
7) c
8) b
9) d
10) a
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12. NAZİ ALMANYA’SINDA FUTBOL-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Nazi Almanya’sında futbol-ideoloji ilişkisini kısaca yorumlayınız.
2-Berlin Olimpiyatları’nda yaşanan Hitler’in öfkesini anlatınız.
3-Avusturya’da futboldaki yeniden yapılanmayı kısaca anlatınız.
4-2.Dünya Savaşı yıllarında Norveç futbolundaki Nazi karşıtı oluşumu anlatınız.
5-Nazi Almanya’sında Almanya içindeki futbol yapılanmasını ana hatlarıyla
yorumlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Nazi Almanyası, Berlin Olimpiyatları, futbol-ideoloji ilişkisi
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Giriş
Bu bölümde Nazi Almanya’sındaki futbol-ideoloji ilişkisi, Berlin
Olimpiyatları ve Adolf Hitler’in tepkisi ile Avusturya ve Nazi Almanya’sındaki
futbola ilişkin yeniden yapılanma faaliyetleri örneklerle işlenmektedir.
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12. NAZİ ALMANYA’SINDA FUTBOL-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ

Faşizmin 1930‟ların Avrupa‟sında İtalya‟dan sonra hüküm sürdüğü bir diğer adres
de Almanya‟dır. Adolf Hitler liderliğindeki Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi‟nin
(Nazi Partisi) 1932 yılında düzenlenen genel seçimlerde oyların yaklaşık üçte birini
almasının ardından Hitler 1933 yılının başlarında Almanya‟nın yeni şansölyesi olmuş
ve bu andan itibaren faşizm, hatta o günkü Almanya‟ya daha özel adıyla Nazizm,
iktidarı ele geçirmiştir.
Tıpkı İtalya‟da Faşist Parti‟nin yaptığı gibi, Almanya‟da da Nazi Partisi,
iktidara gelir gelmez ülkedeki her kurum üzerinde hâkimiyet sahibi olarak otoritesini
pekiştirmeye çabalamıştır. Buna göre spor alanında da yapılan ilk çalışma, „Deutscher
Reichsbund für Leibesübungen‟ (DLR - Alman Devleti Fiziki İdman Birliği) adında
bürokratik bir kurumun oluşturulması ve kurumun başına da Nazi Partisi mensubu bir
bürokratın getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Alman Futbol Federasyonu (DFB Deutscher Fußball-Bund) kapatılmadıysa da DLR‟nin altında, „futbol ve İngiliz
sporları‟ bölümü olarak faaliyetlerine devam etmek durumunda kalmıştır.

Çok

geçmeden DFB‟nin önde gelen üyeleriyle Alman Milli Takımının teknik heyeti de
Nazi Partisi saflarında yerlerini almışlardır.
Nazi Partisi‟nin ırkçı tutumunun en bilinen sonuçlarından olan Yahudi
karşıtlığı da, ülkedeki her alanda olduğu gibi futbolda da kendini göstermekte
gecikmemiştir. 2 Haziran 1933‟te, Almanya‟nın yeni milli eğitim bakanı Bernhard
Rust‟un, Yahudilerin sosyal yardım kuruluşları, gençlik grupları ve spor kulüplerinden
ihraç edilmelerini emretmesiyle birlikte söz konusu süreç resmen başlamıştır.
Devamında da bütün kulüp üyelerinin arî ırktan olması, genç üyelerin Hitler
Gençliği‟ne katılmış olmaları ve kulübün yöneticilerinin Nazi Partisi mensubu olmaları
şartları da ortaya konmuş ve Parti‟nin „Gleichschaltung‟ (zorla hizaya sokmak) adı
verilen doktrini iyiden iyiye şekillenmiştir.
Söz konusu kararın etkileri ağır olmuş, birçok kulüp çoğu sporcusu ve
yöneticisiyle bağını koparmak zorunda kalmıştır. Hatta ülkenin en önde gelen
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kulüplerinden Bayern Münih‟in Yahudi kökenli başkanı Kurt Landauer de bu kaos
içerisinde kendisini İsviçre‟deki bir toplama kampında bulmuştur.

12.1. Berlin Olimpiyatları ve Hitler’in Öfkesi
Alman Milli Futbol Takımının, İtalya örneğinde olduğu gibi rejimin bir
propaganda aracına dönüşmesi yönündeki çabalar başarıya ulaşamayacaktır.
1930‟ların başlarında, Almanya futbolda henüz çok önemli bir güç değildir ve 1934‟te
ilk kez katıldığı Dünya Kupası‟nda da Almanya‟nın herhangi bir başarı elde etmesi
beklenmemiştir. Ancak Almanlar beklentilerin aksine yarı finale kadar yükselmiş ve
daha sonra üçüncülük maçında da o yıllarda Avrupa‟nın belki de en güçlü takımı
olarak gösterilen Avusturya‟yı mağlup ederek dünya üçüncülüğüne uzanmış ve hemen
hemen herkesi şaşırtmıştır.
Muhtemelen beklentilerin çok ötesindeki bu başarının da etkisiyle ve tabii aynı
turnuvada futbolun kitleler üzerindeki etkisi sayesinde ne denli önemli bir propaganda
aracı haline dönüştüğünün de görülmesiyle, Alman Milli Futbol Takımına Naziler
tarafından duyulan ilginin, 1934 Dünya Kupası‟nın hemen ardından, kupa öncesine
göre kat kat arttığı söylenebilmektedir. Futbolda bir sonraki büyük turnuva Olimpiyat
oyunlarındadır ve 1936 yılında Olimpiyatlar, Almanya‟nın başkenti Berlin‟dedir. O
güne kadar futbola herhangi bir ilgi duymadığı rivayet edilen Adolf Hitler de,
Almanya‟nın oyunların çeyrek finalinde Norveç ile yapacağı müsabakayı izlemek için
stada gelmiştir. Bu maçta Hitler‟in yanındaki üst düzey Nazi Partisi üyeleri arasında
propagandadan sorumlu bakan Joseph Goebbels‟in olması da hayli anlamlıdır. Ancak
Almanya maçtan 2-0 mağlup ayrılmış, dolayısıyla Hitler ve kurmayları da büyük bir
hayal kırıklığına uğramışlardır.
Hayatında belki de ilk kez bir futbol maçı izleyen Hitler‟in böylesine
öfkelenmesindeki neden elbette sadece sahada bir maç kaybedilmiş olması değildir.
Futbola, bir oyun olmanın çok ötesinde anlamlar yüklendiği bu örnekte de
görülmektedir. Milli futbol takımlarının milletleri temsil etme nitelikleri, Nazilerin ırk
esasına dayalı bir Alman milleti yaratma çabası içinde olduğu da düşünüldüğünde,
Alman Milli Futbol Takımı için adeta bir ırkı temsil etme niteliği halini almıştır ki „arî‟
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olduğu her fırsatta vurgulanmaya çalışılan bir ırkı temsil eden takımın aldığı yenilgi bu
yüzden Hitler için kabul edilebilecek gibi değildir.

12.2. Avusturya’daki Yeniden Yapılanma
Nazilerle futbol arasındaki ilişkinin çok daha abartılı örnekleriyse, 1938 yılının
Mart ayında, Almanların Anschluss (kelime anlamı „birleşme‟) diye tabir ettikleri,
Avusturya‟nın ilhakı sonrasında görülmüştür. Nazilerin Yahudi karşıtlığı bu noktada da
kendini göstermiş ve Anschluss sonrası Naziler tarafından Viyana‟da müdahale edilen
ilk kurumlardan biri, Viyana‟nın Yahudi cemaatinin futbol kulübü olmasıyla nam
salmış Hakoah Wien olmuştur. 1925 yılında ilki düzenlenen Avusturya futbol ligini
kazanmış ve o ana kadar ülkenin en önde gelen kulüplerinden biri olmuş Hakoah,
temsil ettiği cemaat nedeniyle Naziler tarafından kapatılmıştır. Ayrıca kulübün mal
varlıklarına da el konmuş ve Avusturya futbol ligindeki sicili de silinmiştir.
Anschluss sonrası Avusturya futbolunda esmeye başlayan bu Anti-Semitist
rüzgarların etkisi, sadece Hakoah ile sınırlı kalmamıştır. Birer cemaat kulübü olarak
kurulmayan ama üyeleri ve taraftarları arasında çokça Yahudi bulunan FK Austria ve
First Vienna kulüpleri de, Nazi Partisi‟nin kontrolünde adeta baştan aşağı yeniden
yapılandırılmıştır. Tahmin edilebileceği gibi, Avusturya‟nın da artık Almanya‟nın bir
parçası olması dolayısıyla, Almanya‟da beş yıl önce yürürlüğe giren Gleichschaltung
doktrini Avusturya‟da da uygulanmaya başlayacaktır ve bunun sonucunda da
Avusturya kulüplerine mensup Yahudilerin de bu kulüplerle ilişkisi kesilecektir.
Sadece bununla yetinilmediği gibi FK Austria takımının bütün yönetim kurulu
değiştirilmiş, bizzat Nazi Partisi üyesi biri kulübün başkanlığına atanmış ve kulübün
ismi de FK Ostmark (Naziler Avusturya‟ya „Ostmark‟ demekteydi) yapılmıştır.
Aslında Avusturya toplumu genel olarak Anschluss‟tan şikayetçi olmamış,
hatta bu gelişmeyi olumlu karşılamıştır. Ancak Viyana‟da, özellikle de futbol
çevrelerinde, yeni düzene karşı bir memnuniyetsizlik söz konusudur. Bunda hiç
şüphesiz Avusturya futbolunun o yıllarda Avrupa‟nın en iyilerinden biri, hatta belki
de birincisi olarak gösterilmesi, buna karşın Alman futbolunun -her ne kadar 1934
Dünya Kupası üçüncülük maçında Avusturya‟yı yenip kürsüye çıkmış olsalar da268

