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Jüri: Doç. Dr. Raci TAġCIOĞLU 
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Yrd. Doç. Dr. Fatih DEĞĠRMENCĠ 

 

Futbolun siyaset ve medya birlikteliği uzun zamandır sorgulanan bir konu 

olmuĢtur. Siyasetin futbola etkisi ve medyanın futbolu dönüĢüme uğratması tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye‟de uzun zamandır tartıĢılmaktadır. Ancak bu tartıĢmalar 

yüzeysel olmaktan öteye geçemezken, „3 Temmuz 2011 ġike Operasyonu‟ gibi devasa 

boyutta bir olayın ülke gündemine oturmasından sonra durum değiĢmiĢtir. Bu tarihten 

sonra futbol dıĢı etkenlerin, futbola olan etkisi üzerine verimli tartıĢmalar yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

3 Temmuz 2011 için Türk futbolunun miladı denilebilir. Ancak medya 

kuruluĢlarının bu miladı ele alıĢı çok farklı Ģekillerde olmuĢtur. Bazı medya kuruluĢları 

soğukkanlı tavrını bir nebze olsun korurken, kimi medya kuruluĢları ise gündemi 

belirlemek için popülist tarzda hareket etmiĢlerdir. Bu bağlamda „Kara Delik‟ misali 

etrafındaki her Ģeyi içine çeken böylesine bir konunun medya tarafından ele alınıĢ 

Ģekilleri analiz edilmeye değer görülmüĢtür.  

Bu çalıĢma, „3 Temmuz ġike Operasyonu‟ çerçevesinde yapılan yazılı basın 

haberlerinin çözümlemesini içermektedir. ÇalıĢma kapsamında farklı ideolojik duruĢlara 

sahip Milliyet, Türkiye ve Cumhuriyet gazetelerine ek olarak bir de spor gazetesi olan 

Fotomaç incelenmektedir. Bu gazetelerin ana sayfalarında Ģikeyle ilgili haberlerdeki 

yazılı ve görsel materyaller analiz edilmekte ve gazetelerin konuya yaklaĢımlarındaki 

ortak ve farklı yönler irdelenmektedir. ÇalıĢmada ayrıca, Türkiye‟deki futbolun siyaset 

ve medya ile olan iliĢkisinin tarihsel arka planına ıĢık tutulmaya çalıĢılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Futbol, Siyaset, Medya, ġike, Yazılı Basın, EleĢtirel 

YaklaĢım 

 



V 
 

ABSTRACT 

MASTER THESIS 

 
FOOTBALL, POLITICS AND MEDIA RELATIONS IN TURKEY: A 

CRITICAL VIEW TO THE MATCH-FIXING OPERATION NEWS IN JULY 

2011 

 

Burak CEYLAN 

 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Raci TAġCIOĞLU 

 

2016,  174 pages 

 

Jüri: Assoc. Prof. Dr. Raci TAġCIOĞLU 
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The association of football with politics and media in Turkey is a subject of 

discussion for a long time. The effect of politics on football and it‟s conversion by 

media is discussed for a long time in Turkey as well as in the world. However, these 

discussions were unable to go beyond groundling. After the significant event called „ 3 

July 2001 Match-fixing Operation‟ came to the fore, the situation changed. Thereafter, 

productive disccussions about out of factors‟ effects on football was appeared. 

3 July 2011 can be regarded as a milestone in football of Turkey. However, 

channels approached to this milestone in many different ways. Some of them remained 

objective to some extent while others act with a populist manner for agenda setting. 

Approaches of the media on the subject resembling „black hole‟  has seen valuable to 

analyse. 

This research includes analysis of written media news about „ 3 July Match-

fixing Operation‟. In addition to the Milliyet, Turkiye and Cumhuriyet,the newspapers 

which have different ideologic attitudes, a sporting paper named Fotomaç is analysed 

within the context of research. Visual and written materials about match-fixing news in 

the front pages of these newspapers is analysed and both similar and different aspects 

between the approaches to the subject is examined. In addition to these, historical 

background behind the relationship between football with politics and media in Turkey 

is tried to be enlightened 

Keywords: Football, Politics, Media, Match-Fixing, Written Media, Critical Approach 
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GiriĢ 

Hiçbir öğrenci hareketinin, hiçbir kent ayaklanmasının ve hiçbir küresel 

protestonun ya da yapılabilecek herhangi başka bir şeyin (bunların çok 

önemli oldukları kabul edilse de) asla gerçekleştiremeyeceği bir şey vardır. 

Bu şey, bir pazar günü futbol sahasını işgal etmektir (Umberto Eco, Akt. 

Trifara, 2004: 15). 

Futbol, Ģüphesiz kitleleri peĢinden sürükleyen en büyük spor etkinliklerinin 

baĢında yer almaktadır. SavaĢları sona erdiremese de ara verdirebilen futbol, dünyanın 

en evrensel spor etkinliğidir. Peki, futbolun bu gücü nerden gelmektedir? Futbol 

insanlar için neden böylesine önemlidir? Ve futbol insanların hayatında neden bu denli 

belirleyici güce sahiptir? Tüm bu soruları tam anlamıyla cevaplamak güçtür. Çünkü 

futbol dediğimiz Ģey artık futboldan fazlasıdır ve fazlası olmaya devam etmektedir. 

Futbolun dünyada fazlası olduğunu gösteren en önemli eserlerden biri, belki de en 

önemlisi Simon Kuper‟in(2003) „Futbol Asla Sadece Futbol Değildir‟ adlı kitabıdır. Bu 

kitap sayesinde futbolun geldiği noktayı görebilmekteyiz. Üstelik birçok farklı 

coğrafyada futbolun nasıl kullanıldığını da bu kitap sayesinde öğrenmek mümkündür. 

Günümüzde yaĢanan teorik tartıĢmaların günlük hayattaki karĢılıklarının bulunduğu bu 

kitabın, futbol üzerine yapılacak herhangi bir çalıĢmanın kitaplığında bulunması 

gerekmektedir. Elbette futbol üzerine dikkat çeken tek kitap Simon Kuper‟inki değildir. 

Craig McGill‟in „Futbolun Karhanesi(2006)‟, Franklin Foer‟in „Futbol Dünyayı Nasıl 

Açıklar?(2012) adlı kitapları da futbol üzerine yazılmıĢ, birbirinden farklı noktalara 

değinen eserlerdir. 

Türkiye üzerinden futbola bakıldığında dünyanın genel seyrinden farklı bir 

durum söz konusu değildir. Türkiye‟de hayatını sürdüren insanların büyük çoğunluğu 

futbolla istemli veya istemsiz bir Ģekilde iç içedir. Ancak, Türkiye‟nin futboldan 

beklentisi ve kullanma yöntemleri bakımından diğer ülkelerden farklılık göstermektedir. 

Türkiye‟nin futbolu kullanma sahası çok geniĢtir. Futbol, sportif beklentilerin dıĢında 

oy toplama, iç karıĢıklıkları bitirme, ülke prestijini arttırma gibi birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Bunların ne kadar baĢarılı olduğu tartıĢma konusudur. Ancak futbol 

üzerine yapılması gereken bu tartıĢmalar, ülkemizde yeteri kadar yapılmamaktadır. 

Bunun sebebi belki de futbolun tam olarak sosyal bilimlerin içinde tek baĢına uğraĢ 

alanı olarak kabul edilmemesidir. Yapılan basit bir tarama ile futbol ile alakalı birçok 

tez bulmak mümkündür. Ancak bu tezler yoğun olarak futbolun iç dinamikleri ile 
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alakalıdır. Futbolun siyasi ve medya yönüne ele alan tez sayısı daha az sayıdadır. Öne 

çıkan tezler arasında ise Ahmet Talimciler‟in 2005 tarihli doktora tezi bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak Ahmet Talimciler‟in futbola ve Ģike sürecine dair kitapları da 

bulunmaktadır. Futbol üzerine yazılmıĢ daha eski tarihli kitaplarda mevcuttur. Özellikle 

futbolun günümüze kadar gelen tarihsel serüvenini ve siyasetle iliĢkisini anlatan 

Mehmet Gökaçtı‟nın „Bizim İçin Oyna(2008)‟, Can Kozanoğlu‟nun „Bu Maçı 

Alacağız(1990)‟ adlı eserleri Türk futbolunun siyasetle olan iliĢkisini çok güzel Ģekilde 

gözler önüne sermiĢlerdir. Tez kapsamında bu eserlerden yeri geldiğinde 

yararlanılmıĢtır.    

 Ġngiltere, futbolun hem teknik hem de tarihi yönüne uzun yıllar boyunca sahip 

çıkmıĢtır. Kendilerini futbolun sahibi ve koruyucusu olarak görmekten hiçbir zaman 

geri kalmamıĢtır. Peki, gerçekten futbolun sahibi yani kurucusu Ġngiltere midir?  Bu çok 

tartıĢmalı bir konudur. Genel kanı futbolun Ġngilizler tarafından bulunduğu ve dünyaya 

buradan yayıldığı Ģeklindedir. Gerçekten de futbol dünyaya Ġngiltere üzerinden 

yayılmıĢtır. Ancak futbolun Ġngilizler tarafından bulunduğu doğru değildir. Yapılan 

arkeolojik çalıĢmalar sonucunda Antik Çin ve Eski Mısır dönemlerinde futbola benzer 

oyunların ve materyallerin varlığı ortaya çıkmıĢtır. Dünyanın dört bir tarafında yapılan 

araĢtırmalarda da futbola dair izlere rastlamak mümkündür. Fakat modern futbolun 

ortaya çıkıĢı ve dünyaya yayılması Ġngiltere sayesinde olmuĢtur. 1800‟lü yıllarda 

dünyanın en güçlü devleti Ġngiltere, dünya üzerinde hüküm sürdüğü birçok coğrafyaya 

futbolu da beraberinde götürmüĢtür.  

 Futbolun insanlar için önemli olmasının sebebi tarihlerinin bir parçası olmasıdır. 

Hemen her kıtada yaĢamıĢ eski uygarlıklarda futbola dair izler bulunmaktadır. Farklı 

amaçlar için oynanmıĢ olsa da, futbol insanların ilgisini üzerinde toplamıĢtır. Futbolun 

kitlelerin ilgisini çekmesiyle, kitlelerin ilgisini çekmek isteyen siyasetin yolu tarihin bir 

noktasında kesiĢmiĢtir.  

 Eski Roma‟da Gladyatör oyunları halkın yönetime olan tepkisini azaltmak için 

sıklıkla kullanılmıĢtır. Ġnsanlar bu oyunları izlerken sorunlarından uzaklaĢıp, 

kendilerinden geçmektedir. Günümüzde de futbol buna benzer bir iĢlev görmektedir. 

Bireylerin arasındaki derin ekonomik ve sosyal uçurumlar, futbol sayesinde unutulur 

hale gelmiĢtir. Bu elbette iktidarın iĢine yarayan bir durumdur. Sosyal ve ekonomik 
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eĢitsizliklerin hesabını sormak yerine, verilen kırmızı kartın hesabını soran bir toplum, 

kontrol edilmesi güç bir toplum değildir.  

Tarih ilerledikçe futbolun siyaset adına yeni kullanımları ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. 1980‟ler ile futbolun geniĢ çevrelere yayılmasıyla siyasiler futbolu oy 

toplama amaçlı kullanmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizden örnek verecek olursak 90‟lar 

sonrası artan terör olaylarına engel olmak için futboldan medet umulmuĢtur. Kulağa 

enteresan gelse de futbolun dünyada çok farklı kullanımları vardır. Örneğin Kuzey 

Afrika ülkelerinde yaĢanan çoğu iç savaĢta futbol bir arabulucu rolü üstlenmiĢtir. Simon 

Kuper‟in (2003) iddia ettiği dünyaca ünlü sözü gibi „Futbol asla sadece futbol değildir‟. 

Günümüzde futbola dair yaĢananlar ve geleceğe dair olasılıklar göz önüne alındığında, 

futbolun artık sadece bir spor etkinliği olmadığı rahatça söylenebilir.   

 1980‟lerin değiĢen ekonomik dünyasında futbol kendine düĢen görevi yerine 

getirmek zorunda kalmıĢtır. Futbol kulüpleri liberal dalgadan etkilenmiĢ ve futbolun 

özellikle televizyonlar tarafından „metalaĢtırılmasına‟ ses çıkarmamıĢlardır. Bu oluĢuma 

karĢı koymaları da zaten pek mümkün değildir. Futbolun bir ekonomiye dönüĢmesiyle, 

maddi ihtiyaçların karĢılanması futbol kulüpleri için öncelikli olmuĢtur. Bu ihtiyaçların 

karĢılanması için futbolun kaynakları ekonomiye açılmıĢtır. Ancak liberal rüzgârların 

estiği dönemlerde futboldan beklentiler eskiye göre daha fazladır. OluĢan yeni yaĢam 

tarzının kitlelere benimsetilmesi için futboldan yararlanılmıĢtır. Tüm bu süreçlerin 

yaĢandığı bir dönemde ülkede „ġike Krizi‟ patlak vermiĢtir. ġüphesiz yaĢanan bu olayı 

„kriz‟ mertebesine yükselten, Türk insanının futbola vermiĢ olduğu değerdir. Ġnsanlar, 

ekonomik ve toplumsal eĢitsizliklerin baskısından bir nebze uzaklaĢabilmek için futbola 

sarılmıĢtır. Futbol üzerinden kurdukları kendi dünyaları ile mutlu olmaya çalıĢan bu 

insanlar, „ġike Krizi‟ ile ilk defa kurdukları dünyanın tehdit altında olduğunu 

hissetmiĢlerdir. 

3 Temmuz 2011 günü televizyonlarını açanlar, tüm kanallarda aynı haberin 

verildiğine Ģahit olmuĢtur. Ülkede bir Ģike skandalı patlak vermiĢ, haberlerden 

anlaĢıldığı kadarıyla Fenerbahçe birçok maçta Ģike yapmıĢ ve Aziz Yıldırım gözaltına 

alınmıĢtır. Haberlerin ilk günlerde insanlara anlattığı kısaca bu Ģekildedir. Ancak 

ilerleyen tarihlerde konuya sağduyulu yaklaĢıldıkça, medyanın yarattığı bilgi kirliliği 

fark edilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak medya neden böyle bir bilgi kirliliği yaratmıĢtır? Bu 
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bilgi kirliliği bilinçli bir hareket midir? Medya böylesi önemli bir konuda üzerinde 

düĢeni yapmıĢ mıdır? Medya dava üzerinden kitleleri yönlendirmeye mi çalıĢmıĢtır? 

Tüm bu soruların varlığı bu çalıĢmanın çıkıĢ noktaları arasında yer almıĢtır. 

 Medyanın gündem oluĢturma rolü günümüzde oldukça belirgindir. Medya 

kuruluĢları, meydana gelen olaylardan kendilerine göre haber değeri taĢıyan konuları 

öne çıkarmaktadır. Liberal bakıĢ açısıyla oldukça masum gözüken bu durum, temelinde 

birçok eĢitsizliği barındırmaktadır. ġike Davası ilk günden son güne kadar medya 

kuruluĢlarının gündeminde yer almıĢtır. Elbette böylesine konu gündemi tek baĢına 

iĢgal etmiĢtir. ġike konusunun gündemde yer alması yadırganacak bir durum değildir. 

Ancak medya kuruluĢları „ġike Davasına‟ gündemlerinde yer vermekle kalmayıp, aynı 

zamanda bu gündemi yönlendirme yoluna da gitmiĢlerdir. Yazılı ve görsel medyada 

Ģikeye dair haberler yoğun oranda çarpıtılmıĢ, okuyucu ve izleyicilerin algıları belli 

noktalara çekilmiĢtir. Futbol üzerinde büyük söz sahibi olan medya, ülke futbolunu 

ilgilendiren böylesine önemli bir konuda üzerine düĢen duyarlı tavrı sergilememiĢ, onun 

yerine popülist bir hareket tarzıyla kendi çıkarlarına uygun olarak gündemler 

oluĢturmuĢtur. 

ġike davasının ortaya çıkmasından itibaren bu konu sıklıkla iĢlenmeye 

baĢlamıĢtır. Akademisyenler ve öğrenciler çalıĢmalarında Ģike davasının birçok yönünü 

ele almıĢ ve incelemiĢtir. Ancak bu çalıĢmalar sadece ele aldıkları kısımlar bakımından 

değerlidir. ġike sürecinin ortaya çıkmasından sonraki dönemi ele aldıkları için konuyu 

kavrayıĢ Ģekilleri biraz sorunludur. Ġçinde futbol barındıran bir konu, geniĢ tarihsel bir 

analize ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca futbolun siyasetle ve medya ile kurduğu iliĢkileri 

ayrı ayrı ele almak doğru olmayacaktır. Hem siyasetle hem de medya ile kurulan 

iliĢkiler özü bakımından birbiri ile farklı değildir. Ġkisi de aynı tarihsel olaylardan 

etkilenip, aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu yönü ile futbolun sadece medya veya 

siyasetle kurduğu iliĢkiyi ele almak yetersiz sonuç verecektir. Yapılan bu çalıĢma 

kapsayıcılığı açısından diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır. Bu çalıĢma Ģike olayını ve 

akabinde yaĢananları dar bir zaman dilimine hapsedip incelemek yerine, daha kapsayıcı 

ve tarihsel uzantıları olan bir olay olarak ele almıĢtır. ÇalıĢma kapsamında Ģike 

operasyonuna dair gazetelerin tutumları incelenmiĢtir. Özellikle Ģikenin olup 

olmadığına dair yorumlardan uzak durulmuĢtur. 
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 Yukarıdaki tüm bilgiler ıĢığında bu çalıĢmanın ilk kısmında futbolun tarihsel 

geliĢimi irdelenecektir. Farklı uygarlıklarda ortaya çıkan futbolun benzerlik ve 

farklılıkları ele alınıp, modern futbolun dünyaya üzerine yayılması incelenmiĢtir. 

Bölümün son kısmında ise modern futbolun Osmanlı Devleti‟ne gelmesi ve yayılmasına 

değinilmektedir. 

 ÇalıĢmanın ikinci ve üçüncü bölümünde futbolun siyaset ve medya ile kurduğu 

iliĢki ele alınmıĢtır. Kurulan bu iliĢkiler önemli tarihsel dönemlere ayrılıp ele alınıp 

incelecektir. Son bölümde ise Ģike haberlerinin yazılı basında gündem oluĢturduğu 4 

Temmuz 2011 tarihinden itibaren 15 günlük süreçte 4 gazetenin (Milliyet, Türkiye, 

Cumhuriyet, Fotomaç) ana sayfalarının eleĢtirel metin çözümlemeleri yapılmaktadır. 

Çözümlemelerde van Dijk modelinden yararlanılarak, haber metni ve görselleri analiz 

edilmektedir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

FUTBOLUN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

1.1 Futbolun Ortaya ÇıkıĢı 

Günümüzde modern futbolun çıkıĢ noktası Ġngiltere kabul edilmektedir. Fakat bu 

durum futbolun ortaya çıkıĢı anlamına gelmemelidir. Çünkü futbolun ilk olarak nerede 

ve kimler tarafından oynandığı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan araĢtırma 

ve arkeolojik çalıĢmalarda, dünyanın her yerinde futbola dair izlerin varlığı 

görülmüĢtür. Fakat bu kalıntılar bize tam olarak futbolun günümüz kurallarına 

yakınlıkları açısından çok açıklayıcı bilgiler vermemektedir. Dünya geneline 

baktığımızda tarih sahnesinden silinmiĢ Maya ve Aztek uygarlıklarının, Asya‟da Çin ve 

Japonya‟nın, Avrupa‟da ise Eski Yunan site devletleri ile Roma Ġmparatorluğunda top 

vasıtası ile oynanan oyunların varlığı bilinmektedir. Yukarıdaki uygarlıkların futbola 

dair kalıntı ve kaynaklarına baktığımızda öne çıkan ilk olarak Antik Çin dönemidir. 

M.Ö. 2500 yılında Çin Ġmparatoru Huany-Ti askerlerine çeviklik talimi için iki direk 

arasından geçirilecek bir top oynattığı eski Çin kaynaklarından belirtilmektedir 

(Talimciler, 2014: 43). “Çinliler bu oyunun adına “ts‟u kü” demekte haklıydılar: „Topu 

(kü), ayakla oynamak (ts‟u)‟. YaklaĢık onar kiĢiden oluĢan iki takım dört köĢeli bir 

oyun sahasında baĢlangıçta içi tüy dolu masif topu, bambu direklerinden yapılmıĢ ve 

fileyle örülmüĢ olan yaklaĢık beĢ metre yüksekliğindeki kaleye sokmaya çalıĢırlardı. 

Kısa zamanda popülerleĢen bu oyun sadece askerlerin oynadığı bir oyun olmaktan 

çıkmıĢ, rahipler, generaller ve imparatorların da onun müptelası oldukları bir oyun 

olmuĢtur. Tang hanedanlığı döneminde (618-906) oyunun kuralları sabitlenmiĢ ve bir 

tür ansiklopedi olan “T‟u Shu Tsi Ch‟eng” de toplanmıĢtır. Burada sadece oyun 

kuralları değil, sahada oyun düzenine iliĢkin taktik bilgiler de anlatılmakta ayrıca takım 

kaptanı ve kalecinin görevleri ayrıntılarıyla tarif edilmektedir (Stemmler, 2000: 13-14). 

Bu bilgiler ıĢığında değerlendirildiğinde o dönemdeki oynanan oyunun günümüz 

futbolu ile benzerlikleri göze çarpmaktadır. 

Bir diğer medeniyet olarak Eski Mısır Medeniyetine baktığımızda ise bazı 

hiyerogliflerde top oynayan insan figürleri göze çarpmaktadır. “Mısır‟da Merruka 

mezarlarındaki duvar resimlerinde çeĢitli futbolcu figürlerinin yanı sıra ayakla top 
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oynayan insan Ģekillerine de rastlanmaktadır. Hatta Mısır‟ın kurak iklimi, bu toplardan 

bir kısmını günümüze kadar ulaĢmasını sağlamıĢtır. Kahire, Berlin ve Londra 

müzelerinde örnekleri bulunan bu topların 7,5 santim çapında, derinden veya sık 

dokunmuĢ ketenden yapılmıĢ zikzak dikiĢlerle dikilmiĢ, içleri kepek ve yosun kurusu 

gibi maddelerle doldurulmuĢ olduğu görülmektedir…  Bunlar yaklaĢık olarak 2500 yıl 

öncesinde önceden kalmadır” (Erdoğan, 2009:12-13).  