henüz o üstünlük seviyesinde görülmemesinin de etkisi büyüktür.
Almanya‟nın futbolda kendilerinden çok daha gerilerde olduğunu düşünen
Avusturyalılar içerisinde, Avusturya futbolunun, Alman futbolu tarafından
yönetilmeye başlanmasına karşı bir tepkinin doğması da doğaldır. Wunderteam
(harika takım) lakabıyla bütün Avrupa‟nın saygısını kazanmış Avusturya takımının,
vasat Avrupa takımları arasında görülen Almanya takımının bir parçası olması, bu
kesim tarafından gurur kırıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Ancak bu hoşnutsuzluğa rağmen, Avusturya futbolu üzerindeki Nazi
yapılanması tüm hızıyla devam etmiş ve Avusturyalı oyuncuların birer parçası
olacakları yeni Almanya Milli Takımının oluşturulması yönündeki çalışmalara
başlanmıştır. 1938 Dünya Kupası yaklaşmaktadır ve artık Avusturya‟yı da kapsayan
yeni Almanya‟nın gücünü tüm dünyaya göstermesi için bu turnuva Naziler tarafından
büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Tabii bu güç gösterisinin birtakım unsurları da
özellikle ön plana çıkarması gerektiği düşünülmüştür.
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Almanya‟ya yeni katılmış Avusturyalılara da, „Anschluss öncesi Almanya‟da
yaşayan Almanlardan bir farkları olmadığı‟, söz konusu denge politikasıyla
hissettirilmeye çalışılmıştır. Elbette bu düşüncenin şekillenmesinde, Nazilere göre iki
toplumun da aynı arî ırktan geliyor olmasının payı büyüktür.

12.3. Sindelar’ın Sır Dolu Ölümü
Nazilerin futbolu kendi ideolojilerini yansıtabilecekleri bir araç olarak
kullanma girişimleri doğrultusunda bir sonraki adımları, artık resmen Almanya‟nın bir
parçası olan Avusturya‟yı, bir bakıma takım olarak topyekûn bir jübile maçı yapmaları
anlamına gelecek son bir maçta Almanya karşısına çıkartmak olmuştur. Bu maçla,
sembolik olarak hem Avusturya‟ya veda edilmesi hem de yeni, birleşik Almanya‟ya
„merhaba‟ denilmesi amaçlanmaktadır. Ancak işler planlandığı gibi gelişmemiş ve
yaşananlar, bir bakıma Gramsci‟nin „yönetici sınıfın diğer sınıflar üzerinde bir
hegemonya kurabilmesi için onların rızasını alabileceği bir kültür yaratması gerektiği‟
savını doğrulayan nitelikte olmuştur.
Almanya ile Avusturya arasında bahsi geçen maç, 3 Nisan 1938‟de,
Viyana‟da oynanmıştır. Avusturya takımı sahaya o yılların Avrupa‟daki en büyük
futbolcularından biri olarak kabul edilen ancak artık futbol kariyerinin sonlarına
gelmekte olan Matthias Sindelar‟ın kaptanlığında çıkmıştır:

Maçtan önce Sindelar ve takımı, maçı kazanmayı akıllarından geçirmeyi
bırakın, gol atmayı denemelerinin bile kendileri için tavsiye edilemeyeceği
yönündeki sözlerle uyarılmıştı. 60 bin kişinin önünde, 35 yaşında olsa dahi
Sindelar açık ara sahadaki en iyi oyuncuydu. Sürekli Alman savunmasının
arasından kendine has bir biçimde sıyrılıyor ama daha sonra neredeyse komik bir
halde kasten fırsat üstüne fırsat kaçırıyordu. Seyircilerin de kısa süre içinde ne
olduğunun farkına varmasıyla birlikteyse maç bir anti-Nazizm festivaline
dönüşmüştü.
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Söz konusu Nazi karşıtı hareket, özellikle maçın ikinci yarısında,
tribünlerde kendini göstermiştir. İkinci yarının başlamasıyla birlikte sanki
sahadaki Avusturyalılar Sindelar önderliğinde, daha fazla bir mizansene alet
olmak istememişler ve rakiplerinin beklemediği bir biçimde ciddi oynamaya
başlamışlardır. Çok geçmeden de maçtaki ilk gol, Sindelar‟ın ayağından gelmiştir.
Sindelar‟ın attığı golü, Nazi yetkililerinin bulunduğu protokol tribünü önünde ufak
bir dans gösterisiyle kutlaması ve kısa bir süre sonra Avusturya‟nın Karl Sesta‟nın
attığı golle skoru 2-0‟a getirmesi, maç öncesi planlanın tamamen tersi bir manzara
ortaya çıkarmaktadır.Yine de Almanya‟nın Avusturya karşısında aldığı bu
mağlubiyetin, futbol sahası dışında siyasi alana çok fazla yansıdığı söylenemez
zira maçtan birkaç hafta sonra Avusturya‟nın Almanya‟ya katılması yönünde
yapılan halkoylamasında katılımcıların neredeyse tamamına yakını „kabul‟ oyu
kullanmıştır. Ancak maç sırasında yaşananların, Nazi yetkililerinin gözünü
korkutmadığını iddia etmek de güçtür. Maçtan yaklaşık 10 ay sonra yaşanan elim
bir olaysa, Nazilerin söz konusu maçta aşağılandıkları hissine kapılıp bir şekilde
bunun acısını çıkartmayı planladıkları yönünde ciddi şüpheler uyandıracaktır.
Bahsi geçen elim olay, Ocak 1939‟da yaşanmış ve Avusturya futbolunun
kahramanı Matthias Sindelar, Camilla Castagnola adlı İtalyan asıllı sevgilisiyle
birlikte, Castagnola‟ya ait apartman dairesinde ölü olarak bulunmuştur. Resmi
kayıtlara göre ikilinin ölümü, ocaktan sızan gazın neden olduğu bir kaza sonucu
gerçekleşmiştir. Ancak Sindelar‟ın 2-0‟lık Almanya-Avusturya maçında attığı golü
protokol tribünü önünde kutlaması, daha öncesinde Viyana‟daki Yahudi cemaatinin
önemli bir bölümünün desteklediği FK Austria takımında oynuyor olması, Almanya
ile Avusturya‟nın birleşmesinin ardından 1938 Dünya Kupası için çağrıldığı Almanya
Milli Takımı kadrosuna katılmayı reddetmesi gibi durumlar göz önüne alındığında,
Viyana‟daki çoğu kişinin aklına „cinayet‟ ihtimali de takılmıştır. Daha sonraları Nazi
Almanya‟sının gizli servisi olan Gestapo‟nun arşivinde Sindelar ile ilgili bir dosyanın
bulunması ve bu dosyada Sindelar hakkında “bir sosyal demokrat ve Yahudi dostu”
ifadesine rastlanması da, Sindelar‟ın ölümüyle ilgili şüphelerin boşuna olmadığının bir
göstergesidir.
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12.4. Norveç Futbolundaki Nazi Karşıtı Oluşum
İkinci Dünya Savaşı‟nın patlak vermesi ve Nazilerin Kıta Avrupa‟sını işgale
başlaması da bölgede futbolun çok değişik boyutlara çekilmesine neden olmuştur.
Nazi işgaline ilk zamanlarda direnen yerlerden biri olan Norveç‟te, söz konusu
direncin kırılması ve Nazi ordusunun ülkeye girmesinin ardından Norveç Nazi
Partisi‟nin başkanı Vidkun Quisling adeta Hitler‟e vekalet eden yerel bir diktatör
olarak atanmış, ülke yönetiminde tek söz sahibi haline gelmiştir. Bunun ardından,
Norveç‟teki Naziler, Almanya‟daki türdeşleri gibi spor üzerinde tam bir kontrole
sahip olmak için de çalışmalara başlamışlar ve bu amaç doğrultusunda ülkedeki bütün
spor kulüplerinin başına bir „Sportsführer‟ getirmişlerdir. Ancak beklenmedik bir
gelişme olmuş ve bu şekilde bir kontrol altına girmek istemeyen Norveçliler, yurt
genelinde bir „spor grevi‟ başlatmışlardır.
Buradaki

en

önemli

nokta,

Nazilerin

ülkedeki

kontrolü

tamamen

sağlayabilmek amacıyla spor üzerinde de özel bir denetim mekanizmaları kurmalarına
karşın Norveçlilerin önce böylesine bir denetim altına girmemek için resmi spor
müsabakalarından uzak dururken diğer yandan kendi aralarında gayrı resmi bir
biçimde sportif organizasyonlarda bulunmaları ve bu vesileyle aynı zamanda direniş
için gerekli olan iletişimi sağlamalarıdır. Eğer Nazi yönetimi Norveç‟teki spor
kulüplerini kendi otoritelerine karşı sakıncalı bir durum teşkil edebilecekleri için
kapatıp ülkede sporu yasaklamış olsaydı veya Nazilerin ülkede sporu denetimleri
altına alması sonrasında bir tür spor grevine giden Norveç halkı kendi arasında gizli
gizli spor müsabakaları düzenleme yoluna gitmeseydi o zaman iki taraf sporu karşılıklı
bir biçimde kullanma mücadelesi içinde olmayacaktı. Ancak söz konusu durumda her
iki taraf da kendi siyasi duruşunu anlamlandırmak adına spordan yararlanmaya
çalışmıştır.