Futbolun eski Türk topluluklarındaki karĢılığına baktığımızda karĢımıza „tepük‟ adı 

verilen oyun çıkmaktadır. Bu oyunun varlığına KaĢgarlı Mahmud‟un Divan-ı Lügat-it 

Türk eserinden ulaĢıyoruz. Ayrıca „Timur Tarihi‟ adlı kitapta „tepük‟ün Timurlenk 

döneminde de oynandığı görülmektedir. OynanıĢ Ģekli ile „tepük‟ün Antik Dönem Çin 

„„ts‟u kü‟‟oyunu ile benzerlikleri vardır. Ayrıca bu oyunların ortaya çıkıĢ nedenleri ikisi 

topluluk içinde aynı gözükmektedir. Ġki uygarlığın da hükümdarları askerlerini zinde ve 

çevik tutabilmek için bu tür bir yola baĢvurmuĢlardır. Bu kadar benzerliğin ortaya 

çıkmasına neden olarak coğrafi yakınlık ve siyasal iliĢkilerin yarattığı etkileĢimi öne 

sürebiliriz. Bazı kaynaklar futbolun ilk olarak Türkler tarafından oynandığını ve diğer 

uygarlıklara Orta Asya‟dan yayıldığını iddia etmektedir. Bu doğruluğu ve yanlıĢlığı 

açısından henüz tam olarak kanıtlanmamıĢtır. Ama elde ki verilerden hareketle bunun 

iddialı bir söylem olduğunu söylememiz yanlıĢ olmayacaktır. 

 Amerika kıtasına ayak topu, Meksika yolu ile gelmiĢtir. Ġspanyollar ve Ġtalyanlar 

modern Ģekliyle futbolu Güney Amerika‟ya götürenlerin kendileri olduğunu iddia 

etseler de ayak topunun izleri Amerika‟da yaĢamıĢ Aztekler, Mayalar, Ġnkalar gibi çok 

eski uygarlıklara dayanmaktadır. Meksika ve Peru yerlilerinin futbola benzer oyunlar 

oynadıkları bazı tapınaklardan, anıtlardan, duvar kabartmalarından ve heykellerden 

anlaĢılmaktadır. Meksika‟da topun duvarlara vurulmasıyla bir tür futbol oynandığı, 

yenilen takım kaptanının göğsünün yarılarak kalbinin çıkarıldığı ve tanrılara armağan 

edildiği efsanelerde anlatılmıĢtır (Stemler, 2000: 9-13). Orta Amerika medeniyetlerine 

baktığımızda futbolun dinsel anlamlar içerdiğini görebiliyoruz. Ġçerdiği dinsel anlamlar 

sayesinde futbol olarak nitelendirebileceğimiz oyunlar, çok geniĢ alanlara yayılmıĢ ve 

kabul görmüĢtür. Günümüz Güney Amerika‟sında modern futbolun bu denli popüler 

olmasını kıtanın kendi tarihi ile açıklamak mümkündür. 
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Avrupa‟ya baktığımızda ise modern futbolun ilk nüvelerini görüyoruz. “Avrupa‟da 

ilk ayak topu oyunu, M.Ö. 100 yıllarında eski Yunan Ģehir devletlerinde Sparta‟da, ünlü 

Yunan Ģairi Homeros‟un ünlü eseri „Odiesea‟ da bahsedildiği gibi, „Epikyres 

(Episkiros)‟ adı altında oynanmıĢtır. On beĢer kiĢilik takımlar, içi tüy ya da kıllarla 

doldurulmuĢ öküz sidik torbaları ile özellikle askeri eğitim amaçlı olarak maçlar 

yapmıĢlardır. Bu oyun daha sonra, maçta kanlı çatıĢmalar görüldüğü biçimiyle Roma‟ya 

geçmiĢ ve orada da „Harpastum‟ adıyla oynanamaya baĢlanmıĢtır (GüneĢ, 2010: 3).   

Romalıların oynadığı Ģekliyle „Harpastum‟ modern futbolun çıkıĢ noktası 

sayılmaktadır. “Ayakla olduğu gibi, elle de oynanabilen Harpastum‟da amaç; önce topu 

kapmak, sonra da el ve ayak vuruĢları ile rakip savunma hattına götürmek. 

Harpastum‟da ileride ki üç oyuncu, topu rakip çizgisinin ötesine taĢımakla görevli 

hücum hattını oluĢtururken, hemen geride kalabalık bir destek birliği ve en geride de 

kale çizgisini koruyacak muhafızlar yer alıyordu” (AkĢar ve Merih 2006, akt: Ahmet 

Talimciler, 2014: 44).  

Harpastum‟un modern futbolun çıkıĢ noktası olarak sayılmasına bazı eleĢtiriler 

getirmek mümkündür. Öncelikle, hem elle hem de ayakla oynanması itibari ile 

günümüz futbolundan çok farklıdır. Ayrıca yapısı itibari ile oldukça sert olan 

„Harpastum‟, futboldan daha çok modern Amerikan futbolunun atası sayılabilir.  

Ortaçağ Ġtalya‟sına baktığımızda ise karĢımıza „Calcio‟ adlı günümüz futboluna 

benzer bir oyun çıkmaktadır. Soylular arasında oynanan bu oyun, günümüz futboluna 

dair ilk iĢaretleri içinde barındırır. Fakat bu durum yanıltıcı olmamalıdır. Her ne kadar 

çoğu ayak topu ya da günümüz futboluna yakın oyunlar, çıkıĢ itibari ile daha çok üst 

sınıf temelli olsa da bu durum kalıcı olmamıĢtır. Çoğu zaman toplumun her noktasına 

nüfuz etmiĢtir. Bu durum Ortaçağ Avrupası içinde geçerlidir.  

Ortaçağda köylüler top diye adlandırılan şişirilmiş bir işkembeye vuruyorlar, 

Katolik kilisesi de onları destekliyor. Örneğin topu bir ileri bir geri atmak iyi ile 

şeytanın çatışması ya da yaşam-ölüm karşıtlığı gibi vurgulanmaktadır. Böylece 

„futbol‟ dinsel törenlerin bir parçası oluyor. Ortaçağda „futbol‟ toplumsal doku 

içinde bir denge öğesi… Söylencelerin pek çoğunda ortak bir yön var: insanlar 

düşmanlarını yendiklerinde futbol oynuyorlar. Yengiyi kutluyorlar, ölen düşman 

askerlerinin başlarını top olarak kullanıyorlar… İnsanların futbol topu ile 
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oynamalarına dair bir takım açıklamalar var… Futbol adı verilen şişirilmiş bir 

hayvan işkembesi, kimi kez deri ile kaplanıyor, kimi kez de kaplanmıyor. Bu top 

Ortaçağ‟da köylülerin eğlence aracıdır (Büker 1992 : 31-34). 

Futbolun beĢiği olarak kabul edilen Ġngiltere‟ye bakıldığında orada da diğerlerine 

benzer bir tartıĢma olduğu görülmektedir. Yaygın görüĢe göre Britanya‟da ayak 

topunun geliĢi Romalıların Harpastum oyununu getirmesi ile gerçeklemiĢtir. Fransızlar 

ise “bu oyunun, Normanlar tarafından Ġngiltere‟ye götürülen „La Soule‟ den türediği 

görüĢündedir. Ġtalyanlar ise Ġtalya‟dan götürüldüğünü ve „Calcio‟ oyunundan çıktığını 

öne sürmektedir”(Demir ve Talimciler, 2015: 19).  

Bu tartıĢmanın sonucu ne olursa olsun bir gerçek vardır ki Britanya‟da futbol 

oldukça sevilmiĢtir. 12. Yüzyıldan itibaren toplumun her kesimi tarafından oynanmıĢtır. 

Hatta ilerleyen zamanla birlikte futbol rekabete dönüĢmüĢtür ve köyler, kasabalar 

arasında maçlar düzenlenmeye baĢlamıĢtır. Tabi ki günümüzde de olduğu gibi rekabet, 

çatıĢmalara da yol açmıĢtır. Bu çatıĢmaların sonrasında Kral II. Edward 13 Nisan 1314 

yılında bir ferman çıkarmak zorunda kalmıĢtır. “Büyük bir topla Ģehir içinde gürültüler 

yapıldığı, tanrı korusun birçok hasara sebebiyet vereceği anlaĢılmıĢtır. Tanrı ve kral 

adına, Ģehir ve kasaba içinde top oynanmasını yasaklıyorum. Emirlerimizin aksine 

hareket ederek top oynayanlar en Ģiddetli cezalara çarptırılacaklardır” (Arıpınar,1992: 

9).  

Bu yasağın üstüne biraz düĢünecek olursak, anlatılan Ģekliyle ferman oldukça 

masum gözükmektedir. Sonuçta insanların canlarının ve mallarının zarar görmesi 

engellenecektir. Ama biraz derinlemesine bakıldığında bu yasağın altında yatan 

nedenlere dair bir Ģeyler söylemek mümkündür. Öncelikle dönemin kamusal yaĢamına 

dair bilgimiz çok olmasa da Ģunlar söylenebilir. Futbolun yarattığı ortam beraberinde 

insan topluluklarını getirecektir. Bu topluluklar her ne kadar seyirci olsalar da, 

toplandıklarında siyasi ya da toplumsal sorunlar üzerine görüĢlerini belli oranda dile 

getireceklerdir. Bu düĢünceyi günümüz futbol ortamında da görmek mümkündür. 

Futbol maçı için bir araya gelen insanlar birbirlerinden ve sorunlarından haberdar 

olacak ve çözümler bulmaya çalıĢacaklardır. Kısacası kendi „kamusal alanlarını‟ 

yaratacaklardır. Zamanın Ģartlarını düĢünecek olursak, insan topluluklarına korku ile 

yaklaĢan, örgütlenmelerini istemeyen krallıklar bunun önüne geçmek isteyeceklerdir. 13 
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Nisan 1314 yılında ki ferman direkt olarak bu anlama gelmeyebilir fakat dünya 

tarihindeki bu tarz yasaklamalar az ya da çok insanların örgütlenmelerini engellemek 

için yapılmıĢtır. 

Ayak topunun oynandığı en eski uygarlıklara baktığımızda karĢımıza bazı 

benzerlikler çıkmaktadır. Ġlk bakıĢta, bu benzerliğin daha çok ayak topunun oynanıĢı ile 

alakalı olduğu zannedilebilir. Ama bu üzerinde çok durulması gereken bir benzerlik 

değildir. Daha ziyade futbol oyunun ortaya çıkıĢ nedenleri arasındaki benzerlik dikkate 

alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle, top ile yapılabilecek bir etkinliğin birbirlerine benzer 

yapılara ve kurallara sahip olması anlaĢılabilir bir durumdur. Oysa üzerinde durulması 

gereken asıl nokta ayak topunun farklı uygarlıklarda ortaya çıkıĢı arasındaki 

benzerliklerdir. Bu benzerlikler genel olarak üç ana baĢlık altında toplanabilir. Bu ana 

baĢlıklar: dini, askeri ve üst sınıf eğlencesidir. Bu benzerliklere ek olarak, futbol hemen 

her uygarlıkta çıkıĢ noktası ile sınırlı kalmamıĢ, toplumun her kesimi tarafından 

sevilmiĢtir ve oynanmıĢtır.  

1.2 Modern Futbolun Ortaya ÇıkıĢı 

Futbolun kökenleri üzerine birçok tartıĢma olsa da modern futbolun ortaya çıkıĢı 

üzerine bir mutabakat vardır. Günümüz futbolunun temelleri ilk olarak futbol topunun 

günümüz Ģeklinin kabulü ile gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra ise 19. Yüzyılın ortalarında 

hala günümüzde de geçerli olan ilk kurallar oluĢturulmuĢtur. “Futbol oyununun belli 

kurallar çerçevesine getirilmesi 1848 yılında Cambridge Üniversitesi‟ndeki öğrencilerce 

geliĢtirilen Cambridge kurallarının hayata geçirilmesi ve öğrenciler arasında ilk futbol 

maçının oynanması ile baĢlamıĢtır” (Talimciler 2014: 45-46). 

Modern futbolun Ġngiltere de ortaya çıkması çok garipsenecek bir durum değildir. 

Çünkü 12. Yüzyıldan itibaren ayaktopu ya da futbol diyebileceğimiz oyun Ġngiltere‟de 

yaygın olarak oynanmaktadır. Köyler, kasabalar birbirleri ile futbol aracılığıyla rekabet 

halinde olmaya baĢlamıĢtır. Zamanla bu rekabet yerini ciddi çatıĢma ve düĢmanlıklara 

bırakmaya baĢlamıĢtır. „„12. Yüzyılda futbol oyunu Ġngiltere‟de öylesine bir rekabet 

havası yaymıĢtır ki, II. Edward, köyler ve kasabalar arasında çatıĢma ve düĢmanlıklara 

neden olan futbolu, yayınladığı bir fermanla yasaklamak zorunda kalmıĢtır. Daha sonra 
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19. Yüzyıl baĢlarında Kral II. Charles tarafından serbest bırakılmıĢtır” (Somalı 1989: 9). 

Bu ve bunun gibi yasaklar futbolu neredeyse bitirme noktasına getirmiĢtir. 

Futbol 18. Yüzyılın ikinci yarısından 19. Yüzyılın ilk yıllarına değin 

üniversitelerde, taşrada ve kentlerde o kadar çok kan kaybeder ki, bazı gözlemciler 

bu durumu yaklaşan bir ölümün habercisi diye yorumlar, fakat haksız çıkarlar, 

çünkü futbol bu kritik evreyi tamamen farklı ama İngilizlere özgü bir ortamda, özel 

okullarda atlatır. … Futbol hayatta kalmasını özel okullara borçludur: Yalnızca 

öğrencilerin oyun güdüsüne değil, bu okullarda 18. yüzyıldan 19. yüzyılın 

başlarına kadar esen anarşizm rüzgârına denk düşen şiddetine de. Futbolun 19. 

Yüzyılda yeniden doğuşu bazı okul müdürlerinin çabaları sayesinde olmuştur, zira 

onlar futbolda reform yapmak suretiyle kaosun hüküm sürdüğü okulları da ıslah 

etmeye çabalamışlardı (Stemmler, 2000: 77-79).  

19. yüzyıla baktığımızda futbolun Ġngiltere‟de popülerliğini arttıran önemli bir olay 

meydana gelmiĢtir. Bilindiği üzere futbol kırsal kesimde oldukça popülerdi. Ġnsanlar 

farklı biçimlerde de olsa futbol oyunun çok seviyor ve oynuyorlardı. Sanayi Devrimi ile 

kente göçler baĢlamıĢ ve insanlar futbol kültürlerini beraberinde getirmiĢlerdir. Fakat 

uzun mesailer ve zorlu iĢ Ģartları dolayısıyla, bu kültürlerini yaĢamalarına pek imkân 

kalmamıĢtır. “19. Yüzyıl‟ın ortasında Ġngiltere‟de „Factory Acts‟ (Fabrika Yasaları) adı 

altında yapılan kanuni düzenlemeler sonucunda, iĢçiler nispeten de olsa daha fazla boĢ 

zamana sahip olunca, futbol oynayabilmek ve seyretmek içinde uygun koĢullar yeniden 

oluĢmuĢtur” (Erdem 2010: 23-24). Her ne kadar daha sonrasında birkaç yasak getirilse 

de,  Ġngiltere‟de iĢçilerin futbola olan tutkusu azalmamıĢtır. Ve bu tutku Ġngiliz futbol 

kulüplerinin temellerinin atılmasında büyük rol oynamıĢtır. 

Futbolun önündeki engeller kalkmaya baĢlamasıyla birlikte futbol tekrar yükseliĢe 

geçmiĢtir. Fakat yine de ortada büyük bir sorun vardır. Futbol 1860‟lı yıllara 

gelindiğinde henüz tam anlamıyla kurallar bütününe sahip değildi. Cambridge kuralları 

ile ilk temeller atılmıĢtı fakat bu kurallar yaygınlık kazanmamıĢtı. Futbolun ortak 

kurallara sahip olmaması kaotik ortamı beraberinde getiriyordu. Bu durum 8 Aralık 

1863 tarihinde Ebezener Morley‟in toplantı çağrısı ile sonlandırılmak istenmiĢtir. 

“Morley bu toplantının amacını daha önce kimsenin yapmadığı kadar açık bir dille ifade 

eder: “ … sabit kurallar oluĢturarak oyunu kesin bir düzene oturtmak amacıyla bir 

federasyon kurmak” (Stemmler, 2000: 91). Bu çağrıya on bir kulübün temsilcisi cevap 
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vermiĢ ve Mason Tavernasında toplanmıĢlardır. Ġlk olarak toplantının ilk gününde 

katılımcılar ile futbol federasyonu (Football Association) kurulur. Ancak sonraki 

ilerlemeler bu denli kolay olmamıĢtır. OluĢturulacak standart kurallar üzerinde 

çalıĢılmaya baĢlandığı andan itibaren „handling game‟ ile „dribling game‟ grupları 

arasında tartıĢmalar öne çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu iki gruba kısaca değinecek olursak 

„handling game‟ grubu oyun kuralları içerisinde topun elle sürülmesi ve daha sert 

müdahalelerden yana iken, „dribling game‟ grubu ise günümüz futboluna benzer 

kuralları savunan gruptur. Uzun tartıĢmalar sonucu „dribling game‟ grubu galip 

gelmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda futbolun ilk resmi kuralları yayınlanmıĢtır. Bu 

kurallar: 

1. Bir sahanın boyu azami 200 yard (183 metre) olmalıdır. Sahanın azami 

genişliğiyse 100 yard (91.5 metre) olmalıdır. Sahanın boyu ve eni birbirinden 

bayraklarla ayrılmalı ve kale, araları sekiz yarda (7.32 metre) olan iki dikine 

direkten oluşmalı, bunların üzerinden bir bant veya direk olmamalı. 

2. Kale seçimi için para atışı yapılmalı ve maç da, para atışını kaybeden tarafın 

sahanın ortasında, yerden yapacağı bir vuruşla başlamalıdır. Diğer takım 

başlama vuruşu yapılana kadar topa 10 yarddan (9.15 metre) fazla 

yaklaşmamalıdır. 

3. Bir gol atıldıktan sonra yenik durumdaki takım oyuna yeniden başlamalı ve her 

golden sonra iki takım kaleleri değiştirmelidir. 

4. Topun kale direklerinin arasından veya onların üstündeki bölgeden (hangi 

yükseklikte olursa olsun) geçmesi halinde gol olur. Top elle atılmamalı, elle 

dürtülmemeli veya elle taşınmamalıdır. 

5. Top sahanın dışına çıktığında, onu yakalayan ilk oyuncu tarafından sahayı terk 

ettiği noktadan ve sahayı sınırlayan çizgi üzerinden, bu çizgiye dik olacak 

şekilde içeri atılmalıdır ve top tekrar yere değmeden oyun başlamaz. 

6. Bir oyuncu topa vurduğunda, kendi takımından rakibin kalesine daha yakın bir 

oyuncu varsa, o oyuncu oyun dışıdır ve topa dokunamaz, ayrıca yeniden oyuna 

dâhil olana kadar da başka bir oyuncunun topa dokunmasını engellemeye 

kalkışamaz. Ancak topa kale çizgisinin gerisinden vurulmuşsa hiçbir oyuncu 

oyun dışı kalmaz. 

7. Topun kale çizgisinin ötesine geçmesi durumunda, topu kalenin ait olduğu 

takımdan bir oyuncu yakalarsa, kendi takımından bir oyuncu, topun 
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yakalandığı noktanın kale çizgisi üzerindeki izdüşümü üzerinden bir serbest 

vuruş kullanır. Eğer rakip takımdan bir oyuncu topu yakalarsa, kendi 

takımından bir oyuncu, topun yakalandığı noktanın kale çizgisine 15 metre 

mesafedeki izdüşümü üzerinden bir serbest vuruş kullanır.  

8. Eğer bir oyuncu nizami bir yakalama yaparsa, bir serbest vuruş kullanmaya 

hak kazanır ve atışı yapacağını yere topuğuyla işaret koyarak belirttikten 

sonra topa vurmak için istediği kadar geriye çekebilir. Topa vurana kadar da 

rakip takımdan kimse ona işaretlediği noktadan daha fazla yaklaşamaz.  

9. Hiçbir oyuncu topu tutarak koşamaz.  

10. Ne çelme takmaya ne de tekme atmaya müsaade edilebilir ve hiçbir oyuncu 

rakibini tutmak veya itmek için ellerini kullanamaz.  

11. Bir oyuncunun topu eliyle fırlatmasına veya bir başkasına pas olarak atmasına 

izin verilmez.  

12. Bir oyuncunun topu eliyle fırlatmasına veya bir başkasına pas olarak atmasına 

izin verilmez.  

13. Hiçbir oyuncunun ayakkabılarının tabanlarına veya topuklarına sundurma 

çivi, koruyucu plaka veya lastik takmasına müsaade edilemez. 

 

Bu kuralların kabulünden sonra futbol hızlıca profesyonelleĢmiĢ ve bir iĢ kolu 

olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Futbol Federasyonun kuruluĢundan 8 yıl sonra resmi 

kulüp sayısı 50‟ye ulaĢmıĢ, 30 Kasım 1872 yılında Ġngiltere ve Ġskoçya arasında futbol 

tarihin ilk milli maçı yapılmıĢtır. Bu geliĢmeler ile birlikte artık profesyonel bir lig 

ihtiyacı doğmuĢtur. ”1882 yılından baĢlayan görüĢmeler ve tartıĢmalar 1888‟de 

meyvesini verdi ve Ġngiliz Profesyonel Futbol Ligi‟nin baĢlaması ile futboldaki 

geliĢmeler önemli bir dönüm noktasına eriĢmiĢ oldu. Profesyonel ligin kurulması ve 

belirlenen kurallar çerçevesinde maçların yapılmasıyla beraber futbolun Ġngiltere‟den 

dünyaya hızla yayılma süreci baĢladı” (GüneĢ, 2010: 6). 