12.5. Nazi Almanya’sında Yurtiçindeki Futbol Yapılanması
Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan ülkelerin hemen
hepsinde futbol liglerine ara verilirken Almanya‟da maçların oynanmasına devam
edilmiştir. Böylelikle halkın, savaşın normal hayatın akışını çok fazla etkilemediğini
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düşünmesi amaçlanmıştır. Goldblatt, 1940‟taki Almanya Kupası finalinin resmi maç
programında yer alan yazılardan ufak bir pasajı da bu duruma kanıt olarak göstermiştir:
‘Aynı saatlerde Britanya Adaları‟nın erkekleri ve kadınları, İngiliz futbol kulüplerinin
darmadağın edilmiş sahalarının olduğu yerlerde, telaşlarının saldırı başladığı zaman
bir işe yarayabileceğini umut ederek, Almanların genel saldırısını korkuyla bekliyor.’
Ne var ki Almanya‟nın savaşın ilk yıllarındaki ilerleyişinin ardından özellikle
1943‟ten itibaren cephede istediği sonuçları alamaması ve buna paralel olarak ülkede
hem seferberliğin, hem de ekonomik sorunların artması neticesinde günlük hayatın o
normal gibi görünen akışı son bulmuş, problemlerin üzerinin örtülmesi için futbolun
büyüsü de eskisi kadar yeterli olmamaya başlamıştır. Yine de Nazi yönetimi ülkede
futbolun oynanmasını, halkın da bu doğrultuda isteği olunca, sürdürmüştür:Nazilerin
uluslararası spor müsabakalarına katılımı durdurması, buna karşın Almanya içerisinde
futbol oynanmasına izin vermesinin altında yatan en önemli sebeplerden biri, Alman
Milli Futbol takımının yenilmez armada bir ekip olmaması, dolayısıyla ülkeyle ve
rejimle özdeşleştirilebilecek milli takımın yaşayabileceği mağlubiyetlerde, halkın
savaşın gidişatıyla ilgili olumsuz düşüncelere kapılabileceği ihtimalidir.
Ancak futbolun gücünden halen daha istifade etmek isteyen Nazi yönetimi
yurtiçi organizasyonlara karşı herhangi bir kısıtlama girişiminde bulunmamıştır.
Üstüne üstlük Hava Kuvvetleri ve SS Birlikleri‟ne bağlı futbol takımlarını ulusal
şampiyonada yarıştırarak, Nazi ordusunun gücünden bir şey yitirmediği mesajını halka
bu vesileyle iletmeye çalışmıştır. Almanya‟nın savaşın ilk yıllarında gösterdiği
ilerleyişin ardından duraklamaya başladığı 1942 ve 1943 yıllarında Hava
Kuvvetleri‟ne bağlı Pütnitz Kulübü‟nün ulusal şampiyonada zafere ulaşması bu
bakımdan gayet anlamlıdır.
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13.SSCB’DE FUTBOL
İki dünya savaşı arasındaki dönemde Batı ve Orta Avrupa‟da futbolun
ideolojik bir aygıt olarak kullanılmasına dair özellikle Nazi Almanya‟sı ile Faşist
İtalya‟da bu tip çarpıcı örnekler yaşanmışken, Doğu Avrupa‟da daha farklı bir tablo
gözükmektedir. Çarlığın yıkılması ve akabinde sosyalist bir rejimin kurulmasıyla
birlikte Rusya‟da futbol öncelikle bir belirsizlik dönemine girmiştir:

‘Ekim Devrimi‟nin ilk etkilerinden biri olarak futbol da Sovyetler Birliği‟ndeki
diğer tüm organize sosyal aktiviteler gibi ortadan kalkmıştı. Futbolun, hatta herhangi
bir spor türünün yeniden ortaya çıkmasıysa anca iç savaşın sona ermesi, 1920‟lerin
ortasında toplumsal ve ekonomik açıdan göreceli olarak daha sakin bir noktaya
gelinmesi ve Yeni Ekonomi Politikası (NEP) ile mümkün olmuştu. Kamulaştırmanın
ve devlet kontrolünün, özel teşebbüsler ve mikro-piyasa ile yan yana yer aldığı,
ideolojik aykırılıkların yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle, rejim ve
ideologları, yeni Sovyet toplumunda sporun yerinin ne olacağı hakkında farklı
görüşlere sahipti. Marksizm-Leninizm, sporun bir sirk, sınıf yönetimi ve siyasi
şaşırtmacalar için bir aygıt olduğu yönündeki alışılagelmiş söylemlerin ötesinde
futbolla ilgili bir söylem ortaya koymuyordu. Ancak kapitalizm mağlup edilmişti ve
Komünist Parti‟ye göre sporu kendi baskıcı amaçları için kullanacak bir Sovyet
yönetici sınıfı da kalmamıştı. Dolayısıyla Sovyetlerin önün, sanayileşmiş bir toplumda
sporun Batı Avrupalı diğer iki modeli kalmıştı - olimpistlik ve profesyonellik. İki
model de Yeni Ekonomi Politikası altında var olmaktaydı. Bir yanda ordu ile yeni
devletin eğitimsel ve toplumsal bürokrasisi, amatör sporları ve sağlığa yararlı
eğlenceleri; zinde, disiplinli ve işbirliği içinde yeni bir Sovyet insanlığı yaratmak adına
önemli aygıtlar olarak görmekteydi.’
Sovyet Rusya‟da bu şekilde „yeni tip‟ bireyler yetiştirilmeye çalışılması ve
sporun da bu amaç doğrultusunda kullanılması, zincirleme birtakım gelişmelerin
sonucunda olmuştur. Öncelikle Bolşevik devriminin kısa ömürlü olmaması için güçlü
bir işçi sınıfının varlığı gerekmektedir. O dönemde henüz yeterince sanayileşmemiş ve
ağırlıklı olarak feodal bir yapıya sahip olan Rus toplumunda böyle bir sınıfın
oluşturulması da kendiliğinden değil, devletin yapacağı sanayileşme hamlesiyle
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olacaktır. Ancak tek başına bu da yeterli değildir, zira işçilerin karşısında bir burjuvazi
olmayacağından ve haliyle işçilerle burjuvazi arasında bir sınıf mücadelesi
yaşanmayacağından ötürü, işçilerin kendiliğinden bir sınıf bilincine erişmeleri de
teoride zor görünmektedir.
Bolşevik devrimi gerçekleşmeden önce bu noktada da önemli tartışmalar
yaşanmış, hatta Plekhanov gibi düşünürler proletarya belli bir olgunlaşma sürecinden
geçmeden yaşanacak devrime şüpheyle yaklaşmış ve ilk başta yapılması gerekenin,
otokrasiyi yıkarak Batı‟daki gibi bir sanayi toplumu yaratmak olduğunu, sonrasında
yaşanacak sınıf mücadelesiyle birlikte proletaryanın gerekli sınıf bilincine
kavuşacağını savunmuştur. Öte yandan Lenin ve Kautsky gibi düşünürlerse
proletaryanın kendiliğinden bir sınıf bilincine ulaşmasından çok bunun bazı aydınların
katkılarıyla oluşabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak Kautsky bunun sonrasında
devrimin doğal bir süreç içinde gerçekleşmesi gerektiğini iddia ederken, Lenin
devrimin ivedilikle gerçekleştirilmesinde bir sorun görmemiş ve devrimden sonra da
işçilerde bir sınıf bilinci oluşturulabileceğini savunmuştur.
Bolşevik Devrimi‟nin Lenin önderliğinde gerçekleşmesi sonucunda, Lenin‟in
öne sürdüğü teorinin uygulanması yolunda çalışmalara başlanılmıştır. Söz konusu
çalışmaların yürütülmesinde lokomotif rolünün devlete biçilmesiyle birlikte de,
Rusya‟da sınıf bilincine sahip bir işçi sınıfının oluşturulması için devlet eliyle birçok
girişimde bulunulmuştur. Bu girişimler doğrultusunda da, yukarıda da değinildiği
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üzere, sporun, bireylerin yeniden şekillendirilmesi amacıyla kullanılması
gündeme gelmiştir.

13.1. Futbolun Devlet Eliyle İnşası
Rusya‟da sporun devlet eliyle yapılandırılmaya çalışılmasının sonuçları, kısa
süre içinde spor kulüplerinin devletle arasında oluşan organik bağlarla kendini belli
etmeye başlamıştır. Özellikle Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti önderliğinde bir
sosyalist birlik kurma girişimlerinin, 1922 yılının sonlarında Sovyetler Birliği‟nin
kurulmasıyla sonuçlanmasının ardından devletle spor arasındaki ilişki iyice
belirginleşmiştir. Buna göre;
‘SSCB‟nin kuruluşunu izleyen birkaç ay içinde Olls, Kor, Proleterskkaja Kuznica
(daha sonra alacakları adlarıyla CSKA, Lokomotiv ve Torpedo) ve Dinamo Moskova kulüpleri
kuruldu. CSKA‟nın ordunun; Dinamo‟nun önce elektrik işleri sendikasının, sonra da
KGB‟nin; Lokomotiv‟in Sovyet demiryollarının ve Torpedo‟nun da ZIL otomobil
fabrikasının işçilerinin takımı olarak yapılanması, yeni ülkede futbolun hangi eksende
şekillenmekte olduğunu da gözler önüne seriyordu.’
Yeni Sovyet Devleti‟nin, ülkede kurulmakta olan birçok spor kulübünü kendi
bünyesindeki kurumlara bağlaması, bu kulüpleri dolaylı yoldan kontrol altında tutmak
istediğinin bir belirtisidir. Söz konusu kurumların niteliğine göre de bu noktada iki
farklı amaç ön plana çıkmaktadır. Birincisi, orduya ve KGB‟ye bağlı kulüpler
vasıtasıyla, asker ve polisle halk arasında bir köprü kurulmaya çalışılmasıdır. Halk o
kulüpleri temsil eden takımlara ve sporculara karşı yakınlık hissetmeye ve bir
taraftarlık anlayışı geliştirmeye başladıkça, askeri veya polisi kendine yabancılaştırma
ihtimali de azalacak, dolayısıyla askerin ve polisin otoritelerini de herhangi bir
sorgulama ihtiyacı dahi hissetmeden kabul edebilecektir. Althusserci bakış açısıyla
devlet; ordu ve gizli servis gibi „baskıcı devlet aygıtlarının‟ halk tarafından daha kolayca
kabullenilmesi için, „kültürel ideolojik devlet aygıtları‟ sınıfına giren sporu
kullanmaktadır. İkinci amaçsa, sınıf bilincine sahip bir işçi sınıfı yaratılması sürecinde,
spordan da yararlanılmasıdır. Demiryolları işçilerinin Lokomotiv Moskova, ZIL
otomobil fabrikası işçilerinin de Torpedo Moskova kulüpleri etrafında bir bakıma
286

toplanmasına çalışılması, bu işçilerin sahip olacakları „Lokomotiv taraftarı‟ veya
„Torpedo taraftarı‟ kimlikleri sayesinde, sınıf bilincine erişme süreçlerinin
hızlanmasını sağlamak doğrultusundadır.
Yine de SSCB‟de sporun kitleler üzerindeki önemi, birliğin kurulmasının
neredeyse hemen ardından keşfedildiyse de, bu spor dalları içerisinde futbolun
diğerlerine göre ön plana çıkması, bir ideolojik aygıt olarak üzerinde en çok durulan
spor dalının futbolun olması hayli zaman almıştır:
‘İşin böyle ağırdan alınmasının en önemli nedenlerinin başında, Stalin‟in
futbola olan ilgisizliğinin geldiği söylenebilir. Stalin‟in kuşkucu yapısı, onun futbolu
kitlelerin ilgisini başka yönlere çekmeye çalışan bir uğraş olarak görmesine neden
olmuştur. İşin garibi, Batı‟daki bireyselliğin ön planda olduğu düzene alternatif olarak
Rusya‟da kolektivist bir düzen kurulmasına rağmen SSCB‟de Stalin döneminde
üzerinde en çok durulan sporların jimnastik, atletizm, halter ve güreş gibi bireysel
sporlar olması ve futbol gibi dünyadaki belki de en kolektif sporunsa üvey evlat
muamelesi görmesidir.’
Bu noktada dikkat çeken belki de en önemli ayrıntı, Stalin‟in futbolun aslında
kitleler üzerinde ne denli etkili bir yönlendirme gücüne sahip olduğunun farkına
varması, fakat bunu olumsuz manada değerlendirmesidir. Bir bakıma „ideoloji‟
kavramına karşı geliştirilmiş ortodoks Marksist bakış açısı nasıl ideolojiyi tamamen
negatif bir biçimde ele almaktaysa, Stalin‟in futbola yaklaşımı da benzer biçimde
olmuştur. SSCB liderliğinde Stalin‟in selefi olan Lenin‟in, Marksist ekolde ideoloji
kavramına nötr bir biçimde yaklaşan ilk düşünürlerden olduğu ve sosyalizmi de bir
ideoloji olarak gösterdiği göz önüne alındığında, aslında Stalin‟in, selefinin bu
görüşünden esinlenerek ve futbolu da kitlelerin üzerindeki etkisi nedeniyle ideolojileri
yansıtabilen bir araç olarak ele alarak, iki durum arasında kuracağı bir paralellikle
birlikte futbola da olumu olmasa bile en azından nötr yaklaşabileceği akıllara
gelmektedir. Ancak Stalin‟in futbola karşı olan şüpheci tutumu, ömrünün son demlerine
dek devam etmiştir. SSCB‟yi uluslararası düzeyde temsil edecek bir milli takımın
1950‟lerin başına kadar oluşturulmamasındaki nedenlerin belki de başında, devletin
başındaki ismin futbola karşı bu soğuk tavrının yarattığı etki gelmektedir.
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13.2. Beria ve Dinamo Moskova İlişkisi
Öte yandan SSCB‟de birliğin lideri Stalin‟in futbola önem vermemesi, ülkede
futbolun tamamen arka planda kaldığı anlamına gelmemelidir. Sovyet devletinde üst
kademelerde yer alan bazı başka yöneticilerin, Stalin‟in esirgediği ilgiyi futbola
fazlasıyla gösterdiği görülmüştür. Bu isimlerin başındaysa, o zamanlar NKVD olarak
adlandırılan ve 1954‟ten sonra çoğu kişinin bildiği haliyle KGB adını alacak olan
Sovyet gizli servisinin başkanı Lavrenty Pavlovich Beria gelmektedir.
Beria‟nın futbolla ilgili hikayesinin çıkış noktası, Dinamo Moskova‟nın,
Sovyet gizli servisi ile arasında bulunan kan bağına dayandırılabilir. 1923 yılında, o
zamanki adı Cheka olan Sovyet gizli servisinin başkanı Felix Dzerzhinsky tarafından
kurulan Dinamo Moskova kulübü, kurulduğu andan itibaren gerek Cheka‟nın, gerekse
İçişleri Bakanlığı‟nın hatırı sayılır derecede desteklerini arkasına almıştır. Bununla
birlikte gizli servisin başkanları da, otomatikman Dinamo Moskova‟nın onursal
başkanı sıfatını taşımaya başlamışlardır. Beria da NKVD‟nin başına geçtiğinde, bu
gelenek doğrultusunda Dinamo‟nun onursal başkanı olmuştur. Ancak seleflerinin
sembolik biçimde taşıdığı bu sıfatı Beria fazlasıyla ciddiye almıştır zira kendisi futbola
özel olarak ilgi duymaktadır, hatta gençliğinde bir dönem futbol da oynamıştır.
Beria‟nın gölgesinin SSCB‟de futbolun üzerine düşmesiyse, özellikle devletle herhangi
bir organik bağı olmayan Spartak Moskova kulübünün, 1930‟lu yıllarda yaşadığı
yükselmeye karşı geliştirilen bir tepki olarak kendini göstermiştir. Bu noktada
öncelikle Spartak Moskova kulübünün devletten bağımsız olarak hangi şartlarda ortaya
çıktığına da bakmak gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, Marx‟ın Batı
toplumları için kurguladığı iki kutuplu sınıfsal modele göre sanayileşmeyle birlikte
toplumda iki ana sınıf olarak burjuvaziyle proletaryanın belirmesi, üretim araçlarını
elinde bulunduran burjuvazi karşısında proleterlerin bir sınıf bilincine sahip oldukça
güçlenerek zamanla iktidarı burjuvazinin elinden alması, Rusya‟da 20. Yüzyıl
başlarında henüz söz konusu sanayileşme yaşanmadığından Rusya için bir geçerlilik
taşımamaktadır ve Lenin‟in önderliğindeki Bolşevikler; sırasıyla sanayileşme,
proletaryanın sayıca toplumdaki en büyük sınıf haline gelmesi, proletaryanın sınıf
bilincine erişmesi, proletaryanın devrimle iktidarı ele geçirmesi şeklindeki aşamalara
sahip bu modelden ziyade devrimi öne çekip sanayileşmeyi, buna bağlı olarak da
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proletaryanın genişlemesini ve bir sınıf bilincine erişmesini devrim sonrasında
gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir.
Dolayısıyla Batı Avrupa‟da kırk yılda meydana gelen sanayileşmenin
SSCB‟de bunun dörtte biri kadar süre içinde oluşması, bunun devlet eliyle yapılmış
olmasının bir sonucudur. Ancak Sovyet devletinin bir yandan Batı ile aradaki
sanayileşme farkının kapanması için gösterdiği yoğun çaba, diğer yandan da bu
sanayileşme süreci içinde „önceden planlananın‟ dışına çıkılmaması için her türlü
tedbire başvurulması, devletin hayli otoriter bir kimliğe bürünmesine de neden
olmuştur. Bunun sonucunda da, toplumdaki sınıf çatışmasını ve emek sömürüsünü
ortadan kaldırma amacıyla yola çıkan, yani bir bakıma halkın büyük çoğunluğundan
yana bir duruş sergilemeyi amaçlayan devlet, halk üzerinde sağladığı otoritesiyle,
halkın gözünde fazlasıyla ötekileşmeye başlamıştır:
‘Ancak bu koşullar altında bile, devletle toplum arasındaki çatlaklar ve
yarıklarda bağımsız hareketlere ve yarı-otonom kurumlara rastlamak mümkündü.
1919 yılında futbol hastası Starostin kardeşler tarafından Moskova‟da kurulan bir
futbol kulübü olan Krasnaia Presnia gibi. Eğer Dinamo yukarıdan aşağıya kulüp
oluşumunun en önemli örneğiyse, Krasnaia Presnia da onların aynadaki yansıması
olarak aşağıdan yukarıya doğru yapılandırılmıştı. Nikolai Starostin‟in karizmatik ve
amansız liderliği altındaki Presnia, devrim sonrasındaki Moskova‟nın enkazından
çıkıp futbolu işçilerin yaşadığı banliyölerde organize etmeye başlamıştı. Yeni
Ekonomi Politikası altında kulüp hayatta kalabilmiş, hatta bilet satışları ve Orta Asya
ile Sibirya‟ya muntazaman düzenlenen turneler vasıtasıyla zenginleşmeye de
başlamıştı.’
Yeni Ekonomi Politikası‟nın yerine, dizginleri tamamen devletin eline veren
beş yıllık ekonomik planlamaların gelmesiyle birlikte, Presnia kulübünün sahip olduğu
özerklik de ortadan kalkacaktır:
Dinamo -artık SSCB‟nin birçok vilayetinde şubeleri bulunuyordu- CDKA ve
Spartak‟ın yanı sıra çok sayıda yeni kulüp de yaratılmıştı: Demiryolu endüstrisinin
Lokomotiv‟i, taşıt üreticilerininse Torpedo‟su vardı. Sovyetler Birliği artık futbol
kulüplerine, düzensizce profesyonelleştirilmiş de olsalar tam zamanlı çerçevede
çalışan seçkin futbolculara, eğlencenin herhangi bir türüne son derece az rastlanıldığı
289

gittikçe genişleyen sanayileşmiş işçi kentlerine ve işlemekte olan bir şehirlerarası
ulaşım sistemine; yani ulusal bir futbol liginin ön koşullarına sahipti.