1.3 Modern Futbolun Dünyaya Yayılması 

  Modern futbolun doğduğu yer olan Ġngiltere, 19. yüzyıl itibari ile dünyanın en 

geliĢmiĢ devleti konumundadır. Siyasi ve ekonomik yönden çağının lideri olan Ġngiltere, 

dünyanın büyük bir kısmına gücünü hissettirmiĢtir. Gücünü hissettirmenin yanı sıra 

Ġngiltere yayılmacı bir politika izlemiĢtir. Bu politika gereği dünyanın geri kalanı ile 
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ticari iliĢkiler kurulmuĢ, bu iliĢkiler ile birçok Ġngiliz dünyanın baĢka yerlerinde 

yaĢamaya baĢlamıĢtır. Ayrıca dünyanın birçok yerinden öğrenciler Ġngiltere‟ye gelmeye 

baĢlamıĢtır. Aynı Ģekilde birçok Ġngiliz öğrencide diğer ülkelere eğitim amaçlı gitmeye 

baĢlamıĢtır. Tüm bu yaĢananlar sayesinde futbol dünyanın dört bir yanına yayılmıĢtır. 

Ġngilizlerin futbola olan aĢkları ve bu aĢklarını gittikleri her yerde sürdürmek istemeleri, 

futbolun yayılmasındaki en önemli sebeplerden biridir. 

Futbolun yayılmasını sağlayanlar, dünyada ki İngiliz ekonomik yayılımının 

aktörleridir. Gemiciler, 1874‟te Botafogo‟da, Brezilya plajlarında ya da on yıl 

sonra Marsilya ve Portekiz‟de meraklı gözler altında futbol oynamaktadırlar. 

Oyun, denizcilik şirketi işçileri, 1872‟de Havre‟daki South Western Railway işçileri 

ya da 1890‟a doğru, Porto ya da Bilbao limanlarındaki tecimevi işçileri gibi 

yerleşik grupların ortasında daha kalıcı bir hale gelir. Futbol, Lizbon‟da telgraf 

döşeyen işçiler ya da 1885‟e doğru Rio Tinto madenlerinde çalışan teknisyenler 

yoluyla tüm coğrafyaya yayılır. Önceki gruplarda olduğu gibi, kıtadaki kolejlerin 

İngiliz öğrencileri, yerlileri oyunlarına dâhil etmek zorunda kalırlar. 1860‟larda 

İsviçre‟deki İngiliz yatılı okullarında, 1870 sonrasında Buenos Aires‟te veya 

1892‟de Mulhouse‟da olduğu gibi (Wahl, 200: 30). 

  19. Yüzyılın sonu, 20. yüzyılın ilk çeyreğine baktığımızda Avrupa‟nın birçok 

ülkesinde futbol federasyonları kurulmuĢtur. Aynı döneme baktığımızda Avrupa‟da 

birçok futbol kulübü birbiriyle karĢılaĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Fakat bu 

karĢılaĢmalar daha çok dostluk maçı havasında geçmektedir. Zaten dönem itibari ile 

bundan fazlasına da gerek yoktur. Çünkü o zaman oynanan futbol günümüz futbolu ile 

içerdiği anlamlar bakımından birbirinden çok farklıdır.  

Başlangıçta, kazanmak çok da önemli değildir. Karşılaşmalar şenlik gösterini 

andırır, dostluk bağlarını güçlendirmek için fırsat oluşturur. Maç esnasında olan 

bitenler, skordan daha önemlidir. 1894‟te bir Berlin kulübünün oyuncuları ve 

arkadaşları, Bremen‟den gelen rakiplerini, maçtan bir gün önce, garda tezahüratla 

karşılarlar ve sohbetlerin, uzun süren büyük yemekten önce ve yemek sırasında da 

devam ettiği otele götürürler. Ertesi sabah yorucu bir kent gezisi vardır. Neredeyse 

karşılaşmandan önce forma giymeye bile zaman kalmamıştır. Gösterişli 

vedalaşmaların yeri göğü inlettiği gara toplu olarak dönmeden önce kadehler 

kaldırılır. Oyunun hemen hemen tüm toplumsal tabaklara yayılması, endüstriyel 

kentlerin köksüz insanları arasında yeni cemaatlerin doğmasına neden olur. 
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Oyuncular burada dayanışma ve konukseverlik içinde sosyalleşme imkânı bulurlar. 

Futbol, ortak kimlikleri bir araya getirerek, modern endüstri toplumlarına yeni bir 

denge kazandırmayı başarır (Wahl, 2005: 50-51). 

Günümüzün futbolunu taraftarlar tarafından çok kullanılan ve kabul gören 

bir tezahürat ile açıklayacak olursak;  „Vur, Kır, Parçala Bu Maçı Kazan!‟ en iyi 

seçimlerden biri olacaktır. Ne pahasına olursa olsun kazanmak günümüz 

futbolunun çıkıĢ noktası olmuĢ ve körüklediği Ģiddet ile bir bütün olmuĢtur. Bu 

Ģekli ile futbol, geçmiĢin izlerinden çok uzaktır 

1.3.1 Türkiye’de Futbolun Tarihi 

Türkiye, futbol sevgisinin oldukça yoğun olduğu ülkelerden biridir. Ġnsanların 

Türkiye‟de futbolla yatıp futbolla kalktığı bilinen bir gerçektir. Hayatlarını buna göre 

düzenledikleri ve hatta tüketim davranıĢlarını bile seçtikleri takıma göre 

Ģekillendirdikleri yoğun olarak karĢımıza çıkan bir durumdur. Bu ve bunun gibi 

durumlar dünyanın diğer ülkelerinde yaĢayan futbol fanatikleri ile benzerlikler gösterir. 

Böylesine bir sevgi ve özdeĢleĢmenin nereden geldiği tam olarak anlamak mümkün 

değildir. Bunu anlayabilmek için derinlemesine sosyolojik çalıĢmalar ve tarihsel 

bilginin ıĢığında değerlendirmeler yapılmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki elde edilecek her 

sonuç, yüksek oranda ülkeden ülkeye değiĢkenlik gösterebilir. Çünkü futbolun insanlar 

için ne anlam ifade ettiği her toplumda aynı olmayacaktır. Ancak bir ortak nokta vardır 

ki hemen hemen dünyanın her yerinde aynı sayılır. Bu ortak nokta, futbolun ülkeye giriĢ 

Ģeklidir.  

   Modern futbolun Türk toplumuna giriĢ tarihi 19. yüzyılın sonlarına denk gelir. 

Diğer ülkelere göre biraz erken sayılabilecek dönemde ülkeye giriĢ yapan futbol, 

özellikle dönemin Ģartları gereği yoğun ticari iliĢkilerin olduğu liman kenti Ġzmir‟de ilk 

taraftarlarını toplar. Dönemin Ġzmir ekonomik hayatını YaĢar Aksoy(2015) Ģu Ģekilde 

özetlemektedir: 

Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler, Osmanlı Devleti‟nden aldıkları 

imtiyazla yaptırdıkları İzmir-Aydın demiryolunun yanında madencilikten 

havagazına, dokuma sanayiinden yağ sanayisine, ulaşım hizmetlerine sigortacılık 

ve komisyonculuğa kadar Ege‟de son derece yaygın bir ekonomik ağ kuruyorlardı. 
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Fransızlar ise gerçekleştirdikleri İzmir-Kasaba demiryolunun yanı sıra Ege‟de 

çeşitli yatırımlar yapmışlardı (Aksoy, 2015: 326).  

Bu ekonomik yaĢantının etkilerinden biri de elbette futbolun tanınması olmuĢtur. 

Ticaret amaçlı gelen birçok Ġngiliz beraberinde futbol kültürünü de getirmiĢtir. Ayrıca 

Ġzmir, dönem itibari ile çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Ġçerisinde farklı dinden ve etnik 

unsurdan insan barındırmaktadır. Bu durum özellikle Müslüman çevreler tarafından pek 

hoĢ karĢılanmayan futbolun hayatta kalmasını sağlamıĢtır. Aslında diğer ülkelere benzer 

bir hikâyeyle futbol Türkiye topraklarına adım atmıĢtır. En nihayetinde futbol maçları 

yapılmaya ve kulüpler kurulmaya baĢlanmıĢtır. 

Bugüne kadar elde edilen bilgilerden, ülkemiz topraklarında ilk futbol maçlarının 

Selanik‟te oynandığı anlaşılmaktadır. 1877 yılında ise, İzmir‟in Bornova çayırları 

futbolla tanışmıştır. Ve oralarda hafta tatilleri ya da yaz akşamlarının en büyük 

eğlencesi, Rumlarla takviyeli İngiliz takımları arasında oynanan bu maçlar 

olmuştur. Bu maçların ilk seyircilerinin de bu ailelere mensup kız ve kadınlar 

oldukları bilinir. Daha sonra semt gençlerinin de bu cazip oyuna ilgi gösterip maç 

yapılan alanların etrafını çevirmeye başlamışlardır. Ancak ne var ki; Selanik ve 

İzmir‟in Müslüman Türk gençleri, bu cazip oyuna karşı büyük bir ilgi ve heves 

duymalarına rağmen, gerek aile baskıları, gerekse topluma hâkim bulunan 

taassubun etkisiyle futbol oynamaktan uzak kalmışlardır (Arıpınar, 1992: 11). 

  1894 yılına gelindiğinde ise ilk futbol kulübü kurulmuĢtur. “Ġzmir‟de futbol 

oynayan aile mensuplarının bir araya gelmeleri ile 1894 yılında „Football Club Smyrna‟ 

(Ġzmir Futbol Kulübü) kurulmuĢtur, bu kulüp Türkiye‟de resmi futbol nizamnamesi ve 

tüzüğü ile oluĢmuĢ ilk futbol takımı özelliğine sahiptir. 1890‟lı yıllardan itibaren 

Ġstanbul‟da da futbolun oynanamaya baĢlamasıyla birlikte ilki 1897 yılında olmak üzere 

Ģehirlerarası futbol müsabakaları gerçekleĢtirilmiĢtir”(Demir ve Talimciler, 2015: 53). 

1897 yılında gerçekleĢtirilen maç, kayıtlara Türk topraklarında yapılan ilk „futbol 

müsabakası‟ olarak geçmiĢtir. 

Türk gençleri futbolun oynanmaya baĢladığı ilk zamanlardan itibaren oldukça 

heveslidirler. Ancak yerleĢik bazı dini inanıĢlar ve baskıcı yönetim yüzünden futbola 

oynayamamaktadırlar. 1899 yılında Fuat Hüsnü Kayacan, ReĢat Danyal Bey ve birkaç 

arkadaĢı „Black Stockings‟ (Siyah Çoraplılar) adında ilk Türk futbol takımını 
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kurmuĢlardır. Takımlarına böyle bir isim vererek amaçladıkları dönemin hafiyelerinin 

ilgisini çekmemektir. Fakat her Ģey düĢündükleri gibi olmamıĢtır. “Son derece 

tecrübesiz kiĢilerden oluĢan Black Stocking bu ilk maçında Rumlara 5-1 yenilirken 

Ģeref sayısını Fuad Hüsnü Bey yapmıĢtı. Bu ilk maç ne çare ki Black Stocking‟in aynı 

zamanda son maçı olmuĢtu. Kadıköy ve ahalisini kasıp kavuran II. Abdülhamit‟in baĢ 

jurnalcisi Hafiye ġamil‟in adamları bu iĢin farkına varmıĢlardır ve papazın çayırına ani 

bir baskın yapmıĢlardı. Kaçabilenler kurtulmuĢ, yakalananlar ise ağız cezalara 

uğramıĢlardı” (Arıpınar, 1992: 13). Kurtulanlar arasında olan Fuat Hüsnü Kayacan 

yaklaĢık bir yıl sonra futbola geri dönmüĢtür. Bir Ġngiliz takımında „Bobby‟ takma 

adıyla oynamaya baĢlayan Kayacan adını ilk Türk futbolcu olarak tarih sayfasına 

yazdırmıĢtır. 

1905 yılına gelindiğinde Mektebi Sultani‟de eğitim gören gençlerden oluĢan bir 

grup bir araya gelerek Galatasaray‟ı kurmuĢtur. KuruluĢ amaçlarında dikkati çeken bir 

nokta vardır. Kurulan bu yeni futbol takımı kendine amaç olarak Türk olmayan 

takımları yenmeyi seçmiĢtir. Tarihin o dönemki akıĢına baktığımızda, tüm dünyada esen 

milliyetçilik rüzgârı görüldüğü üzere bir futbol takımının kuruluĢ amacını doğrudan 

etkilemiĢtir. 1900‟li yılların ilk çeyreğinde Türkiye‟de kurulan futbol takımlarında bu 

amaç, örtülü ya da açık bir Ģekilde varlığını hissettirmektedir. 

 

Mekteb-i Sultani‟nin bir sınıfında Mehmet Ata Bey‟in edebiyat dersi sırasında 

kararlaştırılan kulüp kurma fikrinin en büyük nedeni milliyetçi duygulardı. Ali 

Sami Yen, Tevfik Sonumut, Reşad Şirvani, Celal İbrahim, Refik Kalpakçıoğlu, 

Bekir Sıtkı Bircan, Emin Serdaroğlu ve Tahsin Nihad “bizde Rumlar ve İngilizler 

gibi futbol oynayabiliriz” düşüncesiyle ilk adımı attı. Onlara bu adımlarda destek 

olan iki kişi daha vardı: Bulgar Nikolov ve Sırp Bakiş. Bulgar öğrenci Nikolov aynı 

zamanda futbol takımının ilk kaptanıdır. Kulübün ilk reisiyse Ali Sami Yen‟dir. 

1905 yılının ekim ayında Galatasaray Mekteb-i Sultanisi‟nde Ali Sami Bey‟in 

önderlik ettiği 8 genç tarafından spor kulübü kurulmuştur (Erdin 2004: 18). 

Fenerbahçe‟nin kuruluĢ hikâyesi de dönemin diğer takımları ile benzerdir. Birkaç 

gözü kara genç, yasakları yok sayarak futbol takımlarını kurmaya çalıĢmıĢtır. Bu durum 

Fenerbahçe‟nin kuruluĢu içinde aynen geçerlidir.  
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1907 yılının bir ilkbahar akşamı, yine Kuşdili‟nde İngiliz ve Rum futbolcuların bir 

maçını seyreden hevesli gençlerden Ziya, Ayetullah ve Necip, bu sonuncunun 

Moda‟daki evin uğrayıp, çay içerken (…) her üçü birden artık dimağlarına 

yerleşmiş bir fikri ortaya atıyorlar; ( Bizde bir futbol kulübü kuralım!) diyorlar (…) 

Mali durumu en müsait olan Ziya: Lüzumlu olan parayı ben veririm deyince 

diğerlerinin cesareti artıyor ve bu fedakarlığına karşı Ziya‟ya ( Sen reis 

olursun!...) teklifinde bulunuyorlar. Ayetullah Katipliği, Necip de Kaptanlık ve 

Veznedarlığı benimsiyor (Sert, 2000: 93). 

 

Fenerbahçe‟nin kuruluĢ hikâyesi diğerlerine her ne kadar benzer olsa da var olan 

bazı özellikleri sayesinde diğer takımlardan ciddi derecede ayrılmaktadır. Ġlk olarak 

kulübün kurucuları “prestijli bir Fransız koleji olan St. Joseph‟in Türk öğrencileri 

arasından” çıkmıĢ insanlardı (Goldblatt, 2006, 169). Saray erkânı ile bir bağları yoktu. 

Bir diğer farklılık ise, dönemindekilerin aksine Fenerbahçe daha fazla toplumsal 

tabakaya sesleniyordu. “Fenerbahçe‟nin bu dönemde Galatasaray‟a kıyasla çok daha 

dıĢa açık ve kitlesel bir kulüp olduğu rahatlıkla söylenebilir” (Irak, 2013: 39). Tabi bu 

durumu romantik bir yaklaĢımla „Fenerbahçe halkın takımı‟ Ģeklinde yorumlamak 

doğru olmayacaktır. Fenerbahçe‟deki kitlesel yapıyı oluĢturan en temel neden, dönemin 

Kadıköy ve Üsküdar semtlerinde yaĢayan insanların ekonomik profilleridir. Kadıköy 

tipik bir burjuvazi semti iken, Üsküdar ise yoğun iç göç alan bir semt haline 

dönüĢmüĢtür. Ġstanbul‟a ilk defa gelen insanlar futbolla Fenerbahçe aracılığıyla 

tanıĢmıĢtır. Bu sayede Fenerbahçe de, diğer kulüplerden daha farklı bir seyirci 

çeĢitliliğine sahip olmuĢtur.  

Fenerbahçe‟nin kurulduğu ilk birkaç yıl maddi zorluklar ve siyasi korkular içinde 

geçtiği için çok baĢarılı olunduğu söylenemez. Takım ancak 1909 yılında Ġstanbul 

Ligi‟ne katılabilmiĢti. Galatasaray ile arasında hem maddi hem de tecrübe açısından 

ciddi farklar vardı. “Ligdeki ilk sezonunda Fenerbahçe hiç maç kazanamamıĢ, attığı dört 

gole karĢılık on bir gol yemiĢti. Galatasaray‟ın yirmi beĢ gol atıp iki gol yiyerek 

Ģampiyon olduğu düĢünüldüğünde, iki takım arasındaki uçurum barizdi” (Irak, 2013: 

41). Tüm baĢarısızlıklardan sonra Fenerbahçe‟nin kurucularından ve ilk baĢkanı olan 

Ziya Bey istifa etmiĢtir. Bu istifa ilk zamanlar için sonun baĢlangıcı olarak görülse de, 

gerçek böyle değildir. “O günlerde kulübe üye olan birinin çabaları, kulübü kurtaracaktı. 

Bu kiĢi, Ġttihat ve Terakki üyesi Elkatipzade Mustafa Bey‟di” (Gökaçtı,  2008: 39).  



19 
 

 

Fenerbahçe‟nin kaderi Mustafa Elkatipzade‟nin başkanlığı döneminde değişti. 

Kadıköylü bu tüccar, başkanı olduğu Kuşdili Kulübü‟nü Fenerbahçe‟yle 

birleştirerek başkanlığa gelmişti. Onun başkanlığı döneminde, neredeyse kaderine 

terk edilen Fenerbahçe yönetiminde yeni isimler belirmeye başladı. Daha sonra 

Bayındırlık Bakanı da olacak İttihatçıların ileri gelenlerinden Hulusi Bey, 

yönetiminde bu isimlerden biriydi. Böylece kulüp, emlak edinmek için yüksek 

mevkilerde bir kanal açmış oldu. Kulübün ilk lokali ve Mustafa Kemal‟in meşhur 

ziyaretinin gerçekleştiği kayıkhane bu dönemde kulübe geçti. Fenerbahçe, yeni 

dostlarının desteğiyle kuvvetlenmeye başladı. Kulüp, 1911-1915 arasında İstanbul 

Ligi‟ni üç kez kazandı (Irak, 2013: 41-42). 

 

Yeni baĢkanı ile Fenerbahçe, tarihinde ilk kez siyasi iliĢkiler içine girmiĢtir. Aynı 

Ģekilde birçok diğer kulüpte bu tür siyasi iliĢkilerin içinde yer almıĢtır. Çünkü dönemin 

politikaları gereği Ġttihat ve Terakki Partisi üyeleri futbolun içinde aktif olarak yer alıyor 

ve görev aldıkları kulüpleri belli baĢlı noktalara taĢıyordu. Bu yönü ile bakıldığında, 

günümüz futbol ve siyaset iliĢkisine benzer bir durum söz konusudur. Futbol ve 

siyasetin arasındaki „kazan-kazan‟ iliĢkisi her dönem için geçerliliğini korumuĢtur 

Fenerbahçe kulübünün günümüze kadar ciddi bir taraftar sayısına ulaĢmasındaki 

en büyük temel nedenlerden biri, Ġstanbul‟un iĢgali sırasında iĢgal kuvvetleri ile yaptığı 

maçlardır. Ülkenin buhran halindeki durumunda Türk futbol takımlarının iĢgal güçleri 

ile yaptığı maçlar büyük bir merakla bekleniyor ve sonuçları milli bir sevinç olarak 

kutlanıyordu. Bu dönemde Fenerbahçe diğer takımlara göre daha fazla öne çıkmıĢtır. “ 

Takım, iĢgal kuvvetlerinin takımlarıyla elli maç yaptı ve bunların 41‟ini kazandı. Bu, 

BeĢiktaĢ ve Galatasaray‟ın benzer rakiplere karĢı yaptığı maçların toplamından daha 

fazlaydı” (Irak, 2013: 43-44). Hangi takımın kaç maç yaptığından ziyade bu maçların 

toplum tarafından algılanıĢ Ģekli daha önemlidir. Çünkü iĢgal altında olan bir ülkenin 

futbol çatısı altında bile olsa, her türlü zaferin, milli duyguların tatmini için çok 

değerliydi. ĠĢgal altında yapılan bu maçlar, insanların uluslarına olan güvenini tazeliyor 

ve iĢgal güçlerine karĢı pasif direniĢinin bir temsili oluyordu. 

 

Özellikle İstanbul‟da, işgal kuvvetlerine mensup askeri takımlarla yapılan 

maçlarda Türk takımlarının kazandıkları galibiyetler futbolu „milli dava‟ haline 
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getirmiş ve milletin kırık gururunu okşayan olaylar olmuştur. İşte bu yüzden futbol 

ülkemizde çok geniş kitleler tarafından sevilmiş; Fenerbahçe, Galatasaray, 

Beşiktaş gibi kulüplerimizin futbol takımları, işgal kuvvetleri takımları karşısında 

elde ettikleri zaferlerle milletin gönlünde unutulmaz yerler işgal etmiştir ve bugün 

tüm yurdu kaplayan o büyük sevginin ilk tohumlarını işte Mütareke‟nin o karanlık 

günlerinde atmışlardır (Türk Futbol Tarihi, 1992: 16). 