Spartak kulübünün öncülü Krasnaia Presnia‟nın Sovyet devletinden bağımsız
olarak kurulmuş olması, kulübün kurucu başkanı Nikolai Starostin‟in devletin
herhangi bir kademesinde bir görevinin bulunmaması, kulüplerin bir devlet kurumuyla
bağlantılı olmasını şart koşan düzenlemenin ardından da kulübün Promkooperastiia
kurumunun mutlak kontrolü altına girmektense bu kurumla arasında biraz göstermelik
bir bağ kurması, neredeyse tüm kulüplerin devletle özdeşleştirildiği SSCB‟de toplumun
Spartak‟a farklı bir gözle bakmasını sağlamıştır. Böylece devleti kendine ötekileştiren
halkın nazarında Spartak „halkın takımı‟ payesini almış ve yavaş yavaş devlet ile halk
arasındaki zıtlaşmanın futbol sahalarındaki sembolü olmaya da başlamıştır.
Devletin en azından kağıt üzerinde de olsa halkı halk için belli bir şekle
sokmaya çabalaması ama halkın muhtemelen bu noktada neler kazandıklarından çok
neler kazanamadıklarını görmesi, SSCB‟de halkın kendisiyle devlet arasında yaptığı
ayrımın iyice katılaşmasına yol açmış, devletin üst kademelerindeki bürokratların
yaşantılarıyla sıradan vatandaşların yaşantıları arasındaki farklılıkların göze
çarpmasıysa bu ayrımı iyiden iyiye pekiştirmiştir. Söz konusu ayrım, halkın
doğrudan doğruya devleti temsil eden Dinamo Moskova ile devletle arasında
zoraki bir bağ olan Spartak Moskova kulüplerine karşı olan yaklaşımında da
görülmektedir.

Nikolai

Starostin‟in

bürokratik

kademeyle

kurduğu

iyi

ilişkiler

(Promkooperastiia‟yı takıma destek olması konusunda ikna etmesi gibi),
Spartak‟ın ülkedeki çoğu spor kulübünün aksine bünyesindeki her spor branşına eşit
ağırlık vermektense en çok futbolun üzerinde durması ve takımın halktan da büyük
destek görmesi sonucunda Spartak 1930‟ların sonunda peş peşe şampiyonluklar
kazanmaya başlamış ve ülkenin en başarılı futbol takımı haline gelmiştir. Ancak bu
durum, biraz önce de bahsedildiği üzere, Lavrenty Pavlovich Beria‟nın NKVD‟nin,
dolayısıyla da Dinamo Moskova‟nın başına geçmesiyle birlikte değişmeye başlamıştır.
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Beria, ciddi bir rakip olarak gördüğü Spartak‟ı yıpratma amaçlı ilk hamlesini,
1939 yılında yapmıştır. O yıl Spartak ligde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmıştır
ve kupada da finale kalmıştır.

13.3. Stalin’in Tito’ya Futbolda Mağlup Olması
Dinamo Moskova‟nın, o yıllarda bütün futbol ülkelerinden daha üst bir
mertebede kabul edilen İngiliz takımlarına karşı (İngiliz Milli Takımı‟nın 1930‟larda
düzenlenen ilk üç dünya kupasına, o dönem FIFA üyeliğinden çıkmış olduğu için
katılmaması ve gücünün diğer milli takımlara karşı gerçek anlamda sınanamaması,
özel maçlardaysa kendi sahasında Kıta Avrupa‟sından herhangi bir takıma
yenilmemesi, futbolu icat edenin de İngilizler olmasıyla yan yana gelince böyle bir
durum ortaya çıkıyordu) yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmemesi, Sovyetler
Birliği‟nde devletin o ana kadar çok fazla önemsemediği futbolun bir anda ön plana
çıkmasına yol açtığı söylenebilir. Öyle ki Bolşevik Devrimi‟nden sonra sadece 1924
yılında, Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bir ulusal takım oluşturup Moskova‟da
Türkiye ile bir özel maç yapmış, sonrasındaysa SSCB adına herhangi bir ulusal takım
oluşturulmamıştır.
Ancak 1940‟ların sonuna gelindiğinde bu tutumdan vazgeçilmiş ve 1952‟de
Helsinki‟de düzenlenecek olimpiyat oyunları için bir SSCB ulusal takımı kurulmuştur.
Kadronun büyük bölümünüyse, o yıllarda Dinamo Moskova‟yı gölgede bırakmaya
başlayarak ülkenin en güçlü kulüp takımı haline gelen, Kızıl Ordu‟nun desteklediği
CDSA Moskova (daha sonra alacağı ve bugünkü bilinen adıyla CSKA) takımının
oyuncuları oluşturmaktadır. SSCB ulusal takımının oynayacağı maçlara futbol dışında
anlamlar yüklenmesiyse hiç de uzun sürmemiştir. Oyunların ilk turunda Yugoslavya
ile yapılacak olan karşılaşma, SSCB ve Yugoslavya‟nın liderleri Stalin ile Tito
arasındaki zıtlaşma ve Yugoslavya‟nın farklı bir sosyalizm modeli uygulamaya
çalışması nedeniyle daha iki takımı birbirleriyle eşleştiren kura çekildiği andan itibaren
iki lider ile iki rejim arasında verilecek bir mücadele niteliğine bürünmüştür.Futbolun
iki ucu keskin bir bıçağa benzeyen türden bir ideolojik aygıt olduğuna bu örnekte de
rastlanmaktadır. Stalin belli ki SSCB ulusal takımının, Yugoslavya ile yapacağı maçta
alacağı

olası

bir

galibiyetin,

SSCB‟deki

sosyalizm

uygulamasının,
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Yugoslavya‟dakine kıyasla daha doğru bir uygulama olduğuna, kendisinin bu açıdan
doğru yolu izlediğine buna karşın Tito‟nun sosyalizmin esaslarından saptığına dair bir
kanıt olarak öne sürülebileceğini hesaplamıştır. Ancak maçın skoru beklentilerin tam
tersi yönünde olunca, yansımaları da Stalin‟in kurguladıklarının aksi istikametinde
cereyan etmiştir. Yugoslav gazetelerinde „TITO 3 STALIN 1‟ yazması da bunun bir
göstergesidir. Doğal olarak karşılaşmanın ardından

Stalin‟in

bu

ters

sonucun

kendisinden veya SSCB‟nin rejiminden kaynaklanmadığını gösterecek bir hamlede
bulunması da zorunlu hale gelmiştir. Üç CDSA‟lı futbolcunun ömür boyu bu sporu
yapmaktan men edilmesi, CDSA kulübünün kapatılması, dahası bu yaptırımlara
gerekçe olarak da „Sovyet devletinin itibarının zedelendiği‟ iddiasının öne sürülmesi,
kabahatin CDSA kulübünün ve futbolcularının üzerine atılması anlamına gelmektedir.
Ayrıca devletin itibarının zedelendiğine bizzat vurgu yapılması da bir futbol
maçının halkın algısı üzerinde ne gibi büyük etkilerde bulunabileceğinin itirafı
niteliğindedir. Mağlubiyet üzerine başta Stalin olmak üzere Sovyet devlet adamları ve
bürokratlar maçla ilgili görüşlerini açıklamaları gerektiğinde bunun „sadece bir oyun‟
olduğunu söyleyerek olaya çok fazla anlam yüklenmesinin önüne geçmeye
çalışabilirlerdi. Fakat muhtemelen böylesi bir yaklaşımın ilerleyen günlerde, futbolun
gücünden kendi lehlerine yararlanabilecekleri fırsatlar karşılarına çıktığında, bu
fırsatları değerlendirmeleri önünde birer engel olabileceğini düşünmüş olacaklar ki
böylesine bir yola girmeyi tercih etmemişler ve yaşanan anormalliği (mağlubiyeti)
öncelikle futbolcuların bireysel hatalarına bağlayan bir hamlede bulunmuşlardır.
Kryzhevsky, Bashashkin ve Beskov‟un aldıkları cezaların arkasındaki temel sebep
budur.
Bunun dışında CDSA kulübünün kapatılmasıysa, devletin bireyler üstü bir
yapıda olmasıyla ilişkilidir. Sadece üç futbolcunun cezalandırılmasıyla, mağlubiyet
sonrası Sovyet Milli Takımı‟nın başarısızlığının halkın zihninde Sovyet devleti
ilişkilendirilmesi,

dolayısıyla

bu

başarısızlığı

Sovyet

devletinin

de

bir

başarısızlığıymış gibi algılanmasının önüne geçilemeyebilirdi. Bu yüzden görünürdeki
kusurların sorumluluğunun yüklenmesi için bir de kuruma gereksinim duyulmuş, bu
kurum da CDSA kulübü olmuştur. Kısacası futbolun kendilerinin ve aynı doğrultuda
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devletin aleyhine bir etkide bulunmasından çekinen Stalin ve çevresindekiler, çareyi
futbol dünyası içinden bazı suçlular yaratıp onları cezalandırmakta bulmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama yok.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Ekim devriminin ilk etkilerinden biri olarak futbol, Sovyetler Birliği’ndeki diğer
tüm organize sosyal aktiviteler gibi ortadan kalkmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
2- 1922 yılının sonlarında Sovyetler Birliği’nin kurulmasının ardından devletle spor
arasındaki ilişki iyice belirginleşmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
3-SSCB’de spor dalları içerisinde basketbolun diğerlerine göre ön plana çıkması, bir
ideolojik aygıt olarak üzerinde en çok durulan spor dalının basketbol olması çok kısa
zamanda gerçekleşmiştir.
a)Doğru
b) Yanlış
4- 1934 yılında SSCB, Moskova’da Almanya ile özel bir maç yapmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Spartak kulübünün öncülü Krasnia Presnia’nın Sovyet devletinden bağımsız olarak
kurulmuş olması, kulübün kurucu başkanı Starostin’in devletin herhangi bir
kademesinde bir görevinin bulunmaması, SSCB’de toplumun Spartak’a farklı bir
gözle bakmasını sağlamıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
6- Sovyetler Birliği’nde futbol, hatta herhangi bir spor türünün yeniden ortaya
çıkması ile iç savaşın sona ermesi, hangi ekonomi modeli ile mümkün olmuştur?
a)Yeni Üretim Politikası
b)Yeni Strateji Politikası
c)Yeni Tüketim Politikası
d)Yeni Ekonomi Politikası
e)Yeni Dağıtım Politikası
7- Althusserci bakış açısıyla devlet; baskıcı devlet aygıtlarının halk tarafından daha
kolayca kabullenilmesi için, kültürel ideolojik devlet aygıtları sınıfına giren hangi
olguyu kullanmaktadır?
a)
çevre
b)
teknoloji
c)
spor
d)
din
e)
sosyal sorumluluk
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8-Hangi yılın sonlarında Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla devlet-spor arasındaki
ilişki iyice belirginleşmiştir?
a)1921
b)1922
c)1923
d)1925
e)1924
9-Aşağıdakilerden hangisi SSCB’de Stalin döneminde üzerinde en çok durulan spor
dallarından biri değildir?
a)basketbol
b)jimnastik
c)atletizm
d)halter
e)güreş
10-Sovyet devletinde Stalin’in esirgediği ilgiyi futbola fazlasıyla gösteren ve bir
dönem Sovyet Gizli Servisi’nin başkanlığını da yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Nikolai Zworkin
b)Lavrenty Pavlovich Beria
c)Karl Luzintski
d)Sergei Porkov
e)Dimitri Gartinski
Cevaplar
1) a
2) a
3) b
4) b
5) a
6) d
7) c
8) b
9) a
10) b
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Dünyada futbol-medya ilişkisini kısaca yorumlayınız.
2-İngiltere’de futbol-medya ilişkisini örnekler doğrultusunda anlatınız.
3-1920’li ve 1930’lu yıllarda futbol-medya ilişkisini kısaca anlatınız.
4-2.Dünya Savaşı sonrası Batı Almanya’da futbol-medya ilişkisini kısaca anlatınız.
5-Arjantin’de siyasal basının futbolu kullanışını ana hatlarıyla yorumlayınız.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde futbol ve medya ilişkisi üzerine dünyadan örnekler kapsamında
İngiltere ve futbol basınından yansımalar, 1920’li ve 1930’lu yıllarda İspanya
basınında futbol, II. Dünya Savaşı sonrası Batı Almanya’da medya ve futbol ile
Arjantin’de siyasal basının futbolu kullanışı ele alınmaktadır.
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14.FUTBOLUN MEDYA VASITASIYLA BİR İDEOLOJİK
AYGIT OLARAK KULLANILMASI
14.1.Futbol ve Medya İlişkisi Üzerine Dünyadan Örnekler
Tarih boyunca, gazeteden radyoya, sinemadan televizyona varıncaya kadar
tüm kitle iletişim araçlarının, ideolojileri yansıtmada da önemli araçlar olarak ön plana
çıkmaları, benzer bir biçimde futbolun da geniş kitleler tarafından hevesle takip edilen
bir oyuna dönüştüğü andan itibaren sık sık aynı amaç doğrultusunda kullanılması,
futbol ile medya birlikteliğine apayrı bir önem katmıştır. Futbolun medya üzerinden
sunuluşu, ideolojilerin kitlelere iletilmesinde en çok başvurulan yöntemlerden biri
haline gelmiştir. Bu noktada ideolojilerin aynı anda hem futbol hem de medya yoluyla
nasıl işlendiğine bakılması, çok daha açıklayıcı olacaktır.

14.1.1. İngiltere ve Futbol Basınının İlk Örnekleri
Futbola artan ilginin kıymetinin basın tarafından keşfedilmesinin çabuk olduğu
söylenebilir. Öyle ki Football Association‟ın 1863 sonunda kurulması, bunu takiben
de futbol oyun kurallarının şekillenmesi, ilk ulusal kupa ve lig organizasyonlarının
başlamasının hemen ardından, Britanya‟da gazeteler spora ve futbola sayfalarında yer
vermeye başlamış, hatta sadece spora ve futbola odaklanan gazeteler de yayınlanmaya
başlamıştır:
‘Futbola, salt 90 dakikanın da ötesinde bir açlık duyulduğu, dönemin medya
girişimcileri tarafından kısa süre içinde fark edildi. 1880‟lerde büyük maçların
sonuçları neredeyse anında ülke içinde şehirden şehre telgrafla duyuruluyordu.
Gençler publarda ve postanelerde haber almak için toplanıyor, dükkan sahipleri FA
Cup finallerinin sonuçlarını dükkanlarının önündeki kara tahtalara yazıyordu.
Kaçınılmaz olarak bu ilginin karşılığını vermek için konu üzerinde uzmanlaşmış bir
basın şekillenmeye başladı. 1880‟lerin sonunda, İngiltere‟de günlük üç spor gazetesi
vardı: The Sporting Chronicle, The Sporting Life ve The Sportsman. Hepsi birçok spor
dalını, özellikle de at yarışını içermekteydi ancak git gide daha çok futbola
odaklanıyorlardı. 1875‟te, Manchester‟da The Athletic News H.A.H. Catton
tarafından kuruldu ve Catton bu gazeteyi, Victoria dönemi Britanya‟sının bir numaralı
futbol gazetesi haline getirdi. Gazete her Pazartesi çıkıyordu ve bütün lig maçlarını
kapsıyordu, tirajıysa 170 bin civarındaydı. Ülkenin her yanındaki yerel basın da bu
durumu çabuk takip etti ve futbola olan tutkunun farkına vardı. Özel Cumartesi akşamı
baskıları, renkli kağıtlara basıldı ve böylece Pembe Gazete ve Yeşil Gazete olarak
adlandırılmaya başlandı. Baskılar o denli hızlı yapılıyordu ki maçtan çıkanlar eve
giderken bu gazetelerden alabiliyordu. Maçta bütün olup bitenler, an be an telefondan
gazeteye bildiriliyordu ve gazete de maçın son düdüğüyle birlikte basıma hazır
oluyordu. Kulüpler de son tahlilde futbol ile basın arasındaki bu fasit daireyi
kavramaya başladıkları andan itibaren bu ilgiye karşılık vermeye başladılar. Bir futbol
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sahasında basına özel tesis yapılması ilk olarak 1894‟te Celtic tarafından
gerçekleştirildi. Basının futbol sevdası, hareketli fotoğraf teknolojisinin
mükemmelliğe ulaşmasıyla birlikte daha da büyüdü ve 1907‟de Daily Mail maç
haberinde çok sayıda fotoğraf kullanarak satış yapan ilk gazete oldu. Kısa süre içinde
günlük ve haftalık gazetelere farklı yayınlar da katıldı. Bunların içinde, Charles
Alcock‟ın 1868‟den 1908‟e kadar her yıl yayınlanan Football Annual‟ı (Futbol
Yıllığı) da vardı.’