 

Tüm bu olanlara sportif açıdan bakıldığında yapılan karĢılaĢmalar oldukça 

sıradandır. Takımların galibiyet için mücadelesi vardır sahada. Fakat dönemin Ģartları 

gereği artık futbol kendine siyasetle bir bağ kurmaya baĢlamıĢtır. Bunun tersini, yani 

siyasetin futbolla bir bağ kurmaya baĢladığı da söylenebilir. Ancak mühim olan kurulan 

bağın sıralaması değil, kurulan bağın bilinçli bir Ģekilde oluĢturulup oluĢturulmadığıdır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

FUTBOL VE SĠYASET ĠLĠġKĠSĠ 

2.1 Dünyada Futbol ve Siyaset ĠliĢkisinin Ortaya ÇıkıĢı 

Günümüzde futbol ve siyaset arasındaki iliĢki, çoğu sporseverin farkında olduğu 

ama taraftarlık ve milli duygular yüzünden sırt çeviremediği bir olgu konumundadır. Bu 

durum öylesine sıradanlaĢmaya baĢlamıĢtır ki insanlar siyasetin futbolun özel alanına 

dâhil olmasını sıradan karĢılamaya baĢlamıĢtır. Tabi bu iliĢkinin sıradanlaĢmaya 

baĢlamasında hem futbolun hem de siyasetin yarattığı kazan-kazan iliĢkisi önemli bir 

yer tutar. Siyaset ve onun aktörleri futbolu kendi amaçları için kullanırken, futbol da 

siyaseti daha çok kendi ekonomik amaçları için alanlarına dâhil etmektedir. “Futbol ve 

siyaset oluĢumlarından beri birbiriyle iç içedir. Futbolun otorite, istisna, kaynak, 

kolaylık, kayırma imtiyaz için siyasal desteğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 

politikacılarla, ekonomik ve diğer çıkar gruplarıyla daima iliĢkidedirler” (Erdoğan, 

2008: 36).  

Tartışmalarda futbola, özellikle futbola herkesin katıldığı, sağduyusu olan herkesin 

futbol ve politika arasında ilişki olmadığı görüşü tekrarlanır durur: Futbol 

futboldur, politika ise politika. Oysa bu sağduyu görüşü yanlıştır. Sadece yanlış 

değil, tarafsız sandığımız sağduyu, çoğu kez, egemenliği yeniden üretme aracıdır. 

Futbolu ideolojisiz bir toplumsal oluşum ve etkinlik olarak açıklamak, gerçekte 

egemen olan güç ilişkisini ve bu egemen biçimin egemen görüşünü yeniden 

üreterek sürdürmektir. Siyaseti sadece formal siyasal etkinliklerle (seçimler, parti 

etkinlikleri, parlamento ve hükümet etkinlikleri gibi) sınırlamak, bu biçimselliğin 

ötesinde toplumda egemenlik ve boyunsunma, güç biçimi ve ilişkilerinin korunması 

ve sürdürülmesi ve buna karşı mücadeleyi içeren geniş alanı saklama ve geri plana 

itmedir. Bu alan ideolojilerin her gün toplumun bütünü içinde sürekli çatıştığı 

alandır (Erdoğan, 2008: 36). 

Modern futbolun ortaya çıkmaya baĢladığı ilk zamanlarda futbol ve siyaset iliĢkisi 

çok fark edilir türden değildi. Modern futbolun ortaya çıktığı Ġngiltere‟de siyasi yapı, ilk 

dönemlere futbola „beden terbiyesi‟ Ģeklinde bakmıĢtı. Ayak topu ve türevlerine 

baktığımızda bu bakıĢ çoğu zaman geçerliliğini sürdürmüĢtür. Ancak 20. yüzyılın 

baĢları ile birlikte futbol tüm dünyaya yayılmaya baĢlamıĢtı. Bu yayılma ile birlikte 
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futbol ve siyaset iliĢkisinde, o tarihe kadar görmediğimiz iliĢki biçimleri ortaya çıkmaya 

baĢladı. Bu yeni iliĢkilerin ortaya çıkmasında FĠFA‟nın kuruluĢu ve I. Dünya SavaĢı çok 

önemli yer tutar. 

2.1.1 FIFA’nın KuruluĢu 

  Futbol 20. yüzyılın ilk yıllarında baĢta Avrupa ve Amerika olmak üzere 

dünyanın büyük bir kısmına yayılmıĢtı. Bu yayılma ile birlikte dünyanın dört bir 

tarafında irili ufaklı takımlar kurulmaya baĢlamıĢ ve müsabakalar oynanmaya 

baĢlamıĢtır. Fakat bu müsabakalar en fazla ulusal seviyede oynanıyordu. Bir müddet 

sonra futbolun uluslararası düzeyde oynanması gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmaya baĢladı. 

Bu ihtiyacın temel sebebi rekabet ve milli duygulardır. Kurulan kulüpler güçlerini diğer 

ülkelere göstermek için uluslararası müsabakalara ihtiyaç duymaya baĢladılar. Bu 

ihtiyacın giderilmesi için uluslararası ve koordineli kuruluĢun varlığına ihtiyaç duyuldu. 

Bu ihtiyaca karĢılık olarak FIFA kuruldu. 

 21 Mayıs 1904 tarihinde, Paris‟te, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç ve İsviçre 

futbol federasyonlarının temsilcileriyle, henüz ulusal futbol federasyonlarını 

kurmamış Fransa ve İspanya adına temsilcilerin de katıldığı bir toplantı 

düzenlenir. Toplantıda amaç, uluslararası bir futbol örgütü kurmaktır ve 

toplantının sonunda bu amaca ulaşılmış, kısaca FIFA olarak bilinen Fédération 

Internationale de Football Association (Uluslararası Futbol Birlikleri 

Federasyonu) faaliyete geçmiştir. FIFA‟nın kurucu üyeleri arasında Home 

Nations olarak adlandırılan İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda federasyonlarının 

bulunmaması, başlangıçta FIFA‟ya başarısından şüphe edilen bir organizasyon 

gözüyle bakıldığına dair bir işaret olarak gösterilebilmektedir(Erdem 2010: 101). 

Ġngiltere her ne kadar modern futbolun doğduğu ve yayıldığı ülke olsa da, diğer 

ülkeler ile futbol adına yapılacak ortaklıklardan uzak duruyordu. Çünkü, Ġngiltere 

Futbol Federasyonu kendini futbolun koruyucusu olarak görüyor ve bu geleneğin 

devamı için diğer ülkeler ile yapılacak ortaklıklardan uzak duruyordu.  

Manş Denizi‟nin öte yakasındaki futbol federasyonu kendisini futbolun, oyun 

ruhunun ve geleneğin tek koruyucusu sayıyordu; İngiliz profesyonel takımları da, 

karadaki eser hırsızlarıyla maç yapma düşüncesini bile akıllarına getirmeyecek 

kadar inanılmaz üstünlüklerinden emindiler (Lanfranchi, 2015: 268). 
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FIFA‟nın kurulmasından sonra uluslararası müsabakalar artmıĢ, milli takımlar 

daha fazla karĢılaĢmaya baĢlamıĢtı. Ancak dönemin siyasi ve toplumsal alanında 

milliyetçilik oldukça egemen bir ideolojiydi. Futbolun kitlelerin ilgisini çekmeye 

baĢlaması ile milliyetçilik kendine yeni bir saha bulmuĢtu. Milliyetçi düĢünceye uygun 

olarak uluslar üstünlüklerini kanıtlamanın bir yolu olarak futbolu görmeye baĢlamıĢtı. 

Bu yaklaĢım ile birlikte uluslararası müsabakalar artık basit birer futbol maçı olmaktan 

çıkıp, ulusların üstünlüklerini kanıtlama çabasının bir ürünü olmaya baĢladı.  

2.1.2  I. Dünya SavaĢının Futbola Etkisi 

 I. Dünya SavaĢının futbola kattığı iki önemli Ģey vardır. Ġlk olarak “ savaĢ futbol 

oyununun popülerleĢmesinde önemli bir etken oldu”(Lanfranchi, 2015: 265). Futbolun 

resmi olarak sekteye uğradığı dönemde askerler, imkân olduğu kadar futbol oynamaya 

devam ettiler ve bu sporu diğer insanlar ile tanıĢtırdılar. SavaĢın sonu ile futbol artık 

daha popüler ve daha çok oynanıyordu. I. Dünya SavaĢının futbola kattığı ikinci Ģey ise, 

futbol ve milliyetçilik ortaklığını tam anlamıyla pekiĢtirmiĢ olmasıdır. SavaĢ öncesinde 

yeĢermeye baĢlayan futbol ve milliyetçilik ortaklığı, savaĢ sonunda daha gözler görülür 

bir hale gelmiĢti.  

Orta Avrupa, savaş mağluplarının Avrupası‟ydı: Müttefiklerin titizlikle 

uluslararası yarışmalardan ( örneğin 1920 Antwerpen Olimpiyat oyunlarından) 

ihraç ettiği, eski düşmanlarının sahalarda tekrar karşılaşmak istemediği 

mağluplardı onlar… İlk zamanlarda -1923 veya 1924‟e kadar savaş ittifakları spor 

sahalarında hayatını sürdürüyor, Versailles‟ın galip ve mağlupları sadece kendi 

aralarında yarışıyor, iki grubun bir araya gelmesini sağlama derdi İsviçre, 

Hollanda, Finlandiya ve İsveç gibi tarafsız ülkelere düşüyordu; ulusal 

müsabakalarda gelişen yeni ilkelere tamamen zıt bir durumdu bu (Lanfranchi, 

2015: 267). 

SavaĢın bitmesi ile milliyetçi ideoloji farklı yapılara bürünerek kendini farklı 

Ģekillerde göstermeye baĢlamıĢtır. “Kendi baĢına var olan, sabit, evrensel nitelikli 

milliyetçi ilkelerden bahsetmek mümkün değildir. Milliyetçilik her zaman „söylem 

koalisyonu‟ olmuĢ; liberalizm, muhafazakârlık, faĢizm ya da sosyalizm gibi farklı 

ideolojilerden her birine eklemlenmekte zorluk çekmemiĢtir”(Kerestecioğlu, 2012: 

310). SavaĢtan sonra galip gelen devletler, mağlup ülkeler ile futbol müsabakaları 



24 
 

yapmayı reddediyor ve onları uluslararası organizasyonlardan uzak tutuyorlardı. Bu 

durum futbolu daha milliyetçi bir alana kaydırdı. Mağlup devletler, savaĢı kaybetmiĢ 

olsalar da hala üstünlüklerini ileri sürmek için bir çıkıĢ yolu aramıĢlardır. Bu çıkıĢ yolu 

futboldu. Diğer ülkelerle veya diğer ülkelerin kulüpleri ile yapılacak futbol 

müsabakaları sayesinde savaĢın izleri silinmeye çalıĢılacak, ayrıca milliyetçi hisler 

varlığını kaybetmeyecekti. Milliyetçi ideoloji kendine yeni savaĢ alanı bulmuĢtu. Artık 

askerler yerine futbolcular savaĢ alanında mücadele ediyordu. Milliyetçilik açısından 

değiĢen bir Ģey yoktu aslında. „Biz‟ ve „Ötekiler‟ ayrımı hâlâ devam ediyor, sadece 

mücadele alanı muharebe alanları değil yeĢil sahalar olmuĢtur.  

Ulusçuluğun saldırgan bir tarzda ortaya konulması için hazır bekleyen stratejiler 

repertuvarı sınırlıdır. Askeri girişimler şaşaalı ama kötürümleştirici birer 

demonoloji alıştırmasıdır, yabancı düşmanlığı sermayenin (emek ve turistler dâhil 

olmak üzere) yerküre boyunca giderek serbestleşen dolaşımıyla uyuşmaz ve bu 

arada bayrak çekme gibi diğer gündelik yurtseverlik ritüellerin cazibesi özellikle 

genç, kentli ve kozmopolit nüfusun gözünde giderek azalmaktadır. Bunun tersine, 

uluslararası profesyonel spor, ulusun olumlu ve dinamik bir tarzda temsil 

edilebileceği cazip bir araç sağlar. Ulusal takımlara ve ulusların bireysel 

temsilcilerine verilen desteğin berisinde, “içsel” yapısal bölünmelerin ve 

eşitsizliklerin zorunlu olarak bastırıldığı ve öbür takip uluslarla olan farklılıkların 

vurgulanmasıyla yerel toplumsal yara berelere dikiş atıldığı bir birlik duygusu 

yatar (Rowe, 1996: 224-225). 

2.2 Türkiye’de Futbol ve Siyaset ĠliĢkisinin Tarihi 

 Futbol, Türkiye topraklarına girdiği andan itibaren sürekli geliĢme göstermiĢtir. 

Bu geliĢim beraberinde birçok yeniliği ve iliĢkiyi getirmiĢtir. Bu geliĢme ve iliĢkiler 

toplumsal ve siyasal olaylardan bağımsız değildi. Özellikle siyasi mevcut durumun 

değiĢmesi ile futbolda bazı değiĢimlere uğruyordu. Bu değiĢimin yaĢanması da gayet 

normaldir. Çünkü II. MeĢrutiyetten itibaren siyasetin futbola olan ilgisi aĢikârdır. Siyasi 

kadroların futbolun kitleleri harekete geçirme özelliğinin farkında olmalarından dolayı, 

futbol ile siyaset bağı kopmamak üzere ilk olarak II. MeĢrutiyet yıllarında kurulmuĢtur. 

O tarihten günümüze kadar siyasal hayatta ki önemli değiĢimler futbol için birer dönüm 

noktaları olmuĢtur. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ki geçen sürede yaĢanan 

siyasal olayları düĢündüğümüzde, yaĢananların hepsi futbola bir iz bırakmıĢtır. Futbol 
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ve siyaset iliĢkisini, yaĢanan toplumsal ve siyasi olaylardan bağımsız olarak ele almak 

yanlıĢ olacağından, dönemlere ayırarak incelemek daha aydınlatıcı sonuçlar verecektir. 

Bu sayede farklı dönemlerde ki siyasi yapının, futbolu kullanma amaçlarındaki 

benzerlik ve farklılıklar gözler önüne serilecektir. 

2.2.1 Erken Cumhuriyet Döneminde Futbol ve Siyaset ĠliĢkisi (1923-1933) 

Erken Cumhuriyet dönemi, Türkiye‟nin ilk resmi sportif düzenlemelerinin 

yaĢandığı dönemlerden biridir. Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir rejim yürürlüğe girerken, 

aynı zamanda birbirini izleyen inkılâplarla yeni bir ulus inĢa edilmektedir. Yeni bir ulus 

inĢasında elbette sporda önemli bir yere sahip olacak ve çağın gerektirdiği Ģekilde bir 

devlet politikası olarak düzenlemelerde yer bulacaktı. Bu düzenlemelerin odak noktası 

ise sağlıktır. Sağlıklı nesillerin yetiĢtirilmesi, devletin spor politikalarının en önemli ana 

maddesi olmuĢtur.  

Beden terbiyesi ve spor politikalarının erken Cumhuriyet yıllarında temel amacı, 

bütün nüfusun özelliklede çocuk ve gençlerin, salgın hastalıklar, yoksulluk, kötü 

beslenme ve diğer problemler yüzünden bozulmuş olan sağlığının düzeltilmesidir. 

Bu noktada halk sağlığını esas alan bir spor politikasının Kemalistlerin genel 

sağlık politikalarının temel prensipleri ile uyum halinde olduğu söylenebilir (Akın, 

2005: 59 ).  

Erken Cumhuriyet döneminin spor politikalarında öncü olan cemiyeti kuĢkusuz 

Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı‟dır. 1922 yılında kurulan bu cemiyet çok sporlu bir 

yapıya sahipti. Kuruculuğunu Ali Sami Yen‟in üstlendiği cemiyet “Türkiye‟nin ilk çok 

kulüplü, çok sporlu ulusal spor yönetimi örgütlenmesidir” (FiĢek, 1985: 94). TeĢkilatın 

kurucuları her ne kadar futbol dünyasından gelseler de, teĢkilat tamamıyla futbol amaçlı 

kurulan bir teĢkilat değildir. Bu yönü ile de rejimin spor politikaları ile tam bir uyum 

içerisindedir. Cemiyet kendine amaç olarak “gençlere cazip bir faaliyet sahası temin 

eyleyerek onların içkiden, kumardan ve muhtelif suiistimallerden uzaklaĢtırmasını 

temin ve böylece sıhhat ve umumi ahlakı ıslah etmek” olarak benimsemiĢtir (Akın, 

2005: 609). Cemiyetin çalıĢmaları sayesinde 1923 yılında Türkiye‟nin ilk resmi futbol 

birliği olan Türk Futbol Federasyonu (Futbol Heyet-i Müttehidesi) kurulmuĢtur. Bu 

federasyon ilk olarak uluslararası müsabakalarda boy göstermek için FIFA‟ya 
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baĢvurmuĢtur. Türkiye 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA‟ya kabul edilmiĢtir.   

  

Sağlık vurgusu, „Erken Cumhuriyet‟ dönemi sporu açısından oldukça belirleyici 

olmuĢtur. Özellikle bu yüzden tek bir spor öne çıkmamıĢtır. Ulus inĢası ile birlikte 

insanlarında bu ulusa uygun fiziksel özellikleri taĢıması gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Atatürk dönemin gençlerinin fiziksel yapısını yetersiz bulduğunu dile getirmiĢ ve 

beklentilerini 1 Ekim 1926 yılında verdiği bir beyanatta Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı 

üyelerine Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

Efendiler, gürbüz ve yavuz evlatlar isterim. Bunları yetiştirmek, tedbirlerini ve 

mesuliyetini üzerine alan adamlarsınız. Bu neticeyi görmezsem, hakkınızdaki 

muhabbetim, itimadım o zaman zail olur. Fakat sizin kadar vatansever insanların 

bunda başarıya ulaşamayacaklarına ihtimal verilebilir mi? (Atabeyoğlu, 1981: 

150).  

Spor ve beden politikalarının sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum anlayıĢı üzerine 

kurulmasından dolayı bazı sorunların ortaya çıkmaya baĢladığı zamanlar erken 

cumhuriyet dönemine denk gelir. Bu sorunlardan baĢlıcası rekabete dayalı sporların 

gençlere zarar vereceği düĢüncesidir. Bu düĢünce kapsamında, 1930 yılında Maarif 

Vekâleti, öğrencilerin spor kulüplerine katılmalarını yasaklayan bir genelge 

yayınlamıĢtır. Bu genelge ilk bakıĢta devletin sporu engellediği Ģeklinde yorumlansa da, 

genelgenin yayınlanmasında ki gerçek amaç sporun engellenmesi değildir. Devlet spor 

politikalarında esas gaye olarak rekabet ortamını üst düzeye çıkarmayı değil, sağlıklı 

bireyler yetiĢtirmeye öncelik vermiĢtir. Günümüz Ģartları açısından kabul edilemeyecek 

bir yasaklama olsa da bu durum, Cumhuriyetin ilk yıllarında ki spor politikaları ile 

uyumludur. 

Beden Terbiyesi politikalarının, genel halk sağlığı politikalarının bir cüzü olarak 

yorumlaması ve bunun bir vatandaşlık görevi olarak telakki edilmesi, erken 

Cumhuriyet döneminin spor anlayışında iki temel değişikliğe yol açmıştır. İlk 

olarak spor yapmak bir zevk, eğlence ve boş zaman meselesi olmaktan çıkarak, 

herkesin millete karşı sorumluluk duygusu için yerine getirmesi gereken bir aktivite 

olarak görülmeye başlamıştır… İkinci olarak beden terbiyesi ve sporun halk 

sağlığı politikalarına eklemlenmesi spor politikalarının ölçeğiyle ilgili 



27 
 

problemlerin yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Spordan ulvi gayeler bekleyen 

Kemalist beden kültürü politikaları, en azından söylem düzeyinde, elit 

sporculuktansa sporun kitlesel ölçekte uygulanması yaklaşımına daha yakın 

durmuştur (Akın, 2005: 62-63). 

 Erken Cumhuriyet döneminde futbolun önemli bir yere sahip olmadığı Ģeklinde 

bir görüĢ hâkim olsa da gerçek tam anlamıyla öyle değildir. “Her ne kadar oluĢturulan 

merkeziyetçi yapının Olimpik sporlara futboldan daha çok önem verdiği görülse de, 

yeni Cumhuriyetin kadrolarının futbolun siyasal gücünün farkında olmadığı iddia 

edilemez” (Irak 2013: 46).  Dönem itibari ile futbol diğer tüm sporlardan daha popüler 

ve daha kitleye seslenme kabiliyetine sahipti. Yönetici kadrolar bu özelliğin farkında 

olmalarına rağmen, önceliklerini toplum sağlığı politikalarına vermiĢti. Ancak futbol 

yeri geldiğinde kendini hatırlatıyordu. Türk Milli takımının Romanya ile yaptığı ilk 

resmi maç da bu anlardan biridir. Türk Milli takımının yaptığı bu ilk resmi maç, içerdiği 

anlamlar ile görünenden çok daha fazlasını bünyesinde barındırmaktadır.  

Cumhuriyetin ilanından üç gün önce oynanan bu maç, herhangi bir spor 

müsabakası olmanın çok ötesinde anlamlar ifade etmekteydi. Batı karşısında uzun 

süredir geri adım atan bir toplumun Batı‟nın karşısına onun ”usta” olduğu bir 

alanda bizzat onun yöntemleriyle çıkması ve hepsinden önemlisi Batı karşısına 

duyduğu ezikliğin geride kaldığını göstermesi açısından bu maça büyük önem 

atfedilmişti (Gökaçtı, 2008: 89). 

Erken Cumhuriyet döneminde futbol ve siyaset iliĢkisinin en gözle görülür 

olaylarından biri 1929 yılında yaĢanmıĢtır. Dönemin kulüplerinin en büyük 

sorunlarından biri, kendi statlarının olmamasıdır. Bu sorunu yaĢayan kulüplerden biride 

Fenerbahçe Kulübüdür. Bu sorunun çözülmesi oldukça sıra dıĢı bir yöntemle 

gerçekleĢmiĢ, futbol siyaset iliĢkisinde bir kulüp adına ciddi bir pozitif ayrımcılık 

uygulanmıĢtır. 

Sahası olmayan Fenerbahçe kulübü uzun süreden beri futbolun oynandığı 

yerlerden biri olan Papazın Çayırı yerine kurulan stadı istiyordu.  Ancak stadın 

sahibi Altınordu‟ydu. Yani Fenerbahçe‟nin burayı alması kolay değildi. İttihat ve 

Terakki Fırkası‟nın takımı olan Altınordu 1921‟de İttihatspor adıyla yeniden 

faaliyete geçmişti ve Fenerbahçe‟nin stat isteğine hayır diyordu (Kılıç, 2006: 19 ). 
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Bu sorunun çözülmesinde Fenerbahçe‟nin imdadına dönemin Maliye Bakanı 

ġükrü Saracoğlu yetiĢmiĢtir. Fenerbahçeliliği ile tanınan ġükrü Saracoğlu, 

Fenerbahçe‟nin stat sorununu çözmek için Bakanlar Kuruluna tek maddelik bir yasa 

önerisi sunmuĢtur. Bu yasa teklifinde “Aynı semtte kurulmuĢ olan ve faaliyet gösteren 

spor kulüplerinin sayısı birden fazla ise, o semtte üye sayısı daha fazla olan kulüp 

faaliyetine devam eder” hükmü yer almıĢtır (Doğan, 1989: 55). Oldukça tartıĢmalı bu 

yasa önerisi sonucunda Ġttihatspor‟un etkinliklerine son verilmiĢ ve stadın mülkiyeti 

Milli Emlak Ġdaresi‟ne geçmiĢtir. Bu mülkiyet değiĢiminden sonra Milli Emlak Ġdaresi 

stadı Fenerbahçe kulübüne kiralamıĢtır. 1932 yılına gelindiğinde ise bu sefer Adalet 

Bakanı olarak mecliste görev alan ġükrü Saracoğlu‟nun yardımıyla, Fenerbahçe stadının 

mülkiyeti tamamen Fenerbahçe‟ye geçecektir.  Bu mülkiyet karĢılığında Fenerbahçe 

kulübü 9 bin lira (1000 ReĢat altını) devlete ödeme yapmıĢtır.  Böylece Fenerbahçe 

kulübü kendisi için hayati öneme sahip stat meselesini, bir siyasetçi yardımıyla kolayca 

halletmiĢ oluyordu.  

Siyasilerin futbol kulüplerine yaptıkları yardımlar sadece Fenerbahçe ile sınırlı 

değildir. Fenerbahçe‟nin stadına kavuĢtuğu aynı dönemlerde, BeĢiktaĢ kulübü de yine 

bir siyasinin yardımıyla yeni stadına kavuĢacaktı. Dönemin etkili siyasilerinden olan 

Recep Peker yardımlarıyla Çırağan Sarayı‟nın bahçesinin stat olarak kullanılmasına izin 

verilmiĢ ve 99 yıllığına BeĢiktaĢ kulübüne devredilmiĢti. Galatasaray kulübüne 

baktığımızda ise onlarda kendi statlarının iĢletmeciliğini alarak stat sorunlarına çare 

üretmiĢlerdi. Özellikle Fenerbahçe ve BeĢiktaĢ kulüplerine baktığımızda siyasilerin 

yardımı stat meselelerinde çok belirleyici olmuĢtur. Siyasilerin yaptığı tüm yardımları 

basit bir taraftarlık olgusu içinde değerlendirmek yanlıĢ olacaktır. Çünkü bu yardımlar 

sayesinde futbol kulüpleri devletin himayesi altına girmiĢtir. Bu himaye etme iliĢkisi 

sürdükçe kulüpler, devletin ideolojisi çerçevesinde kendilerine düĢen rolü mecburen 

oynamak zorunda kalacaklardır. 

2.2.2 Tek Parti Döneminde Futbol ve Siyaset ĠliĢkisi (1933-1950) 

Tek parti döneminden futbol ve siyaset iliĢkisi, erken Cumhuriyet dönemi 

iliĢkileri ile yüksek oranda benzerlik taĢır. Siyasilerin etkisinin yüksek olduğu, 

futboldan ziyade olimpik sporların ön planda tutulduğu bu dönemde yaĢanan bazı 
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geliĢmeler, dönemin futbol iliĢkileri açısından belirleyici olmuĢtur. Dönemin belki de en 

köklü değiĢimlerinin 1933 yılında yaĢandığını görmek mümkündür.  

1933 yılı, üniversite reformu gibi ülkenin geleceğini derinden etkileyecek bir proje 

başta olmak üzere, kapsamlı girişimlerin devreye sokulduğu bir yıldı. Güneş Dil 

Teorisi ve Türk Tarih Tezi gibi ideolojik projeler eşliğinde, ulusal yapının yeniden 

tasarlanması ve yapılandırılmasına girişilmişti. Spora da toplumun zihinsel, ruhsal 

ve bedensel gelişimi için vazgeçilmez bir aygıt olarak bakılmaktaydı (Gökaçtı, 

2008: 110). 

Türk Tarih Tezinin spor ile ilgili olan kısımlarını hayata geçirebilmek için 

Almanya‟dan yardım istenmiĢtir. Ġzlenecek yol haritasını belirlemek üzere Almanya‟da 

Carl Diem davet edilmiĢti. Bu kiĢi o günlerde Almanya‟da Nazi örgütüne bağlı olan 

Hitler-Jugend (Hitler Gençliği) adıyla bir spor örgütünün kurucusudur (Atabeyoğlu 

2001). Carl Diem iki aylık incelemeleri sonucu parti yetkililerine bir rapor sundu. Bu 

raporunda “Almanya‟daki Nazi gençlik örgütüne benzer bir yapılanma ve devlet 

kontrolünde bir spor kurumu öngörülüyordu” (Irak 2013: 49).  

Carl Diem‟in davet edilme sürecine ayrıntılı Ģekilde baktığımızda, karĢımıza 

dönemin önemli isimlerinden Recep Peker çıkmaktadır. Tek parti döneminde spor 

iĢlerini yürütmekle görevli olan Peker, devletçilik politikasına göre sporu tekrar 

düzenlemeyi planlıyordu (Tokatlıoğlu, 2012: 81). Dönemin özelliklerinden olan Alman 

hayranlığı ve ayrıca Almanya‟nın da böyle bir düzenleme yapmıĢ olmasından dolayı 

Carl Diem ülkeye davet edilmiĢtir. Gönderilen ilk resmi davet mektubunda yeni 

oluĢturulacak sistemin önemli noktaları belirtilmiĢ, kendisinden kılavuzluğu talep 

edilmiĢtir.  

1936 yılına gelindiğinde Carl Diem‟in raporuna uygun olarak merkezi bir spor 

örgütü kurulmuĢtur. Türk Spor Kurumu adını taĢıyan bu örgütlenme, kuruluĢundan 

hemen sonra dönemin gazeteleri aracılığıyla CHP‟ye bağlanmak istediğini belirtmiĢtir. 

“Bu baĢvuru, Türk Spor Kurumu‟nun hem ideolojisinin, hem örgüt yapısının, hem 

tarihsel iĢlevinin en özlü ifadesidir. Ġdeolojisi, o tarihlerde ulusal ekonomiyi denenmiĢ 

özel giriĢimciliğin alternatifi olarak merkezi biçimde, devlet eliyle planlayan ve devlet 

kuruluĢlarına dayandıran devletçilik anlayıĢının spordaki uzantısıdır” (FiĢek, 1985: 
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118). Bu kurum ile birlikte parti-spor bütünleĢmesi gerçekleĢmiĢ, bütün sporcular 

Cumhuriyet Halk Partisi‟ne üye yapılmıĢlardır  (Talimciler, 2005: 160).  

Tüm bu değiĢiklikleri futbol açısından değerlendirdiğimizde karĢımıza arzulanılan 

sonuçtan uzak bir durum çıkmaktadır. Devletin spora dair yaptığı düzenlemeler ile 

amaçlanan sağlıklı bireyler ve devlete bağlı nesiller yetiĢtirmekti. Ancak futbol yarattığı 

rekabet ortamı sayesinde bu amaçlara yeteri kadar hizmet etmiyordu. Kulüpler kendi 

aralarında ki kavgalar ve çıkar çatıĢmalarıyla resmi ideolojiye yeteri kadar hizmet 

edemiyorlardı. “Futbol takımları yabancı takımlar karĢısında temsiliyet ve rekabet 

açısından son derece faydalıydı, ama ülke içinde rejime baĢ belası olmaktan baĢka 

fonksiyonları yoktu” (Irak, 2013: 50). Bu sorunu çözmek adına yine gözler Almanya‟ya 

çevrilecekti. Nazi Almanya‟sının bu soruna karĢı geliĢtirdiği yöntem, devleti en iyi 

Ģekilde temsil edebilecek bir resmi devlet takımı kurmaktı. Bunun Nazi 

Almanya‟sındaki örneği Schalke 04 takımıdır. ĠĢçi sınıfı kökenli olan bu takım, Nazi 

Almanya‟sında birçok iĢlevi aynı anda görüyordu. Hem devlet takımı olarak futbol 

müsabakalarında baĢarı kaydederken, aynı zamanda iĢçi sınıfı temelli taraftar kitlesi 

sayesinde alt kesimler ile rejim arasında bir bağ kuruyordu. Bu sistemin bir benzerini 

kurmak adına Türkiye‟de de çalıĢmalar 1935 yılında baĢlamıĢtı. Galatasaray‟dan ayrılan 

bir grubun kurduğu ve adını Atatürk‟ün verdiği AteĢ-GüneĢ isimli kulüp, devlet kulübü 

projesinin bir sonucu olarak futbol sahnesine çıkıyordu. ġaibeli bir Ģampiyonluktan 

baĢka baĢarı elde edemeyen kulüp, Atatürk öldükten sonra futbol sahnesinden 

çekilmiĢtir. 

Kısa ömürlü Güneş ile bugün hala Avrupa futbolunda yeri olan Schalke 04 

arasındaki fark, Türkiye‟deki futbolun kendine özgü yapısını anlamak için faydalı 

olabilir. Almanya‟da Schalke, Nazi döneminden çok önce kurulmuştu. 

Almanya‟daki rejim zaten popüler ve başarılı olan bir külünü devralırken, 

Türkiye‟de Kemalistler sıfırdan başlamak zorunda kalmıştı. Dahası Güneş, 

doğrudan içinden doğduğu Galatasaray‟a rakip olmuştu, ancak onunla popülarite 

anlamında baş edememişti. Başarabilseydi bile bu sefer de Beşiktaş ve Fenerbahçe 

ile benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalacaktı. Oysa Schalke, böyle bir var 

olma mücadelesi vermek zorunda değildi. Yine önemli bir nokta, Schalke 04‟ün 

sınıfsal farklılıkları belirgin olduğu bir ülkede bir işçi kulübü olmasıydı. Türkiye‟de 

ise kurulan kulüplerin kimlikleri birbiriyle hemen hemen aynıydı… Türkiye‟de 
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kulüplerin belirgin olmayan kimlikleri takım seçimini hep rastlantısal ya da 

çevresel faktörlere bıraktı (Irak, 2013: 51-52). 

Tek parti döneminin futbolu ikinci plana atan uygulamaları, futbol kulüplerini 

tedirgin ediyordu. Her ne kadar futbol en popüler oyun olarak hayatını devam ettirse de, 

devlet ile meydana gelecek herhangi bir sorundan ötürü önceki imtiyazlarını kaybetme 

ihtimalleri her zaman olası gözüküyordu. Özellikle üç büyüklerin stat meseleleri 

tamamen kendi çıkarlarına göre düzenlenmiĢ ve sorunları halledilmiĢti. En baĢta bu 

imtiyazlarını kaybetmemek için devlet ile bağlarını sıkı tutmaya çalıĢıyorlardı. Özellikle 

dönemin önemli siyasileri kulüp baĢkanlığı görevini üstlenerek olası tehditleri bertaraf 

ediyordu. Bu durumun en güzel örneklerinden biri Fenerbahçe kulübünde yaĢanmıĢtır. 

Kendisine teklif edilen baĢkanlık teklifini “Fenerbahçe gibi yurdun övünç kaynağı bir 

spor kulübüne hizmet etmek benim için şereftir” diyerek kabul eden ġükrü Saracoğlu, 

bu görevi on altı yıl boyunca sürdürmüĢtür.  

Tek parti döneminde futbola dair en ilginç olaylardan biri II. Dünya SavaĢı 

yıllarında yaĢanmıĢtır. Türkiye‟nin savaĢa dair tarafsız tutumunu değiĢtirmek için 

Ġngiliz ve Alman propaganda takımları Türkiye‟ye gelmiĢ ve kamuoyunda bir sempati 

oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır. Kamuoyu oluĢturarak Türkiye‟yi savaĢın içine çekmeye 

çalıĢan bu iki devlet, dönemin durgun futbol ortamında oldukça ilgiyle 

karĢılanmıĢlardır. Dönemin en büyük siyasi meselelerinden biri olan savaĢ, yine 

dönemin en popüler spor etkinliği olan futbolla bir bağ kurarak ülke gündemine 

oturuyordu. Bu durum gösteriyor ki futbol, insanların hatta devletlerin savaĢa karĢı 

duruĢlarını değiĢtirebilecek bir güç olarak görülüyordu.  

2.2.3 Çok Parti Döneminde Futbol ve Siyaset ĠliĢkisi (1950-1960) 

14 Mayıs 1950 tarihi Türk siyasal hayatını derinden etkileyen bir değiĢimin 

miladıdır. Bu tarihte yapılan genel seçimlerde CHP‟nin iktidarına son verilmiĢ ve 

Demokrat Parti iktidara gelmiĢtir. Ġktidarın değiĢmesi birçok yeniliği de beraberinde 

getirmiĢtir. BaĢta ekonomik ve toplumsal alanda yaĢanan değiĢimler sayesinde ülke kısa 

bir sürede kabuk değiĢtirecekti. Ülkede ki değiĢim kaçınılmaz bir Ģekilde futbol 

dünyasını da ciddi Ģekilde değiĢime zorlayacaktı. Demokrat Parti‟nin ekonomik, 

toplumsal ve sosyal hayatta yürürlüğe koyduğu her düzenleme, futbol dünyasında da bir 

karĢılık bulmuĢtur.  
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Futbol 1950‟ler ile birlikte diğer dönemlere göre çok daha popülerdi. Günlük 

sohbetlerde futboldan daha çok söz ediliyordu. “Futbolun bu popülariteyi yakalamasının 

baĢlıca iki nedeni, tek parti döneminin bittiği ve Demokrat Parti‟nin iktidara geldiği 

Türkiye‟de siyasi ve ekonomik koĢulların futbola yansıması ve ulusal basının ortaya 

çıkmasıydı”(Kılıç, 2006: 21).  Bu iki neden ile birlikte futbol sevgisinde bir patlama 

yaĢandığı kolaylıkla söylenebilir. Demokrat Parti döneminde, ülke futbolunda ortaya 

çıkan en büyük yenilik profesyonelleĢmenin önünün açılmasıdır. TFF‟nin 21 Eylül 1951 

tarihinde yayınladığı talimatname ile kulüplerin profesyonel olarak örgütlenmelerinin 

önü açılmıĢtır. 61 maddelik talimatnamenin en önemli maddeleri aĢağıdaki gibidir: 

 Altı profesyonel takım kurulduğu takdirde, profesyonel bir lig kurulacaktı. 

 Profesyonel takım kuracak amatör kulüpler, ayrıca bir de amatör genç takım 

kuracaktı. 

 Sözleşme süresi 1 ile 5 sene arasında olacaktı. 

 Profesyoneller senede 2.500 ile 6.000 lira ücret alacaklardı. 

 Bir amatör, profesyonel olmak istediğinde sözleşme bedelinin üçte birini 

ayrıldığı kulübüne ödeyecekti. 

 Profesyoneller yıllık sözleşmelerindeki bedeller üzerinden kulüpleri tarafından 

ölüm, hastalık ve kaza sigortasına bağlanacaklardı. 

 Profesyonellerin transfer ayı Temmuz olacaktı.  

 Profesyonel ve amatör takım kuran kulüpler bilançolarını teşkilata verecekler 

ve her zaman için denetime tabi tutulacaklardı (Gökaçtı 2008: 192-193). 

Sporda profesyonelleĢme ile ortaya birçok yenilik çıkmıĢtır. Ancak Ģunu 

söylemekte yarar vardır ki ortaya çıkan profesyonelleĢme bir günlük çabanın sonucu 

değildir. Çünkü 1941‟den itibaren zaten gizli de olsa bir profesyonelleĢme söz 

konusudur.  

… Türk sporunda profesyonelliğin ilk emareleri 1951‟den çok daha önce futbol ve 

boksta ortaya çıkmıştır… Ancak yine de 1951 yılı Temmuz‟unda Futbol 

Federasyonu tarafından kabul edilen futbolda profesyonellik uygulaması Türkiye 

spor politikaları için kritik bir dönüm noktası teşkil eder. Futbolda profesyonellik, 

spor alanını şekillendiren hukuki yapının değişmesi ve bunun neticesinde idari 

engellerin aşılması bakımından bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığının 

göstergesi olarak okunabilir.  İlk zamanlarda sadece futbolu etkiler gibi gözüken 
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bu uygulama daha sonraları bütün beden terbiyesi ve spor alanını kapsayacak 

geniş bir etki yaratmış ve sporda yeni bir yönetim tarzına geçişin ilk işaretlerini 

vermiştir… Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, 1951‟de hayata geçen bu 

profesyonellik ancak İstanbul ve bir ölçüde de İzmir ve Ankara‟da uygulanabilen 

bir profesyonelliktir (Akın, 2005 : 79-80).   

Futbolda profesyonellik ile birlikte kulüpler ekonomik yapılarını da düzenlemek 

durumunda kalmıĢlardır. Dönemin iyi oyuncularını kadrolarına katmak isteyen kulüpler, 

ekonomik koĢullarını üst düzeye çıkartabilmek için dönemin iĢ adamları ile iyi iliĢkiler 

kurmuĢlardır. Özellikle üç büyüklerde yönetici yâda söz sahibi biri olmanın 

avantajlarının farkında olan iĢ adamları, kulüplere gerekli maddi yardımları 

yapmıĢlardır. Ancak iĢ adamlarının desteği elbette tek baĢına yeterli olmamıĢtır. 

Kulüpler gelirlerini arttırmak için futbolun içinden bir çözüm yolu aramaya baĢladılar. 

Çözüm, dönemin en popüler futbol etkinliği olarak karĢılarına çıkmıĢtı. Uluslararası 

futbol müsabakaları toplum tarafından oldukça seviliyordu. Türk takımlarının yabancı 

takımlar ile oynadıkları müsabakalar statların dolmasını sağlıyor ve hâsılatı arttırıyordu. 

Özellikle dönemin en önemli futbol ülkesi olan Brezilya‟dan gelen takımlarla yapılan 

maçlar, kulüplerin gelirlerini arttırmasına yardımcı oldu.  

Futbol artık önceki dönemlere göre daha özgür bir ortama sahipti. Bu özgürlük 

ortamında futbolcular yabancı kulüplere transfer olurken, aynı Ģekilde yabancı futbolcu 

ve antrenörler de Türkiye‟de görev alabiliyordu. Bu kapsamda ġükrü Gülesin, Lefter 

Küçükandonyadis, Bülent Esen gibi oyuncular yurtdıĢına futbol oynamaya giderken, 

yurtdıĢından da birçok futbolcu ve antrenör de Türkiye‟ye giriĢ yapıyordu. Tüm bu 

olanlar sayesinde 1950‟li yıllarda Türk futbolu, geliĢme hızının yüksek olduğu parlak 

bir dönemden geçiyordu (FiĢek, 1985: 145). Ancak bu parlak dönem tüm kulüpler için 

aynı derecede geçerli değildir. ProfesyonelleĢme, ekonomik ve siyasi güce sahip üç 

büyükler için hızlı bir yükseliĢ sağlarken, diğer küçük kulüplerin geriye gitmelerine 

neden olmuĢtur.  

Futbol 1950‟li yıllara kadar, yani profesyonelleĢmenin önünün açılmasına kadar 

ki geçen sürede ekonomik dengelerin dikkat edildiği özel bir alandı. Her ne kadar 

popülerlik anlamında üç büyükler çok önde olsa da, farkın ekonomik alanda açılması 

devlet tarafından engelleniyordu. “Kulüpler amatörlük yasası gereği varlıklarını çok 
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kısıtlı imkânlarla sürdürebilmekteydiler” (Gökaçtı, 2008: 199). Amatörlük yasası 

sayesinde tüm kulüpler eĢit Ģartlarda olmasalar da yakın ekonomik düzeyde 

kalabiliyorlardı. Birbirine yakın ekonomik düzeyler sayesinde hiçbir futbol kulübü 

egemenliğini ilan edemiyor bu sayede sportif anlamda da bir denge korunmuĢ oluyordu. 

Ancak 1950 öncesi dönemin futbolunda yapılan ekonomik düzenlemelerin 

yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Erken Cumhuriyet 

dönemi ve tek parti dönemindeki futbola dair yapılan ekonomik düzenlemeler, 

ekonomik değer taĢıyan düzenlemelerden uzaktırlar. Yapılan düzenlemeler ile 

amaçlanan, kulüplerin devlet politikası gereği toplum sağlığına hizmet etmeleri ve 

„yağız ve gürbüz‟ evlatların yetiĢtirilmesine yardımcı olmalarıdır. Bu Ģekliyle 

bakıldığında yapılan düzenlemeler ekonomik bir değer taĢımaz. Ancak 1951 yılında önü 

açılan profesyonelleĢmeyle birlikte futbolda ekonomik yön ağır basmıĢtır. Üç büyükler 

güçlü ekonomileri sayesinde kupaları birer birer kaldırırken, aynı ekonomik güce sahip 

olamayan kulüpler ise hayatta kalma mücadelesi vermiĢlerdir. Futbolda ki bu durum, 

aynı zamanda değiĢen iktidarla birlikte uygulamaya konulan liberal politikaların birer 

yansıması olarak da okunabilir.  

Profesyonelliğe geçişle birlikte “büyük” kulüpler, artık maddi anlamda da büyük 

hale gelmişti. Seferber edebildikleri maddi imkânları büyük kulüpler, yetenekli 

futbolcuları toplamaya başlamışlardı. Bu transfer akışı, ilk anda küçük kulüpler 

için maddi kazanç kapısı gibi görülse de, bir müddet sonra bunların kadrolarının 

zayıflamasına ve büyük kulüplere giderek daha fazla bağımlı hale gelmesine sebep 

olacaktı… Büyük kulüpler, yaptıkları transferlerle sürekli güçlenirken, kitleler de 

bu büyük kulüplere giderek daha fazla yöneliyordu (Gökaçtı, 2008: 200). 