14.1.2. 1920’li ve 1930’lu Yıllarda İspanya Basınında Futbol
19. Yüzyıl sonlarında dünya genelinde ciddi bir yükselişte olan ve I. Dünya
Savaşı‟nın bitimiyle birlikte de özellikle Avrupa‟nın büyük bir bölümünü tamamen
etkisi altına alan milliyetçilik akımı, birçok ulus devletin kurulmasına yol açmış, bu
ulus devletler de kendilerini sağlam temeller üzerine yerleştirebilmek için varlıklarını,
sınırları içindeki vatandaşlarına somut bir biçimde göstermelerini sağlayacak çok
sayıda simge yaratmışlardır. Bu noktada, ulusal futbol takımları da, sıkça başvurulan
simgelerden biri olmuşlardır. Dolayısıyla ulusal takımların birbirleriyle yaptığı
maçlara da, ülkelerinde özel anlamlar yüklenmeye başlamıştır. Bu alanda en etkili
araçlardan biri de medya olmuştur.
Ulusal maçların medyada işleniş tarzı, zaman zaman oynanan oyunun kitleler
tarafından sanki ulusal bir varoluş mücadelesiymiş gibi algılanmasına yönelik
olmuştur. Bu sonumla, maça bakanların, futboldan ziyade kendilerinin nasıl bir ulusal
kimliğe sahip olduklarının görülmesi amaçlanmıştır. Aslen soyut bir kavram olan ulus,
futbol sayesinde zihinlerde somut bir şekle sokulabilecektir. 1920 Antwerp
Olimpiyatları‟nda İspanya‟nın İsveç ile oynadığı ve aşırı sertlikten dolayı karşılaşma
sonunda sahada sadece 15 oyuncunun kaldığı maç sonrasında İspanyol
ABC gazetesinin maç yazısında yer alan değerlendirmeler, dünyada bu alandaki ilk
abartılı örneklerden biri olarak dikkat çekmektedir:
‘Bu öğleden sonra bir futbol sahasında görülebilecek en barbarca, en vahşi
oyuna tanıklık edildi... İsveçliler ilk golü attılar ve bu üstünlüklerini, şiddete
başvurarak korumayı tercih ettiler. Bizim çocuklar da „saldırın‟ diyerek karşılık
verdiler ve aynen böyle yaptılar. Saf bir cesaret ve direnç sayesinde kazandık.
İsveçliler sahayı posaları çıkana kadar dayak yemiş bir halde terk ettiler ki bu hiç de
hak ettiklerinin fazlası değildi...
Diğer milletlerin bizim hakkımızdaki izlenimleri nasıldı? Son derece olumlu!
Daha önce kimse İspanya‟da bu sporun böylesine gelişmiş olabileceğine inanmıyordu.
Hepsi bizim sadece boğa güreşçileri olduğumuzu düşünüyordu.’
90 sene önce oynanan bu maça dair herhangi bir video kaydı olmadığı için
karşılaşmanın ne denli sert geçtiğini kesin bir dille söylemek elbette mümkün değildir
ancak maça başlayan 22 futbolcudan sadece 15‟inin oyunu tamamlayabilmesinin pek
307

normal olmadığı da bir gerçektir. Böyle bir maçta İspanyol gazetesi tarafından
özellikle övülen noktanın, İspanya Milli Takımının oynadığı oyunun niteliğinden çok
ortaya koyduğu sertlik olması, özellikle İspanyol ulusunun fiziksel açıdan ne denli
üstün bir ulus olduğunu göstermeye, tanımlamaya yönelik bir çabadır. Üstelik bu
yargıların, diğer milletlerin de İspanya Milli Takımının sahadaki tavrını olumlu
bulduğunun söylenmesiyle pekiştirilmeye çalışılması, aynı zamanda İspanyolların o
söz konusu üstünlüğünün, başkaları tarafından tanındığı hissiyatının yaratılmasına ve
yargıların, insanların gözünde daha objektif bir niteliğe bürünmesinin sağlanmasına
çalışılmasıdır.
Öte yandan bir tarafta varılan yargıları objektif gibi gösterme gayreti varken
diğer tarafta üslubun son derece sübjektif olması ve yine bir tarafta sadece boğa
güreşçisi olarak tanınmaktan dolayı bir rahatsızlık ifade edilirken diğer tarafta futbol
oyunundaki beceriden çok sahaya yansıtılan şiddetin övülmesi de hayli ironiktir ve bu
ironi, metnin ne derece zorlama bir biçimde yazıldığına kanıt olarak da
öne sürülebilir.
İspanya‟nın, 1920‟lerden 1930‟lara gelindiğinde, futbolu medya vasıtasıyla
ideolojik bir aygıt olarak kullanmada çok daha dramatik olaylara sahne olduğu da
görülmektedir. Özellikle İspanya İç Savaşı‟na doğru giden süreçte, savaş sırasında ve
sonrasında, Falangistler hem kendi propagandalarını yapmak için bu yola
başvurmuşlar, hem de karşılarındaki cephenin benzer bir silahı kullanmasının önüne
geçebilmek için de ellerinden geleni yapmışlardır.
İspanya‟nın Katalunya bölgesi, 1936‟da başlayan İç Savaş‟ın öncesinde büyük
ölçüde cumhuriyetçilerin hâkimiyeti altında olmuştur. Bu dönemde iyice yükselmiş
olan Katalan bağımsızlık hareketiyse, çoktan yeşil sahalarda kendisini FC Barcelona
takımının suretinde göstermeye başlamıştır. Gazeteci Josep Sunyol‟un 1935 yılında
Barcelona başkanlığına gelmesinin ardındansa bu durum çok daha göze batan bir hal
almıştır.
Josep Sunyol, hayli zengin bir Katalan burjuva ailesinde gelmekte olsa da sol
eğilimli bir Katalan partisi olan Esquerra Republicana saflarında siyasete atılmış ve
1931 yılında bu partiden milletvekili seçilmeyi de başarmıştır. Aynı dönemde
Barcelona kulübünün yönetim kuruluna da giren Sunyol, bir yandan da ailesine ait
olan La Rambla adlı gazetede futbol üzerine yazılar yazmaktadır.
Sunyol‟un hem Katalan bağımsızlık hareketiyle özdeşleştirilmeye başlanan bir
kulübün başkanı, hem de siyasi yelpazede Falangistlerin tam zıt ucunda yer alan bir
anlayışı benimseyen bir gazetenin sahiplerinden olması, onu, Falangistlerin gözünde
önemli bir hedef haline getirmiştir. Zira Barcelona Katalan kimliğini ön plana
çıkarmakta tereddüt etmeyen ve dolayısıyla da Katalan bağımsızlık hareketinin futbol
sahalarındaki doğal bir propaganda aracına dönüşen bir kulüp olduğundan zaten
simgelediği değerler, Falangistlerin işine gelmemektedir. La Rambla
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gazetesiyse zaten açıkça muhalif bir duruş sergilemektedir ve Sunyol‟un Barcelona ile
La Rambla‟nın bir arada hareket etmesini sağlama ihtimali bile Primo de Rivera ve
yandaşlarını yeterince rahatsız etmiştir.
Sağcıların gözünde böylesine açık bir hedef haline gelen Sunyol‟un kaderi,
1936‟da, Madrid‟e yapmakta olduğu bir yolculuk sırasında örülmüştür. Sunyol‟un
yolculuğa hangi sebeple çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Barcelona başkanı,
yolculuk esnasında dağlık Sierra de Guadarrama bölgesinden geçmekteyken General
Franco‟nun adamları tarafından yakalanmıştır. Sunyol, kimliğinin anlaşılmasının
ardından da kısa süre içinde kurşuna dizilmiştir.
Sunyol‟un öldürülmesinde Barcelona kulübünün başkanı ve sol tandanslı bir
gazetenin önde gelenlerinden biri olması dışında herhangi bir sebep göze
çarpmamaktadır. Bir başka deyişle Sunyol‟un, sadece bu sıfatları taşıdığı için
öldürüldüğü söylenebilir. Sadece bu cinayet bile, futbol ile medyanın yan yana gelme
ihtimalinin kitleler üzerinde ne denli etkili olabileceğinin bir göstergesidir.
1936‟da Sunyol‟un öldürülmesiyle karşılarındaki Halk Cephesi‟nin (Frente
Popular) futbol ve medya olgularını kol kola geçirip aleyhlerinde önemli bir ideolojik
silaha dönüştürmesi ihtimalini zayıflatan Falangistler, yaklaşık iki yıl sonra bu iki
olguyu kendi lehlerinde bir silah olarak kullanabilmek adına da harekete geçmişlerdir.
Böylece günümüzde hâlâ İspanya‟nın en çok okunan spor gazetesi olan Marca
doğmuştur:

1938‟in başlarında, yakın zamanda, büyük katliamlar pahasına olsa bile,
birleşik bir İspanya‟yı yöneteceklerine emin olan Franco‟nun Falangist müttefikleri,
İspanya‟nın ilk ve halen en büyük günlük spor gazetesi olan Marca‟yı kurdular.
Gazete ilk olarak 1938 Noel‟i öncesinde yayımlandı. Ön sayfasında sarışın bir kızın
faşist selamı verdiği bir resim vardı ve manşette de „Tüm İspanyol sporculara‟
yazıyordu. Gazetenin ilk zamanlarındaki makalelerinde,
eski
bir
Madrid
futbolcusu ve
yöneticisi olan, 1936‟da cumhuriyetçi Madrid‟ten kaçarak
Fransa‟ya giden, İspanya‟ya 1937‟de dönen ve Franco‟nun Irún‟daki ordusuna
katılan Santiago Bernabéu da kendini gösteriyordu. Görünüşe göre Bernabéu çoktan
farklı bir gelecek için hazırlanmaya başlamıştı. Kendisi, „Yeni İspanya‟da birkaç
terlemiş gencin görüntüsü kaybolmalı ve bu, yerini, uzman antrenörlerin yönetiminde
fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı duruma gelmiş gençlere bırakmalıdır‟ diyordu.
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Marca‟nın ilk sayısında verilen mesaj fazla yoruma yer bırakmayan gayet net bir
mesajdır. Gazetenin siyasi eğilimi, tek bir fotoğrafla açıkça ortaya konmuştur. Manşette de,
resimdeki faşist selamının tüm İspanyol sporculara verildiği söylenerek, faşistlerin sporu kendi
kanatları altına almayı amaçladıkları ima edilmiştir. Ayrıca bu noktada „İspanyol‟ kimliğine de
özellikle vurgu yapıldığı söylenebilir. Bunun yanı sıra Santiago Bernabéu‟nun; planlı,
programlı, tepeden yönetilen bir spor sistemi vasıtasıyla ruhen ve bedenen sağlıklı genç bir
nesil yaratılmasının önemine işaret etmesi de, 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başlarında
Avrupa‟daki „ulus inşası‟ anlayışının en belirgin niteliklerinden biridir.
İspanya‟da söz konusu durum, General Franco ve müttefiklerinin İç Savaş‟tan galip
ayrılmaları ve ülkeyi muhafazakar-otoriter bir rejimle yönetmeye başlamaları sonrasında iyice
belirginleşmiştir. Artık futbol ile kitleleri kontrol altına almak için sadece Marca gibi spor
gazetelerinin aracılığına da başvurulmamış ve siyasi gazetelerde de benzer doğrultuda konular
işlenmiştir:
Rejimin gazetesi Arriba, futbolun Yeni İspanya‟da özel bir yeri olduğunu savunuyordu.
1920‟lerde uluslararası futbol maçlarında elde edilen zaferleri tekrar tekrar gündeme getiren
gazete, İspanyolların kendine özgü futbol tarzının yeniden keşfedilmesiyle, İç Savaş‟ta Sağ‟ın
kazandığı zaferi de birbiriyle ilişkilendiriyordu:
Furia española (İspanyol öfkesi) İspanyol yaşantısının her alanında mevcuttur ve
„özgürlük savaşı‟ndan beri de çok daha yoğun bir seviyededir. Bir spor dalında, furia‟nın
kendisini en iyi gösterdiği yerse; İspanyol ırkının yiğitliğinin genellikle uluslararası
müsabakalarda, tekniği fazla alan ama yeterince agresif olamayan yabancı takımlar karşısında
tamamen ifade edilebildiği bir oyun olan futboldur.
Arriba gazetesinde yer alan bu ifadeler de, futbolun, yeni bir anlayışla tanımlanmaya
çalışılan İspanyol ulusunun bu tanımlanmasında ne denli önemli bir işleve sahip olduğunu
gözler önüne sermektedir. İspanyolların yiğit ve savaşçı yapılarının en iyi yansıtıldığı spor
dalının futbol olduğunun söylenmesi, aslında sadece İspanyolların tanımlanmasında, yiğitlik ve
savaşçılık unsurlarının kullanılması amacıyla yapılmıştır. Futbolun burada dolaylama aracı
olmak dışında bir işlevi yoktur. İspanya Milli Takımının tekniği fazla ama yeterince agresif
olamayan yabancı takımlara üstün geldiğinin belirtilmesi de, aslen İspanyolların, diğer birçok
ulustan daha yiğit ve daha savaşçı olduğunu vurgulamaktadır.