Demokrat Parti döneminde futbol ve siyaset iliĢkisine baktığımızda, karĢımıza 

değiĢen Ģartlara uygun uyum sağlamaya çalıĢan kulüpleri görüyoruz. DeğiĢen siyasi 

ortamda CHP döneminde ki imtiyazlarını kaybetmek istemeyen üç büyükler, yeni siyasi 

ortama uyum sağlayabilmek için Demokrat Parti ile bağlarını güçlendirmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu bağları geliĢtirmek adına ilk hamleyi yapan kulüp Fenerbahçe 

olmuĢtur. Ekim 1950‟de yapılan kongrede kulübün baĢkanlığına Demokrat Parti Rize 

Milletvekili Osman Kavrakoğlu getirilmiĢtir. Fenerbahçe‟den sonra sırasıyla BeĢiktaĢ 

ve Galatasaray‟da baĢkanlarını Demokrat Parti Milletvekilleri arasından seçeceklerdi. 

Elbette kulüpler baĢkanlarını siyasetin içinden seçmelerinin faydalarını kısa sürede 
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göreceklerdi. Tıpkı Fenerbahçe‟nin stat meselesinde olduğu gibi. Stadının kapasitesini 

arttırmak isteyen Fenerbahçe, bankalardan kredi almıĢtı. Ancak alınan kredilerin 

yetersizliği ve beklenen yardımların gelmemesi sonucunda kulüp ciddi bir borç 

yükünün altına girmiĢti. 1960 yılında siyasi bağlantıları ile bu sorununu çözmek isteyen 

Fenerbahçe kulübü BaĢbakan Adnan Menderes‟ten yardım istemiĢlerdir. Adnan 

Menderes kulübe yardım sözü vermiĢ ve gerekli mercilere talimat vermiĢtir. Dönemin 

futbol siyaset iliĢkisinde oldukça çarpıcı olan bu örnek, Demokrat Parti iktidarı 

döneminde yaĢanan olaylardan sadece biridir. Özellikle, vergi borçları yüzünden 

kulüpler sıklıkla Demokrat Parti‟den yardım istemiĢlerdir.  

2.2.3.1 1960 Askeri Darbesinin Futbola Etkisi 

27 Mayıs 1960 tarihi, artan Ordu-Demokrat Parti geriliminde bir dönüm noktası 

olmuĢtur. Ordu yönetime el koyarak DP iktidarına son vermiĢtir. Bu darbenin siyasi, 

toplumsal ve ekonomik alana birçok etkisi olmuĢtur. Ancak çalıĢma açısından önemli 

olan darbenin futbol alanına etkisidir. Ġlk bakıĢta askeri bir darbenin futbol alanına ne 

tür bir etkisi olabilir tarzında görüĢlerin olması gayet normaldir. Bir bakıma da gerçek 

bu Ģekildedir. Ancak futbolun tarihten beri süregelen popülerliği ve kurduğu iliĢkiler 

yüzünden bu gerçeklik geçerliliğini kaybetmiĢtir. 1960 Askeri darbesinin futbol adına 

da sonuçları olmuĢtur. 

Askeri müdahalenin futbolu ilgilendiren ilk sonuçlarından biri Futbol 

Federasyonunun üyelerinin istifaya zorlanmasıdır. Ġstifa eden üyelerin yerine asker 

üyeler getirilmiĢ, Futbol Federasyonunun baĢına ise Albay Muhterem Özyurt gelmiĢtir. 

Federasyonda yapılan bu değiĢikliğin, askeri yönetimin futbolu kullanacağının 

iĢaretlerinden biri olduğu söylenebilir. Nitekim öyle de olmuĢtur. “27 Mayıs 

Ġhtilali‟nden 12 gün sonra Ankara‟da Türkiye-Ġskoçya milli maçı oynandı (Atabeyoğlu, 

1991: 287). Maçtan önce futbolcularla konuĢan Cemal Gürsel, maçın anlam ve önemini 

futbolculara anlatmıĢ, onlardan söylediklerinin farkında olarak mücadele etmelerini 

istemiĢtir.  

“… Yarın bir milli maça çıkacaksınız. Size şimdi anlattım, memleketin durumunu 

biliyorsunuz; yeni bir Türkiye kurmak için yola çıktık. Bunun içinde daha rahat bir 

ortamda çalışmamız lazım. Şimdi milli bir maç var önümüzde. Bu maç bizim 

dönemimizin ilk milli maçı, yani bizim prestijimiz demektir bu. Bizim rahat 
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çalışabilmemiz, bizim prestijimizin gölgelenmemesi için sizin yarın bu maçı 

kazanmanız lazım. Sizleri buraya bunun için çağırdım. Yarın, maçı mutlaka 

kazanmanız, ona göre oynamanız, maçta bu şuurla hareket etmeniz lazım” (Doğan, 

1989: 136). 

Elbette bu milli maç askeri yönetimin futbolu kendi çıkarları için kullandığı son 

örnek değildir. Askeri darbeden yine kısa bir süre sonra üç büyüklerin katılacağı bir 

turnuva düzenlenmiĢtir. Turnuva ile amaçlanan Cemal Gürsel‟i halkın benimsemesidir. 

Fakat baĢka Ģekillerde düĢünecek olursak bu turnuvanın birden fazla amaca hizmet 

ettiğini söylemek mümkündür. Düz bir bakıĢ açısı ile ele alındığında turnuva sonucunda 

Cemal Gürsel halk tarafından benimsenecek, askeri darbe toplum tarafından kabul 

görmüĢ olacaktı. Ancak dönemin Ģartları düĢünüldüğünde turnuvanın esas amacının, 

toplumun ilgisini bir noktaya toplamak ve artan nabızları düĢürmek olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır.  

Askeri Darbe sadece Demokrat Parti ile değil aynı zamanda bazı kulüpler ile de 

hesaplaĢma yoluna gitmiĢtir. Özellikle Demokrat Parti iktidarı süresince kulüp 

baĢkanlarını Parti Milletvekillerinden seçen Fenerbahçe, darbe sonrasında zorlu bir 

süreçten geçecekti. Her ne kadar üç büyüklerin hepsi Demokrat Parti ile iliĢki içerisinde 

olsalar da, Fenerbahçe diğerlerine göre kurulan iliĢkiler bakımında bir adım öndeydi. 

Bunun farkında olan darbe yönetimi, uygun fırsat doğunca Fenerbahçe Kulübü‟yle 

hesaplaĢma yoluna gidecekti.  Ve beklenen fırsat 5 Mart 1961 günü Fenerbahçe‟nin bir 

müsabakasından sonra doğmuĢtur. Olaylı geçen müsabakanın ardından Fenerbahçe 

yöneticileri gözaltına alınarak ciddi anlamda tehdit edilmiĢlerdir. Ancak ufak cezalar 

dıĢında Fenerbahçe kulübü bu süreci zarar görmeden atlatmıĢtır. Fenerbahçe‟nin yüksek 

cezalar almadan kurtulmasında “FB kulübünün yüksek rütbeli askerler arasında da 

taraftarlarının olması” öne çıkan nedenlerden biri olarak söylenebilir” (Irak, 2013: 64). 

Bu yaşananlar futbol ile siyaset ilişkisinde yeni bir evrenin de ilk habercisiydi… 

Askeri darbelerle birlikte müdahale anlayışında da farklı bir aşamaya geçilmiş 

oluyordu. O güne değin müdahalelerin amacı, daha çok futbolun kitleler üzerindeki 

etkilerinden yararlanma ya da futbolun olumsuz kabul edilen etkilerine karşı 

mücadele etme yönündeydi. 1960 Darbesi‟yle ilk kez futbol tümüyle dönemin 

siyasal anlayışına paralel hareket eder hale getirilmesini amaçlanmıştı. Devletin 

tüm kurumları kurum ve kuruluşlarıyla yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı 
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bu süreçte, futbolun ve futbol kulüplerinin de bu anlayışa uyması bekleniyordu 

(Gökaçtı, 2008: 216). 

2.2.4 1960 Sonrası Futbol ve Siyaset ĠliĢkisi 

1960‟lı yıllar askeri darbenin ardından normalleĢme çabalarının yaĢandığı yıllar 

olarak söylenebilir. Darbenin ardından oluĢturan 1961 Anayasa‟sı ülkeyi daha önce hiç 

olmadığı kadar demokratik bir yapıya büründürüyordu. Ancak bu demokratik yapının 

futbol kulüpleri tarafından ne kadar benimsendiği meçhuldür. Bu dönemde futbol ve 

siyaset iliĢkisinin tarihte olduğu Ģekliyle devam ettiği bilinen bir gerçektir. Birkaç yeni 

iliĢki biçimi ortaya çıksa da futbol ve siyaset iliĢkisi birlikteliğine devam etmektedir. 

Ancak diğer dönemlerin aksine bu dönemde kulüplerde iĢ adamlarının etkisi daha 

yüksektir.   

1960 ile 1970 yılları arasında futbol açısından iki önemli olay yaĢanmıĢtır. 

Bunlar 1963-64 mevsiminde ikinci, 1967-1968 mevsiminde ise üçüncü ligin 

kurulmasıdır. Tamamen spor içinde yaĢanan bu değiĢiklik aslında siyasi bir kaygının 

sonucu neticesinde gerçeklemiĢtir. 1961 Anayasa‟sı sonucunda sivilleĢen siyasi yapı, 

seçimlerde il düzeyinde oylarını arttırma gereği duymuĢtur (FiĢek, 1985: 149). Futbolun 

kitleleri etkileme gücü dikkate alındığında, illerde kurulacak futbol takımları sayesinde 

siyasi partiler kendileri için gerekli oyları toplayabilecekti. Bu yanı ile ikinci ve üçüncü 

liglerin kurulması siyasi bir çabanın ürünüdür. “Ġkinci ve Üçüncü futbol liglerinin 

kurulması ile birlikte Türkiye liglerinde mücadele eden takımların sayısı artmasına 

paralel olarak, milletvekillerinin de kendi seçim bölgelerine yönelik talepleri de 

çoğalacaktır. Seçim bölgesinin takımı için „özel‟ uygulamalar talep etmekten, küme 

düĢmenin kaldırılmasına hatta kulüplerin vergi borçlarının kaldırılması yasa olarak 

sunmaya kadar geniĢ bir yelpaze içinde istekler sıralanmaktadır” (Talimciler, 2005: 

167-168). 

1963-1964 yılında kurulan ikinci lig, ilk yıllarında birinci ligden düĢen 

takımların üstünlüğü ile geçiyordu. Üç kentin takımlarının (Ġstanbul, Ġzmir, Ankara)  

üstünlüğü ile geçen yıllardan sonra EskiĢehirspor 1966 yılında birinci lige yükselmiĢtir. 

Bu tarihten itibaren diğer Anadolu kulüpleri birinci lige çıkmaya, hatta zirve yarıĢında 

yer almaya baĢlamıĢtır. Ülke futbolunda Anadolu kulüplerinin dâhil olması ile birlikte 

ligde ki çekiĢme üst düzeye çıkmıĢtır. Üç büyükler her ne kadar üstünlüklerini 
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korumaya devam etseler de Anadolu kulüplerinin baskısını enselerinde hissetmeye 

baĢlamıĢlardır. “Anadolu takımları lig Ģampiyonluğunu alamasa da zirveye aday 

olmuĢtu. 1969-70 sezonunda lig sıralamasında ilk beĢte Ģampiyon Fenerbahçe dıĢında 

bir Ġstanbul takımı yoktu” (Irak, 2013: 122). Futbolda Anadolu‟nun yükseliĢinde izlenen 

liberal politikaların etkisi büyüktür. Anadolu Ģehirlerinin ekonomik açıdan kalkınmaya 

baĢlaması ile birlikte „küçük kent burjuvazileri‟ oluĢmaya baĢlamıĢtı. Anadolu 

kentlerinde yükselmeye baĢlayan bu yeni sınıf, kent kulüplerine maddi destek 

sağlayarak Anadolu‟nun futbol alanında yükseliĢini de katkı yapıyordu. OluĢan bu yeni 

Anadolu kulüpleri kuruldukları Ģehrin halkı tarafından kısa sürede benimsenmiĢti. 

OluĢan kent kulüpçülüğü ortamında taraftarlar, komĢu kentler ile rekabete bile 

baĢlamıĢtı. Ancak ikinci ligin kurulmasından birkaç yıl sonra anlaĢılmıĢtı ki Anadolu 

kulüplerinin futbol üzerinden kurdukları rekabet, farklı hesaplaĢmaların gün yüzüne 

çıkmasına neden olmuĢtu. Bu hesaplaĢmaların yaĢandığı ve Türk futbolu adına utanç 

kaynağı olan maç, 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile Sivasspor arasında 

oynanmıĢtır. Maçın oynandığı sırada iki takım taraftarı arasında çıkan arbedede birçok 

can kaybı yaĢanmıĢtır. “Gerilimi, hırsı haftalar öncesinden, kaynakları yıllar öncesinden 

baĢlayıp futbol alanında bir saat bile sürmeyen Kayseri- Sivas maçı resmi kayıtlara göre 

17 Eylül 1967‟de kırk ölü, üç yüz yaralıyla yarıda kaldı” (CoĢkun, 2015: 362). Maçın 

ardından yaĢananları ise maç esnasında yaĢananlar kadar kabul edilemezdir. Kayseri‟de 

yaĢananları haber alan Sivaslılar, tabiri caizse tüm Ģehirde Kayserili avına çıkmıĢlar ve 

Kayserili esnafların dükkânlarını yağmalayıp, talan etmiĢlerdir. Sivas‟ta yaĢayan 

Kayserililerin durumu önceden fark etmesi sayesinde can kaybı yaĢanmamıĢtır   

(Gökaçtı, 2008: 236). Tüm bu yaĢananları futbol üzerinden, taraftarlık yâda rekabet 

üzerinden açıklamak mümkün değildir.  

60‟lar ile Anadolu Ģehirleri ciddi bir kalkınma yaĢamaktaydı. UlaĢım Ģartlarının 

iyileĢmesi ile Anadolu‟nun birçok Ģehri eskiye göre sanayi ve ticaret anlamında daha üst 

seviyelerdeydi. Dönemin Kayseri ve Sivas‟ı da ekonomik anlamda kalkınan 

Anadolu‟nun öncü Ģehirlerinden ikisiydi. Ancak Kayseri, DP iktidarı ile geliĢen özel 

sektör sayesinde ekonomik anlamda Sivas‟tan bir adım öndeydi. “Dahası, bu iki Ģehrin 

arasında Alevi-Sünni gerginliğinden de bahsetmek mümkündü” (Irak, 2008: 123). Ġki 

Ģehir arasında yaĢanan ekonomik rekabet ve mezhep gerginliği, futbol ile gün yüzüne 
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çıkmıĢtı. 17 Eylül 1967 yılında, iki takımın futbol sahasında ki mücadelesi aslında iki 

Ģehrin futbol dıĢında verdikleri mücadelenin bir temsiliydi. 

1970‟lere gelindiğinde futbol adına değiĢen bir Ģey yoktu. Futbol yine en 

popüler spor olarak hayatına devam ediyordu. Ancak 70‟lerin toplumsal ve ekonomik 

hayatı futbolu ciddi anlamda değiĢime zorluyordu. Bitmek bilmeyen siyasi çekiĢmeler 

ve ülkeye uygulanan ambargo futbol kulüplerinin birtakım önlemler almasına yol açtı. 

Önlemlerin ilki futbol ve siyaset iliĢkisi ile ilgiliydi. Futbol kulüpleri bu döneme kadar 

siyasetle olan iliĢkilerini sıkı tutmuĢ, kulüp baĢkanı ve yöneticilerini siyasilerden 

seçmeye özen göstermiĢti. Ancak 1970‟lerin Türkiye‟sinde iktidar dengelerinin 

değiĢkenlik göstermesi, kulüpleri siyasilerden uzaklaĢtırıp iĢ adamlarına yaklaĢtırmıĢtır. 

Bu hamlenin kulüpler adına ekonomik yararı da yüksek oluyordu. ĠĢ dünyasından gelen 

baĢkanlar ve yöneticiler sayesinde kulüpler kendilerine ekonomik çıkar 

sağlayabiliyordu. Ülkeye uygulanan ambargo yüzünden bozulan ekonomik Ģartlarda, iĢ 

dünyasından gelen baĢkanlar kulüpleri adına tüm imkânlarını kullanıyordu. BaĢta 

Fenerbahçe olmak üzere BeĢiktaĢ ve Galatasaray‟da 1970‟lerde kulüp baĢkanlarını iĢ 

dünyasından seçmeye baĢladılar. Futbol kulüplerinin bu dönemde ekonomik 

kaygılardan dolayı yaptıkları bir baĢka Ģey ise formalarına reklam almaya 

baĢlamalarıdır. “Bu uygulama ile daha sonraki yıllarda kulüplere büyük kazanç kapısı 

açacak olan forma reklamları futbol/spor sahalarında boy göstermekte ve kulüpler ile 

taraftarlarının arasına bir „baĢkası‟ girmeye baĢlamıĢ olmaktadır” (Talimciler, 2005: 

169). 

2.2.5 1980 Darbesi Sonrası Futbol ve Siyaset ĠliĢkisi 

12 Eylül 1980 sabahı Türkiye tekrar askeri darbeyle sarsılmıĢtır. Uzun yıllardır 

devam eden siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve toplumsal Ģiddet olaylarının 

artmasından ötürü, ordu bir kez daha ülke yönetimine el koymuĢtur. Darbeden kısa bir 

süre sonra ekonomik sorunlar belli oranda düzelmiĢ, toplumsal Ģiddet olaylar ise askeri 

yönetimin „yöntemleri‟ sayesinde kısa sürede son bulmuĢtur. Darbenin futbola 

etkilerine baktığımızda karĢımıza çok büyük değiĢiklikler çıkmaktadır. Hatta günümüz 

futbolunun temellerinin 12 Eylül darbesinden sonra atıldığını söylemek mümkündür.  
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12 Eylül darbesi yaĢandığında futbol kulüpleri ciddi anlamda bir tedirginlik 

yaĢamıyordu. Çünkü 1970‟lerden itibaren futbol kulüpleri daha fazla iĢ adamları 

tarafından yönetiliyordu. Bu yüzden siyasi bir hesaplaĢmanın söz konusu olma 

ihtimaline karĢın kulüplerin baĢının derde girmesi beklenmiyordu. Beklenildiği gibide 

olmuĢtu. Darbenin ardından herhangi bir kulübün baĢı darbe yönetimi ile derde 

girmemiĢ, yalnızca bir hafta sonra futbol ligleri kaldığı yerden devam etmiĢti. Futbol 

için her Ģey kaldığı yerden devam ediyordu. En azından görüntü bu yöndeydi. Fakat 

darbeden kısa bir süre sonra futboldan beklentilerin yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu 

beklentiler, darbe yönetiminin geri çekilmesi ile iyice gün yüzüne çıkmıĢ ve futbol çok 

farklı bir yapıya bürünmüĢtür. Özellikle Turgut Özal‟ın iktidara gelmesiyle futbol 

günümüzdeki Ģeklini almaya baĢlamıĢtır. 

Darbe yönetimi altında geçen sürede futbola bakıldığında, futbolun önü alınamaz 

yükseliĢi dikkati çeker. Darbe yönetiminin izin verdiği tek etkinlik olan futbol artık 

hemen her kesim tarafından takip ediliyor ve sohbetlere konu oluyordu. GeçmiĢten 

gelen popülerliği ile birlikte futbol artık ülkenin resmi spor etkinliği haline gelmiĢti. 

Askeri yönetimin futbolun oynanmasını yasaklamaması aslında bilinçli bir hamlenin 

ürünü olarak karĢımıza çıkar. Bu hamle toplumun depolitizasyonudur. Askeri yönetim, 

kitlelerin siyasi meselelerden uzak durması için futbolu bir araç olarak kullanmıĢtır.  

Türkiye‟de futbolun son yirmi beş yıl içinde geçirdiği dönüşümü bu açıdan yeniden 

incelediğimizde; futbolun 1980 askeri harekâtı sonrasında kitleleri „depolitize 

etmek‟ amacı ile kullandığını ve yerine getirdiği bu ideolojik işlev sayesinde geniş 

kitleleri eğlendirerek\meşgul ederek var olan toplumsal sorunlar üzerinden 

düşünmelerini engellemek sureti ile ülke içinde yaratılmaya çalışılan „huzur ve 

güven‟ ortamının önemli bir bileşeni olduğunu görürüz (Talimciler, 2005: 148). 

Ancak askeri yönetimin her hamlesi böylesine dolaylı değildir. Türk futbol tarihin en 

enteresan vakalarından biri yine darbe yönetimi sırasında yaĢanmıĢtır. 1980-1981 

sezonunda 1. lige çıkmayı baĢaramayan Ankaragücü kulübü “Atatürk‟ün yüzüncü 

doğum yılında Ankaragücü birinci lige alınmalı” parolasıyla gündemi meĢgul etmeye 

baĢlamıĢtır. Türkiye kupasını almasıyla bu isteğini tekrar yineleyen Ankaragücü, Kenan 

Evren‟in talimatıyla birinci lige alınmıĢtır. 12 Eylül döneminde yaĢanan bu olay, futbol 
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ve siyaset iliĢkisinin boyutlarını gösteren en net örneklerden biri olarak tarihe geçmiĢtir. 

(Gökaçtı, 2008: 265-270). 

 Askeri yönetim yerini Turgut Özal‟a bıraktıktan sonra ülkede ki değiĢim 

hareketleri tüm hızıyla devam etmiĢtir. Özellikle bu dönemde benimsenen neo-liberal 

politikalar ile ülke ekonomisi yükseliĢe geçmiĢ ve içe dönük ekonomi politikaları ise 

terk edilmiĢtir. Yeni ekonomi politikalarının bir yansıması olarak futbolda bir değiĢime 

gitmiĢ ve yeni sisteme uygun hale gelmiĢtir. Günümüz futbol endüstrisinin ilk 

emarelerini o dönemde görmek mümkündür. Futbolun artık bir spor etkinliğinden çıkıp, 

ekonomik getirisi yüksek bir iĢ olarak görülmeye baĢlanması, yeni ekonomi 

politikalarının yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk gelir. 

1980‟ler itibari ile devletin spor politikasında ciddi bir değiĢim söz konusu 

olmuĢtur. Erken Cumhuriyet döneminden 1980‟lere kadar gelen beden terbiyesi 

politikaları yerini daha faydacı spor politikalarına bırakır. “ 1980‟lerde devletin spor 

politikalarını biçimlendiren yaklaĢım popülist ve faydacıdır. Bu bağlamda spor daha çok 

geniĢ kitleleri etkileme gücüne sahip popüler bir olgu olarak kavramsallaĢtırılır. … Bu 

yeni yaklaĢım, Özal hükümetinin spor politikalarının ve futbol ile iliĢkisinin temelini 

oluĢturur” (Yarar, 1999: 47). Bu temel, direkt olarak futbolun ülke sporunda öne 

çıkmasına ve siyasetin futbolu net bir Ģekilde kullanmasına yol açar. Bir bakıma üstü 

örtülü bir iliĢki biçimi olan futbol ve siyaset iliĢkisi, artık görünür hale gelecek ve 

birbirini inkâr etmeyecektir. 

Özal hükümeti, çağın Ģartlarına uygun olarak popüler kültür gibi olguları 

dıĢlamayan bir siyasi anlayıĢa sahiptir. Popüler kültür gibi olgular 1980‟lerin siyasi 

ortamında baĢarıya ulaĢmak isteyen bütün siyasi partiler için hayati öneme sahiptir. 

Türkiye üzerinden düĢünüldüğünde 1980‟sonrası ortaya çıkan depolitizasyon ile toplum 

siyasetten uzaklaĢmıĢ ve siyasilere karĢı Ģüpheyle yaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Siyasetten 

uzaklaĢmıĢ, depolitize toplum 1980 sonrası için hedeflenen bir durumdur. Ancak oluĢan 

güvensizlik ortamında siyasilerin ve siyasi partilerin hedeflerine ulaĢması, yani iktidarı 

ele geçirmesi kolay olmayacağı için eskisinden farklı olarak toplumla yeni güven 

iliĢkilerinin kurulması gerekmektedir. Bu noktada popüler kültürün öğeleri devreye 

girerek güven zemininin oluĢmasında önemli rol oynar.  Türkiye açısından bakıldığında 

bu önemli rolü oynayan futboldur. Toplum üzerindeki etkisi nedeniyle futbol, toplum ile 
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siyasiler arasında zayıflayan güven iliĢkisinin tekrar oluĢturulması için bilinçli olarak 

kullanılmıĢtır. Özellikle ANAP dönemi ile baĢlayan futbolun bu bilinçli kullanımı 

sayesinde futbol kulüpleri ve taraftarlar, potansiyel oy depolarına dönüĢmüĢlerdir. 

Potansiyel oy depolarının farkında olan ANAP hükümeti, üçüncü ligin tekrar 

kurulmasına da öncülük etmiĢtir. Anadolu‟nun her köĢesinde kurulan üçüncü lig 

sayesinde futbolun popülerliği artarken, aynı zamanda ANAP‟ın da oyları futbol 

sayesinde artmaya devam ediyordu. Basının „politik lig‟ olarak adlandırdığı üçüncü lig 

daha sonraları siyasi müdahalelerin çokluğundan dolayı müsabakaların sonuçlarından 

Ģüphe duyulan bir lig haline dönüĢmüĢtür (Yarar, 1999: 48-49). 

Türk futbolunun bu yıllarda iktidar tarafından kullanılması ve o güne kadar hiçbiri 

iktidarın uygulamaya cesaret dahi edemediği politikalar 1983 seçimleri sonrasında 

kurulan Özal hükümetleri ile hayata geçirilecekti. … Futbolun kitleler için ne denli 

önemli bir alan olduğunun bilincinde olan Turgut Özal, uzun yıllar boyunca 

formalite olarak görülen bu uygulamayı, kendisinin her an halkın içinde olduğunu 

göstermek amacı ile kullanmayı bilmiş ve daha da ileriye giderek yurt dışında dahi 

takımlarımızı desteklemeye gitmek sureti ile futbol-siyaset ilişkisinin boyutlarının 

genişlemesini sağlamıştır. (Talimciler, 2005: 149) 

2.2.5.1 1980 Sonrası Futbol ve Milliyetçilik 

1980 sonrasında ülke futbolu diğer dönemlere göre oldukça rekabetçidir. Özellikle 

Avrupa takımları ile yapılan maçlar çok özel bir havada geçmektedir. Batı ile 

entegrasyon sürecinde “Türkiye‟nin gücünü göstermenin” yolu olarak futbola önemli 

bir rol yüklenmiĢti. Kendi içinde tutarsız bir davranıĢ Ģekli olan bu durum, futbolda 

milliyetçiliği ciddi anlamda körüklüyordu. Türk futbol tarihinin genelinde var olan 

„öykünme ve nefret‟ durumu, 1980‟lerin Türk futbolunun değiĢmez duruĢu olmuĢ ve 

günümüze kadar geçerliliğini korumuĢtur.  

Türk milli kimliğinin Türk milli futboluna yansımasının belki en berrak görünümü, 

Batı‟ya bakışta ortaya çıkar. Batı‟ya kendini kanıtlama kaygısı, Batı tarafından 

kabul görme isteği Türk futbolunun bariz bir “milli” karakteristiğidir. Futbol, 

Batılılaşmanın başarısının en sağlam ölçülerinden biridir; Türkiye‟nin Batı‟ya 

nispetinin en açık seçik, en göz önünde “ölçülebilir” olduğu sahalardan biri, futbol 

sahasıdır. Bu kaygı ve “nispet” duygusu, Batı hayranlığının en uç görünümlerine 
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varabildiği gibi, Batı‟ya üstün gelme arzusuna ve rövanşizm de (intikamcılığa) 

inkılâp edebilen bir gerilim üretir ( Bora ve Erdoğan, 2015: 233). 

  2.2.5.2 Futbol ve Terör Meselesi 

Türkiye, Güneydoğu ve Doğu Anadolu‟da ortaya çıkan terör olayları ile ilk kez 

1980‟lerin ortasında tanıĢmıĢtır. 90‟ların baĢı ile Ģiddetini iyice arttıran terör olaylarını 

bastırmak için askeri çözümler devreye sokulmuĢtur. Fakat terörün ortaya çıkıĢ 

nedenlerine baktığımızda tek baĢına askeri çözümün yeterli olmayacağı anlaĢılmıĢtır. 

Bölgedeki iĢsizlik ve eğitim sorunları çözüm bulunması gereken öncelikli konular 

arasında yer alırken, devlet onun yerine bölgede ki futbola yatırım yapmayı tercih 

etmiĢtir. Bölge halkının futbola olan bağlılığını bilen devlet, bölgenin futbol altyapısına 

yatırımlar yaparak baĢarı elde etmeyi hedeflemiĢtir. Hali hazırda üçüncü ligin varlığı 

yapılacak hamleleri kolaylaĢtırıyordu. Dönemin hükümetleri, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu‟daki belediye baĢkanlarını, valiler ve emniyet müdürlerini devreye sokarak 

yörenin futbolunda aktif rol almalarını istemiĢtir. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin „hassas‟ yapısı göz önüne alınarak, bu yörenin takımlarına „özel‟ ilgi 

gösterilmiĢtir” (Talimciler, 2005: 179).  

Özel ilginin karĢılığını veren ilk kulüp Vanspor olmuĢtur. Takımın 93-94 

sezonunda birinci lige çıkmasından sonra Van Valisi Mahmut YılbaĢ‟ın yaptığı 

açıklama, bölgenin özel Ģartlarında futbolun oynadığı biricik rolü destekler niteliktedir: 

“Bu zaferle ülke ve dünyada kuru bir kimlik peĢinde koĢmanın ne kadar hayal olduğunu 

ispat ettiniz. Terörü unutturup halkı birlik be beraberliğe sevk ettiniz. Size ne kadar 

teĢekkür etsek azdır. Ne kadar öğünseniz hakkınızdır. Sizler birlik ve beraberliğin 

sancağını Van‟a diktiniz.” Bölge açısından Vanspor‟un 1. Lige çıkması önemli bir olay 

haline gelmiĢtir. Fakat Vanspor‟un 1. Lig serüveni çok uzun sürmemiĢtir. “… Bir süre 

çok üretken, büyük bir olay haline gelmiĢ, ancak Vanspor 1.Lig‟de sadece dört sezon 

mücadele edebilmiĢtir” (Seçkin, 2008: 270-271). 

Doğu ve Güneydoğu‟da futbola devlet eliyle yapılan destek yüksek seviyelerde 

olsa da, 1990‟lı yıllar ile birlikte yükselen terör olayları istenilen sonucun elde 

edilemediğini gösteriyordu. Ġstenilen sonucun elde edilememesinde futbolun 

kabahatinin olduğunu söylemek doğru değildir. Daha en baĢta futbolu böyle bir 
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serüvenin içine sokmak zaten baĢlı baĢına bir hatadır. Tek baĢına futbolun Doğu ve 

Güneydoğu‟ya barıĢ getireceğini düĢünmek, sorunun temeline inilmediğini ya da 

inilmek istenmediğinin bir kanıtıdır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

FUTBOL VE MEDYA ĠLĠġKĠSĠ 

3.1 Türkiye’de Spor Medyasının GeliĢimi 

 Türkiye‟de ilk spor yazısı, dünyadaki örneklerine oranla oldukça geç bir tarihte 

yayımlanmıĢtır. Amerika‟da sporla ilgili ilk haber 5 Mayıs 1733 tarihinde 

yayımlanmıĢtır. Türk basınında ilk spor yazısı ise 1891 yılında, edebiyat dergisi olan 

Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıĢtır. Yine aynı tarihte Mekteb-i Sultani‟nin beden 

hocası tarafından ilk spor kitaplarımızdan biri olan „Riyaziyyat-ı Bedeniye‟ 

yayınlanmıĢtır. (Güler ve Demir, 1995: 288). Ġlerleyen tarihlerde bu dergide yine spor 

haberleri yer almaya devam etmiĢtir. 

Gündelik yazılı basında ilk spor yazısı 30 Mart 1895 tarihinde Selanik‟te basılan 

Yeni Asır gazetesinde yayımlanmıĢtır. „Yeni Bir Müsabaka‟ baĢlığı altında yayınlanan 

haberde Ġngiltere‟de devam eden at ve bisiklet yarıĢlarından bahsedilmektedir. Bu 

dönemde Ahmet Cevdet tarafından Paris‟te yapılmakta olan ve Türk pehlivanların 

katıldıkları uluslararası güreĢ müsabakalarına dair yazılar Servet-i Fünun dergisinde yer 

alıyordu (Atabeyoğlu, 1990: 15-18). 

 Sporun toplum hayatına girdiği 1900‟lü yıllarda „Ġstibdat Rejiminin‟ etkisiyle 

yazılı basında spor haberleri oldukça sınırlı kalmıĢtır. Fakat ilerleyen tarihlerde hem II. 

MeĢrutiyet‟in ilanı hem de spora olan ilginin artması ile birlikte yazılı basında spora 

dair yazıların arttığı görülmektedir. 1910 yılında Burhan Felek tarafından çıkarılan 

„Futbol‟ dergisi spor alanında yayın yapan ilk dergi olmuĢtur. Yarı Türkçe, yarı 

Fransızca yayımlanan dergi, maddi yetersizlikler yüzünden kurulduktan altı ay sonra 

kapanmıĢtır (Hacıbayramoğlu, 2002: 15). Daha sonra 1911 yılında Selim Sırrı Tarcan 

„Terbiye ve Oyun‟ adında bir dergi çıkarmıĢtır. Ancak bu derginin de ömrü çok uzun 

olmamıĢ, on sayı yayımlandıktan sonra dergi yayın hayatı sona vermiĢtir.  

 Radyonun ülke genelinde kullanılmaya baĢlamasıyla spor yayıncılığı baĢka bir 

evreye geçmiĢtir. Televizyonun yaygınlık kazanmasına kadarki geçen sürede radyo ülke 

insanın en büyük iletiĢim aracı olmuĢtur. Gazetelerin fiziksel koĢullara bağlı olarak 

dağıtımının zor olduğu yerlerin imdadına radyo yetiĢiyor ve insanları ülke gündeminden 
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haber ediyordu. “Önceleri radyodan yapılan naklen yayınlar gazetelerde büyük bir 

korkuya yol açmıĢtır. Çünkü yazılı basının pabucunun dama atılması tehlikesi vardı. 

Fakat bu daha sonra yazılı basının görüntüye ve fotoğrafa ağırlık vermesiyle aĢıldı” 

(Hacıbayramoğlu, 2002: 16).  

3.2 Televizyon ve Spor 

 20. yüzyıl iletiĢim teknolojilerinin sürekli geliĢme gösterdiği ve bu geliĢmelere 

paralel olarak, toplumsal değiĢimlerin yaĢandığı önemli bir yüzyıldır. Bu yüzyılın kitle 

iletiĢimini etkileyen en önemli icat ise muhtemelen televizyondur. Ġskoçyalı mühendis 

John Logie Baird‟in icadı olan televizyon, toplumun hizmetine sunulduğu andan 

itibaren kitleleri muazzam derecede etkisi altına almıĢ ve kitle iletiĢim araçlarının 

insanları etkileme gücüne yeni bir boyut kazandırmıĢtır. Önceki kitle iletiĢim araçlarının 

aksine, hem iĢitsel hem de görsel kodların iletilebildiği televizyon sayesinde insanlar 

çok daha kolay etki altına alınabilmiĢtir. 

Televizyonun yayın hayatıyla birlikte, kitlelerin iletişim anlayışında da değişmeler 

oldu. Daha önce sınırlı alanlarda yazılı veya sözlü iletişim kurulabilirken, 

televizyonun teknik donanımıyla birlikte, kitleleri yakından ilgilendiren eğitim, 

sağlık, ekonomi, eğlence, kültür ve haber değeri olan tüm programlar, yazılı ve 

sözlü iletişimle birlikte görsel iletişim olarak insanların hizmetine sunulmaya 

başladı. Bu şekilde kurulan iletişim kitleleri hem daha fazla etkiledi hem de bağlılık 

derecesini yükseltti. İnsanların bu araçlar sayesinde güncel olaylardan haberdar 

oluyor, eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye, spordan eğlenceye, sosyal hayatı 

ilgilendiren tüm konular hakkında sıkılmadan, fazla çaba harcamadan bilgi sahibi 

oluyordu. Yapılan yayınlar kitlelere çok daha etkileyici ve inandırıcı geliyordu. 

Bundan dolayıdır ki, kısa zaman içerisinde neredeyse televizyonun girmediği ev 

kalmamış ve hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Kılıç, 2014: 70). 

Televizyonun kullanımının artması spor etkinlikleri açısından çok önemlidir. 

Televizyondan önce yazılı basın ve radyodan takip edilebilen spor etkinlikleri, 

televizyon sayesinde daha geniĢ kitleler tarafından takip edilebilir hale gelmiĢtir. 

Sporun, özellikle futbolun eĢik atlamasında televizyonun rolü büyüktür. Yazılı basının 

ve radyonun spora yaptığı katkı elbette çok önemlidir. Fakat televizyonun spora yaptığı 

etki düĢünülünce arada ki fark çok barizdir.  
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Sporun kitleselleşmesi ile televizyonun yaygınlaşması eş zamanlı olgulardır. Spor-

televizyon arasındaki beraberliğin oluşmasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. 

Spor; gösteri toplumunun en önemli organlarından birisi olan televizyona, yüksek 

rating ve kitlelere spor ve sporcuları tanıtmakta, sporun yayılıp gelişmesinde etkili 

olmaktadır (Talimciler, 2015: 50). 

Toplum televizyon sayesinde hiç görmediği sporların farkında olmaya baĢlamıĢtır. 

Her ne kadar radyo sayesinde insanlar bu sporlardan haberdar olsa da, tam olarak nasıl 

oynandığı ve kurallarına Ģahit olmadıkları için benimseme konusunda zorluk çekmeleri 

gayet normaldir. Televizyonun sağladığı görsellik sayesinde insanlar farklı sporlarla 

ilgilenmeye baĢlamıĢtır. Televizyonun spora yaptığı etkilerden biri de Ģudur: özendirme. 

Ġnsanlar var olan popüler sporların haricindeki sporlara yönelerek, farklı spor dallarının 

ülke açısından önem kazanmasını sağlamıĢtır. Devlette artan taleplere uygun olarak yeni 

geliĢen sporlara uygun tesisler inĢa etmeye baĢlamıĢtır. 

Ve tabii ki futbol. Futbol popülerliği kısmında televizyona çok Ģey borçlu 

değildir. Çünkü futbol tarihten gelen bir popülerliğe zaten sahiptir. Ancak televizyonun 

futbolun ekonomik yönüne yaptığı katkı çok önemlidir. Futbol artık televizyon 

sayesinde eğlence sanayisinin bir dalı olmuĢtur. Bu sanayiden ciddi gelirler elde 

etmeyen baĢlayan futbol, artık televizyona bir nevi bağımlı olmaya baĢlamıĢtır. 

3.2.1 Televizyon ve Futbol 

Televizyon, futbolu etkileyen önemli teknolojik araçların baĢında gelmektedir. 

Bünyesinde barındırdığı görsel ve iĢitsel iletileri iletebilme gücü futbolun her eve 

girmesini sağlarken, popüler olan futbol televizyon sayesinde artık ulaĢılabilir olmuĢtur. 

Ancak televizyonun futbola sağladıkları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bunlardan 

farklı olarak televizyonun ayrıca gelir kaynağı olma rolü, günümüz futbolu için oldukça 

önemli bir durumdur. 

 Televizyonun futbola sağladığı en büyük katkılardan biri, futbol kulüplerine 

gelir sağlamasıdır. Televizyonun sağladığı olanaklar sayesinde gelirleri artan kulüpler, 

bu gelirin devamlılığını sağlayabilmek adına medya ile zorunlu iliĢkiler kurmuĢtur. 

Futbolda artan profesyonelleĢme ve endüstrileĢme de medyaya olan bağımlılığı 

arttırmıĢtır. Bu bağımlılık ile birlikte kulüpler, futbola dair söz haklarından gönülsüzce 



48 
 

de olsa feragat etmek zorunda kalmıĢlardır. BaĢlangıçta kazan-kazan iliĢkisi olan bu 

birliktelik, günümüze yaklaĢtıkça futbol adına „kazan‟, medya adına ise „daha çok 

kazan‟ iliĢkisine dönüĢmüĢtür. 

 Televizyon, dünyaya yeni yayılmaya baĢladığı dönemde dahi futbolun gücünün 

farkındaydı. 1950 gibi erken bir dönemde futbol televizyonun programları arasına 

girmiĢti bile. Futbola olan yüksek sevgisi sayesinde toplum, oluĢan yeniliğe uygun 

olarak evlerini televizyonla donatmaya baĢlamıĢ ve televizyondan futbol adına daha 

fazlasını talep eder olmuĢtur. Bu talebe cevap verebilmek adına en büyük futbol 

etkinliği olan „Dünya Kupası‟ televizyondan naklen yayınlanmaya baĢladı. Bunu 

ardından diğer futbol müsabakaları yayınlanmaya baĢladı ve günümüzün televizyon 

futbolu ortaya çıktı. “Televizyon futbolu, seyircinin dikkatini her türlü teferruattan 

arındırılmıĢ futbol maçına odaklaĢtırıyor, yönlendiriyor. Hedefi ise televizyonun 

ayrılmaz ilkeleri olan eğlence, gerilim ve dramatikliğin mükemmel bir uyarlaması”        

(Klose, 2015: 376).  

Sporun/futbolun endüstrileşmesindeki en önemli undur medyadır. Günümüzde 

egemen toplumsal söylem ve temsil aracı olarak bilhassa televizyonunun bu 

süreçteki rolü tartışmasızdır. Bugün yüz milyonlarca insan için spor/futbol ne 

doğrudan içinde yer alınan ne de stadyumlarda birebir seyredilen bir etkinlik 

değil, medya özellikle TV dolayımıyla yaşanan bir deneyimdir. Sporcu ile izleyici 

arasındaki bu kopuşun ve stadyum seyircisi ile televizyon seyircisi arasındaki 

ayrışmanın sonucunda yüz milyonların sporun/futbolun televizyondan izleyicileri 

olarak konumlanması spor/futbol endüstrisi ve medya endüstrisini bir diğerinden 

vazgeçemez kılmıştır. Sporun, stadyuma gelen seyirciden çok televizyondan izleyen 

milyonlarca seyirciye yönelik bir gösteri haline dönüş(türül)mesi işte spor/futbol 

endüstrisinin medya ve reklam endüstrileri ile girmiş olduğu sonucu olmuştur 

(Gökalp, 2005: 126-127). 

Futboldaki değiĢimlerden ilerleyen zamanlarda futbolcularda nasibini almıĢtır. 

Genellikle sade bir hayatın temsilcileri olan futbolcular, televizyon yüzünden artık birer 

„yıldız‟ olmuĢlardır. Futboldan beklentisi en üst seviyede tutan medya, futbolcuları öne 

sürmüĢtür. Günlük yaĢamları, iliĢkileri, dini inançları üzerinden gündeme gelmeye 

baĢlayan futbolcular, futbolsever kitlenin ilgisini sürekli canlı tutmaya baĢlamıĢtır. Bir 

müddet sonra futbolcular kendileri üzerinde oluĢan bu yoğun ilgiyi sıradan karĢılamaya 
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baĢlamıĢlardır. OluĢan ilginin sıradan olarak görülmeye baĢlamasıyla futbolcuların 

davranıĢ Ģekillerinde değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır. Sıradan hayatları lükse adapte 

olmaya baĢlarken yaptıkları evlilikler bile eskiye oranla farklılıklar göstermiĢtir. 

Önemli sineme yıldızları, mankenler veya sosyetenin önemli ailelerinden biriyle 

evlenen futbolcu sayısı artmıĢtır. Elbette bu olumsuzlanacak bir hareket değildir. Fakat 

futbolcuların dünyasında yaĢanan bu değiĢimler, aslında medyanın onlara biçtiği rolle 

doğru orantılıdır.  