14.1.3. II. Dünya Savaşı Sonrası Batı Almanya’da Medya ve Futbol
II. Dünya Savaşı‟ndan ağır bir mağlubiyetle ayrılan Almanya‟da da, alınan bu
mağlubiyetle birlikte büyük ölçüde sarsılan ulusal gururun onarılması konusunda futbol ilk
imdada yetişen araçlardan biri olmuştur. Batı Almanya‟nın, 1954 yılında İsviçre‟de düzenlenen
Dünya Kupası‟nda, o dönemlerde dünyanın en iyi futbol takımı olarak gösterilen Macaristan‟ı
finalde 3-2 yenerek kupaya uzanması, çok önemli bir ulusal başarı olarak gösterilmiştir.
Ancak aşırı milliyetçiliğin yol açtığı politikaların Almanya‟yı II. Dünya Savaşı‟nın
sonunda getirdiği noktanın henüz belleklerde çok taze olması da, futbolda kazanılan dünya
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şampiyonluğuna milliyetçi perspektiften çok fazla anlam yüklenmesini bir bakıma
engellemiştir. Hatta, Alman basını, bir bakıma böylesine bir ihtimalin gerçekleşmesinden
çekinmiş ve bu kez, futbolun tamamen aşırı milliyetçi ideolojiyle özdeşleştirilmesini önlemek
için çaba sarf etmiştir. Fakat bu demek değildir ki futbol, Alman basını aracılığıyla ideolojik
bir aygıt olarak kullanılmamış olsun... Sonuçta bu sefer de kitlelerin, aşırı milliyetçi bir akıma
kapılmamaları için birtakım savlar kitlelere medya yoluyla kabul ettirilmeye çalışılmaktadır:
Süddeutsche Zeitung‟un manşeti bu bilinçli depolitizasyonu yakalıyordu: „Müthiş
zafer. Müthiş gün. Ama sade bir oyun.‟ Bu resmî ve kurumsal kayıtsızlık, Dünya Kupası‟nın
aşırı milliyetçi yorumlanmalarını marjinalleştirmek adına etkili bir strateji olarak ortaya
çıkmıştır ama bu durum, futbola iliştirilen gerçek ve geniş çaplı siyasi ve sosyal anlamları
gizlememelidir. Manchester Guardian gazetesinin Berlin muhabiri, zaferden dakikalar sonra
maçtan şu sözlerle bahsetmiştir: „Birisinin bu mutluluğu anlayabilmesi için hem bir tür Alman
gururunun dokuz yıl önceki feci çöküşünden beri ulusun yaşadığı sarsıntıyla birlikte gelen
büyük şoku, hem de, özellikle Berlin‟de, savaş sonrasında etrafı çevreleyen harabelerin
görüntüsünü zihinlerden atmayı sağlayacak ruhsal boşalmanın arzusu anlaması gerekir.‟
Süddeustche Zeitung‟da futboldan „sadece bir oyun‟ diye bahsedilmesi aslında
futbolun sadece bir oyun olmadığının gizli bir itirafı niteliğindedir. Manchester Guardian
gazetesinin Berlin muhabirinin Almanların Dünya Kupası zaferiyle ilgili yaptığı yorum da,
ülkedeki insanların böylesi bir başarıya, birtakım sorunlarını unutabilmek adına ne denli geniş
anlamlar yüklemeye hazır olduklarını da göstermektedir.

14.1.4. Arjantin’de Siyasal Basının Futbolu Kullanışı
Batı Almanya‟da her ne kadar II. Dünya Savaşı‟nda yaşanan acı tecrübeler nedeniyle,
savaşın hemen sonrasında futbolun milliyetçi ve hamasi unsurları körükleme ihtimaline
imtinayla yaklaşılmışsa da, daha önceki İspanya örneğinde de olduğu gibi, futbolu tam da bu
amaca hizmet etmek için kullananlar belki daha bile çoktur. Örneğin Arjantin‟de, ülkenin
birkaç yüz mil açığında yer alan Malvinas Adaları‟nın (Falkland Adaları) deyim yerindeyse
dünyanın öbür ucundaki Britanya‟nın himayesine olması, Arjantin bağımsız bir devlet olduğu
andan beri ülkede tartışma konusudur ve bu tartışmalar, 1966 Dünya Kupası ile birlikte iyice
alevlenir.
O yıl İngiltere‟de düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Arjantin, ev sahibi ekiple
karşı karşıya gelmiştir. Son derece sert geçen maçta önce Arjantin, Rattin‟in oyundan ihraç
edilmesiyle 10 kişi kalmış, sonrasında da bitime 13 dakika kala Geoff Hurst‟ün attığı gol,
İngiltere‟ye galibiyeti ve turu getirmiştir.
Bu olaylı maçın ardından Arjantin‟de futbol meraklıları büyük bir öfkeyle dolarken, bu
fırsatı kaçırmak istemeyen Crónica gazetesi ‘Önce Malvinas Adaları‟nı bizden çaldılar, şimdi
de Dünya Kupası‟nı çalıyorlar’ manşetini atmıştır. Böylece maç sonucu nedeniyle futbol
düşkünlerinde oluşan tepkiyi ve öfkeyi, medya tek bir satırlık yazıyla farklı bir noktaya kanalize
etmeyi başarmıştır.
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Bölüm Soruları
1- 1880’lerde İngiltere’de büyük maçların sonuçları neredeyse anında ülke içinde şehirden
şehire telgrafla duyurulmuştur.
a)Doğru
b) Yanlış
2- 1880’lerin sonunda İngiltere’de günlük 5 spor gazetesi vardı.
a)Doğru
b) Yanlış
3-1880’lerin sonunda İngiltere’deki günlük spor gazeteleri, birçok spor dalını özellikle de at
yarışlarını içermekteydi.
a)Doğru
b) Yanlış
4- 1875’te yayın hayatına başlayan The Athletic News gazetesi, bütün lig maçlarını
kapsıyordu.
a)Doğru
b) Yanlış
5-Catton tarafından çıkarılan The Athletic News gazetesinin tirajı 280 bin civarındaydı.
a)Doğru
b) Yanlış
6-Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyılda İngiltere’de yayımlanan günlük spor gazetelerinden
biri değildir?
a)The Sporting Chronicle
b)The Sporting Life
c)The Sportsman
d) The Athletic News
e)The British Sportman
7-1875’te yayın hayatına başlayan The Athletic News gazetesi, haftanın hangi günü
çıkıyordu?
a)Salı
b)Çarşamba
c)Pazartesi
d)Pazar
e)Cuma
8-1930’lu yıllarda hem gazetecilik hem milletvekilliği yapmış olan Barcelona’nın kulüp
başkanı kimdir?
a)Josep Sunyol
b)Sergio Sanchez
c)Alexi Guiza
d)Xavi Hernandez
e)Sergio Higuain
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9-İspanya’nın ilk ve halen en büyük spor gazetesi olan Marca hangi yıl yayın hayatına
başlamıştır?
a)1936
b)1937
c)1938
d)1939
e)1940
10-1938 Noel’i öncesinde yayımlanan Marca gazetesinin ön sayfasında yer alan resim ve
manşetle gazetenin hangi eğilimi açıkça ortaya konmuştur?
a)kültürel
b)sportif
c)teknolojik
d)siyasi
e)ekonomik
Cevaplar
1) a
2) b
3) a
4) a
5) b
6) e
7) c
8) a
9) c
10) d
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