Piyasa çarkının bir gösteri faaliyetine, televizyonun bir “program”a dönüştürdüğü 

futbol karşılaşmasının “yıldız”ının “kitle” ile ilişkisi, bir pop yıldızınınkine benzer. 

Futbolcu pop yıldızına dönüştükçe, kendini bu konuma getiren süreci hızlandırıcı 

bir rol oynar; futbol karşılaşması giderek pop yıldızlarının seyredebildiği bir 

gösteri olur çıkar. Bu artık “doğası icabı” televizyona elverişli bir malzemedir. 

Zaten el attığı her şeyi poplaştırmaması mümkün olmayan medya, futbol 

karşılaşmasını bir “şov işi”ne dönüştürüldüğü ortamda, kolaylıkla futbolcuya 

sporcudan çok pop yıldızı muamelesi yapar. … Futbolcunun bir pop yıldızı 

olabildiği kavrandıktan sonra, onu sahanın dışına çeken televizyonun magazin 

programlarından ibaret kalmadı. Bir restoranın, bir turizm acentasının, bir giyim 

mağazasının açılışında, bir fuarın kokteylinde, ilgiyi, prestiji ve bu olayın medyada 

haber olabilme ihtimalini arttırmak için bulundurulan ünlülerin arsına futbolcular 

da katıldı. … Futbolcuların vitrin süsleme malzemesi olarak kullanılması, onların, 

sırf tanınmışlıkları dolayısıyla genel “ünlüler” camiasından sayılmalarının tescili, 

bir anlamda (Kıvanç, 2001: 65-67). 

3.3 Türk Yazılı Basınında Futbolun Yeri ve Tarihçesi 

Futbol, yaygınlaĢmaya baĢladığı dönemlerden itibaren yazılı basının ilgisini 

çekmiĢtir. Ġnsanların futbola olan bağlılıkları, gazete ve dergilerin futbola dair haber 

yapmalarını sağlamıĢtır. Bu haberler aracılığıyla tuttukları takımlardan, oynanan 

maçlardan haberdar olan insanlar, gazetelerin tirajlarını belli oranda arttırmıĢtır. Yazılı 

basında artan tirajların etkisi ile gazete ve dergiler ilerleyen tarihlerde futbola fazlası ile 

yer vermeye baĢlamıĢtır. Günümüze kadar gelen bu süreçte futbol günlük gazetelerin 

neredeyse vazgeçilmezi olmuĢtur. Aynı Ģekilde spor dergileri de futbolu kendilerine 

önemli bir dal olarak seçmiĢtir. 



50 
 

Futbolun yazılı basında yer almasını Türkiye özelinde düĢündüğümüzde 

baĢlangıcın Osmanlı döneminde gerçekleĢtiğini görüyoruz. Ancak hem dönemin yazılı 

basına karĢı olan baskıcı tavrı, hem de futbolun dini konularda tartıĢma konusu 

yapılması, futbolun yazılı basında hızla yükselmesini engellemiĢtir. Ancak tüm 

engellemelere rağmen futbol bir Ģekilde dergilerde yer bulmuĢtur. Özellikle çıkan spor 

dergileri aracılığıyla insanlar, futbola dair bir Ģeyler bulabiliyordu. Cumhuriyetin ilanı 

ile değiĢen, genel olarak futbola olan tavrın yumuĢamasıdır. Dergilerin yanında günlük 

gazetelerde de futbol haberlerini sıkça görmeye baĢladığımız bu dönemde, „spor 

yazarlığının‟ bir meslek haline geldiğini görmek mümkündür. Ancak 1960‟lar ile yazılı 

basının kitleselleĢmesi, ülkenin daha çok yerine ulaĢmaya baĢlamasıyla, futbolla ilgili 

haberlerin sayfa miktarı artmıĢtır. 1980 sonrası dönemde ise yazılı basında futbola dair 

bir patlama yaĢandığını söylemek mümkündür. Futbola olan ilginin arttığı bu dönemde 

insanlar daha fazlasını istemeye baĢlamıĢtır. Buna paralel olarak gazeteler futbol 

sayfalarını arttırırken aynı zamanda önemli maçların öncesi ve sonrası gibi haberlere 

ağırlık vererek okurun ilgisini çekmeye çalıĢmıĢtır. Ġlginin çekilmesi gazeteler için 

önemlidir. Çünkü artan gazete ve dergi sayısı yüzünden rekabet oldukça had safhadadır. 

90‟lardan sonra gazete sayılarındaki artıĢın yanında günlük spor gazeteleri de boy 

göstermeye baĢlamıĢtır. Tüm bu rekabet ortamında promosyon dağıtımı, eski 

futbolcuların yazar kadrosuna dahil edilmesi gibi birçok olay yaĢanmıĢtır. Futbolun 

yazılı basında bu denli önemli yer tutması açısından bu geliĢmeler oldukça önemlidir. 

Ancak gazetecilik eğitimi almamıĢ insanların gazetelerde yer almaya baĢlaması sorunlar 

yaratmaya baĢlamıĢtır. Özellikle eski futbolcuların köĢe yazarı olması ile birlikte, 

tarafsızlık gibi önemli etik duruĢ nerdeyse yok sayılmaya baĢlanmıĢtır. 

3.3.1 Osmanlı Döneminde Yazılı Basında Futbol 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde futbola bakıĢ açısı oldukça kuĢkuludur. 

Yabancı kökenli olması ve dini bazı tartıĢmalara konu olduğu için futbol uzun bir süre 

gizli yapılan spor etkinliği olarak varlığını sürdürmüĢtür. Ancak II. MeĢrutiyet‟in 

ilanında sonra futbol adına biraz daha rahat bir ortam ortaya çıkmıĢtır. Bu uygun 

ortamda Türk basınındaki ilk spor dergisi „Futbol‟ yayın hayatına baĢlamıĢtır. Derginin 

sahibi olan Üsküdarlı Mehmet Burhaneddin Bey (Burhan Felek), sekiz sayfadan oluĢan 

derginin tamamını kendisi yazmıĢtır. Dergide futbol haberleri ile birlikte güreĢ, eskirim, 
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at yarıĢı, atletizm, izcilik, halat çekme gibi dönemin popüler diğer sporlarına da yer 

verilmiĢtir. Farklı spor türlerinden haberlerin de yer aldığı „Futbol‟ dergisi, tam 

anlamıyla bir spor dergisi özelliği taĢımaktadır. 

 Dergi yayın hayatına 28 Eylül 1910 tarihinde baĢlamıĢtır. Ġlk önce Türkçe ve 

Fransızca olarak yayınlanan dergi saha sonra tamamen Türkçe yayımlanmaya 

baĢlamıĢtır. Dergi yayımlandıktan sonra beklenildiği üzere futbol üzerinden eleĢtiriler 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. Futbolun gereksizliği ve kaba saba bir oyun olduğuna dair 

eleĢtirilere cevaben Mehmet Burhaneddin Bey dergide bir yazı yayımlamıĢtır. Bu 

yazıda her ne kadar karĢı çıkanlar olsa da futbolun Türkiye‟de güçleneceğini ve bu 

savaĢtan baĢarı ile çıkacağını ileri sürmüĢtür. Futbolun günümüzde ne kadar önemli bir 

yere sahip olduğu düĢünülünce Mehmet Burhaneddin Bey‟in futbol konusunda ne kadar 

haklı olduğu ortaya çıkmaktadır (Büyükbaykal, 2003: 40). 

 „Futbol‟ dergisi büyük umutlarla yayın hayatına baĢlasa da belki artan eleĢtiriler, 

belki de ekonomik yetersizlikler yüzünden sadece altı sayı çıkarılabilmiĢtir. „Futbol‟, 

Türk yazılı basın tarihinin ilk spor dergisi olmasının yanı sıra, yabancı kökenli olan 

futbol terimlerini TürkçeleĢtirme çabası ile Türk futbolu adına önemli bir hizmette 

bulunmuĢtur. 

Spora ve özellikle de futbola karşı cahilce ve bağnazlıkla karşı çıkanlarla 

mücadele etmeyi kendine şiar edinen Futbol Gazetesi, ülkemizde henüz yeni 

kurulan kulüpler arasındaki müsabakaları ve diğer spor alanlarındaki haberleri 

vermeyi de ihmal etmemiştir. Özellikle Galatasaray ile Strugglers arasında 

oynanan maçlarla ilgili haberlere ve yorumlara oldukça geniş yer ayırmıştır. 

Futbolun yeni kurulan takımlar arasında centilmence geçmesi için futbol 

kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunan gazete, bu spor dalının 

ülkemizde yeni olması dolayısıyla futbol kurallarını anlatan İngilizce‟den çevrilere 

yer vermiştir. Gazetenin belki de en önemli hizmetlerinden birisi de Türk diline 

yapmış olduğu katkılardır. Futbolla ilgili İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarını 

bulmaya çalışması ve bu kapsamda bir yarışma başlatarak Türkçe karşılıklarını 

bulan okuyuculara 6 aylık gazetenin ücretsiz verileceğini duyurması da anlamlıdır. 

Bugün kullanılan kaleci, sağ arka, sol arka, sağ orta, sol orta, iç sağ, iç sol, dış sol, 

ileri gibi Türkçe terimleri 1910‟da Türk spor literatürüne Futbol Gazetesi 

kazandırmıştır (Çakır, 2008: 193). 
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 „Futbol‟ dergisinin ardından sıra futbolun gündelik bir gazetede yer almasına 

gelmiĢtir. Türk futbolunda ilk kez yabancı bir futbol takımı Türkiye‟ye müsabaka için 

1911 yılında gelmiĢtir. Galatasaray‟ın davetlisi olarak gelen Macar TamĢuar takımının 

Galatasaray ile yaptığı müsabaka, Tasvir-i Efkar gazetesinde haber olarak yer almıĢtır. 

Yapılan bu haber ile birlikte futbol, ilk kez gündelik yayın yapan bir gazetede yer almıĢ 

oluyordu. Futbolun ilk kez gündelik bir gazetede yayımlanması ile beraber diğer 

gazetelerde harekete geçmiĢtir. Ġstanbul dıĢındaki gazetelerde 1910‟lu yıllardan sonra 

sık sık futbol haberlerine yer vermeye baĢlamıĢtır. Yapılan haberler her zaman maçların 

sonuçları ya da anlatımları Ģeklinde olmamaktadır. Bazen gazeteler yapılacak 

müsabakaların öncesinde kalkacak vapurların kalkıĢ saatlerini duyurmuĢtur. Yapılan bu 

tarz haberler toplumun futbola karĢı artan ilgisini göstermektedir. Toplumun artan ilgisi 

ile birlikte futbol, her geçen gün günlük gazetelerde daha çok yer almaya baĢlamıĢtır. 

Durum öyle bir noktaya gelmiĢtir ki rekabet halinde olan gazeteler fark yaratabilmek 

için futbolu öne çıkarmaya baĢlamıĢtır. Özellikle „Tasvir-i Efkar‟ ile rekabet halinde 

olan „İleri gazetesi‟, 1914 yılından itibaren spor haberlerine ve futbol maçlarına 

gazetesinde yer vermeye baĢlamıĢtır. „İkdam gazetesi‟ ilk kez birinci sayfasına futbol 

resmi ve futbol haberi vererek futbolun yazılı basın için önemini bir kez daha 

göstermiĢtir (Büyükbaykal, 2003: 41-44). 

 „Futbol‟ dergisinin yayın hayatının sona ermesinden sonra 1913 yılında Cemil 

Bey tarafından „İdman‟ dergisi çıkartılmıĢtır. Çoğunlukla futbol haberlerinin yer aldığı 

dergide diğer spor etkinlikleri de kendine yer bulmuĢtur. 16 Temmuz 1914‟de ki 35. 

sayısı ile yayın hayatı sona ermiĢtir (Wikipedia.org, EriĢim Tarihi: 07.15.2016). 

 Türk spor tarihinde 1919 yılında yayımlanmaya baĢlayan „Spor Âlemi‟ dergisinin 

önemli bir yeri vardır. YaklaĢık 10 yıl boyunca yayımlanan dergi, kendinden öncekilerle 

benzerlikler göstermektedir. Birçok spor etkinliğini sayfalarına taĢıyan dergi, bazı 

özellikleri ile döneminin çok üstünde bir dergicilik anlayıĢı sunmaktadır. Ġlk olarak 

Avrupa ve Amerika‟da spor dünyasında yaĢananlar ciddi anlamda takip edilmektedir. 

Diğer ülkelerde yapılan spor etkinlikleri dergi sayfalarında yer alarak okuyucuların 

„spor dünyasını‟ takip etmeleri bu dergi sayesinde mümkün olmuĢtur. „Spor Âlemi‟ 

dergisinin bir baĢka özelliği ise sporun yaygınlaĢmasını engelleyen unsurların üstüne 

gitmesi ve buna çözümler bulmaya çalıĢmasıdır. Dönemin gençlerinin kahve 
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köĢelerinde yok olmasının önüne geçmek için devletin spor sahaları inĢa etmesinin 

gerekliliği vurgulayan dergi, bu isteklerini dilekçe yoluyla resmi mercilere de 

bildirmiĢtir. Hem Osmanlı dönemi hem de Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiĢ olan 

„Spor Âlemi‟ dergisi, iki dönemin spora bakıĢ açısını karĢılaĢtırma imkânı sunmasından 

dolayı da ayrıca değerlidir (Toprak, 1998: 5-9). 

Spor Âlemi’nin ÇıkıĢ Bildirgesi: Ġfade- Meram 

Harb-ı Umumî‟nin baltaladığı idman âlemi, gazete sütunlarına kısılmış birkaç 

havadisten sonra işte yine bir risale suretiyle ortaya atılıyor. Beş sene kadar evvel 

çıkan idman mecmuasının kapanmasından sonra müteaddid, içtimaî, siyasî gazete, 

risale kitleleri arasında bir de spora ait mecmua sokuşturmağa cesaret eden 

olmadı. Bir sene evvelden başlayan teşebbüsatım hemen herkes tarafından akamete 

duçar edildi. Bilhassa teşrik-i mesai için müracaatlarım neticesiz kaldı. İşte şimdi 

Almanya‟dan avdet etmiş gayyur bir arkadaşım ile tekrar ortaya atılıyorum. Belki 

bu nüshada birçok nevî kısmımızı göreceksiniz. Fakat bunu tabii görünüz, çünkü 

diğer risaleler gibi ilk nüshadan sonra tekâmülü tedenniye tahvil etmek 

istemiyoruz. Her on beş gün bizim için yeni bir terakki irade ettirecektir. 

 Risalemiz bütün Avrupa spor gazetelerine abone olmuştur. Bunlardan alınacak en 

son havadisler ve resimler buraya da aksedeceği gibi solan oyunları, tabâbetin 

spora müteallik kısmı, hafta oyunları resimleriyle birlikte, sonra bazı makaleler, 

hatta elden gelen her şey için yapmaya gayret edilecektir. Her nüshada zarif birer 

bilmece ve karilerimiz tarafından gönderilen resimler ve makaleler ile birlikte, iki 

ayda bir nüsha-i fevkalade çıkarılacak, bundan memleketimizde en büyük 

sporcularımızın yazıları, kulüplerin de fotografileri çıkartılacaktır. 

 Bunlara mukabil idmancı kardeşlerimizden bir ricamız var. Bu da mahdud olarak 

çıkardığımız şu risalenin memleketimizde pek küçük bir kitle olan sporcularımız 

tarafından ortada bırakılmamasını rica ederim. Kendiniz, arkadaşlarınız, hepiniz 

alınız ki şu çıkardığımız bir tanecik idmancıyı da yaşatabilelim (Toprak, 1998: 9). 

3.3.2 Cumhuriyet Ġlanı Sonrası Yazılı Basında Futbol 

Cumhuriyetin ilanı ile son zamanlarda günlük gazete ve dergilerde spor 

haberlerinin artıĢı devam etmiĢtir. Kurulan yeni rejimin spora karĢı olumlu tavrı gazete 

ve dergileri ciddi anlamda rahatlatmıĢtır. Osmanlı döneminde spora, özellikle futbola 
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karĢı olan katı duruĢu Cumhuriyet döneminde görmek imkânsızdır. Tam tersine 

Cumhuriyet dönemi ile Türkiye‟de spor ciddi anlamda devlet politikaları arasında yer 

almıĢ ve üzerine ciddi çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak Ģunu söylemek gerekir ki devletin 

yürüttüğü spor politikaları, daha çok toplumun beden sağlığını üst düzeye çıkarmaya 

yöneliktir. Bu yüzden futbolun yaygınlaĢtırılması devlet projeleri arasında yer almaz. 

Ancak bu durumun futbola olumsuz bir yansıması olmamıĢtır. 

 Cumhuriyetin ilanından sonra Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki rekabet kaldığı 

yerden devam etmiĢtir. Futbol sahalarındaki süregelen rekabet Cumhuriyet döneminde 

yazılı basına sıçramıĢtır. „Akşam‟ gazetesinin sahibi olan Ali Naci Karacan yöneticisi 

olduğu Fenerbahçe takımın lehine haberlere yer verirken, „Cumhuriyet‟ gazetesinde 

köĢe yazarı olan Abidin Daver Bey ise kurucuları arasında olduğu Galatasaray kulübünü 

yücelten yazılara yer vermiĢtir. Dönemin iki önemli gazetesinin bu yaklaĢımları, 

futboldaki rekabetin farklı alanlarda da devam ettiğini gösteren örneklerden birisidir. 

Galatasaray kulübü rekabette bir adım öne geçmek adına 22 Nisan 1926 yılında „ġa ġa 

ġa‟ isimli bir dergi çıkarmaya baĢlamıĢtır. Galatasaray Lisesi‟nin sporcuları tarafından 

çıkarılan bu dergi, Türk basınını ilk kulüp dergisi olma özelliğini taĢımaktadır. Yazılı 

basında spor ve futbol adına olumlu geliĢmeler yaĢanırken Refik Osman Bey‟in 

dönemin spor örgütü olan „Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı‟ yöneticilerini eleĢtiren 

yazıları yüzünden ömür boyu sürecek bir boykot cezası alması yaĢanan olumlu 

geliĢmeleri gölgelemiĢtir (Büyükbaykal, 2003: 45-46). 

 Türkiye‟de spora özellikle futbola olan ilginin artması ile birlikte yazılı basında 

da irili ufaklı birçok dergi yayın hayatına baĢlamıĢtır. Ancak bu dergilerin büyük bir 

kısmı maddi yetersizlikler ve beklenen ilginin oluĢmamasından dolayı uzun ömürlü 

olamamıĢtır.  Ancak 1937 yılında kurulan „Kırmızı-Beyaz‟ dergisi döneminde çıkan spor 

dergilerinin aksine uzun ömürlü olmuĢtur. Futbol haricinde diğer spor etkinliklerinin de 

yer aldığı derginin diğer spor dergilerinden en büyük farkı oynanan müsabakalardan bir 

gün sonra okuyucuyla buluĢmasıdır. Diğer spor dergileri müsabakalardan ancak birkaç 

gün sonra okuyucunun eline ulaĢabilmektedir. Ġnsanların oynanan müsabakalardan en 

hızlı Ģekilde haberdar olmak istedikleri düĢünüldüğünde „Kırmızı-Beyaz‟ dergisi 

diğerlerine oranla yayınladığı dönemde bir adım öne çıkmaktadır.  
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 1950‟li yıllara gelindiğinde ise yazılı basında sporun yeri oldukça artmıĢtır. 

Demokrat Parti‟nin futbola verdiği destekle birlikte yazılı basında futbol öncelikli 

konulardan biri olmuĢtur. Günlük gazetelerin nerdeyse tamamı spora özellikle futbola 

sayfalarında yer veriyordu. Yazılı basının spora bu denli yönelmesi spor yazarlarının ve 

muhabirlerin sayısını da arttırıyordu. 1920‟ler ile sınırlı sayıda olan spor yazarlığı 

kadrosu 1950‟ler ile artıĢa geçmiĢtir. 1950‟lerdeki yazılı basında gerçekleĢen bu 

olayların nerdeyse tümü Demokrat Parti‟nin spor politikalarının bir sonucudur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra spora bakıĢ açısı oldukça sınırlı düzeyde kalmıĢtır. Bu 

dönemde spordan beklenilen toplum sağlığına hizmet etmesidir. Demokrat Parti de 

temelde bu anlayıĢı benimsemekle birlikte sporun popüler kültür kısmına ağırlık 

vermiĢtir. Futbol bu dönemde Türkiye‟nin geneline yayılmıĢ ve günümüze uzanan 

yüksek popülerliğine kavuĢmuĢtur. Futbolun profesyonelleĢmesi ve profesyonel ligin 

kurulması Demokrat Parti döneminde gerçekleĢmiĢtir. Futbolda yaĢanan bu olaylar ile 

birlikte yazılı basında futbola daha fazla önem vermeye baĢlamıĢtır.  

Türkiye‟de spor hareketleri özellikle 1950‟li yılların sonu ile 1960‟lı yılların 

başında yoğunluk kazanmıştır. Yazılı basın da bu duruma ayak uydurarak spor 

sayfalarını çoğaltmıştır. Bu yıllarda gazeteler, arka sayfalarında sadece spor 

haberlerine yer vererek bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirmişlerdir. Artık 

gazetelerin arka sayfası spor sayfası haline gelmiş ve bu durum uzun yıllar 

boyunca bu şekilde devam etmiştir. Bir fikir gazetesi olan Cumhuriyet Gazetesi 

dahi arka sayfasının bir bölümünde spor haberlerine yer vermiştir. Yine aynı 

yıllarda spor sayfalarında fotoğraflara ağırlık verilmeye başlanmıştır. 

Fotoğraflarla birlikte yayınlanan spor haberleri okuyucunun ilgisini daha çok 

çekmeyi amaçlamıştır (Büyükbaykal, 2003: 51-52).  

1960‟lar ile 1970‟ler genel olarak benzer Ģekilde geçmiĢtir. Futbol, yazılı basında en çok 

yer alan spor etkinliği olmuĢtur. Futbolun gazetelerdeki yeri arttıkça spor servislerinde 

çalıĢan gazetecilerin  de sayısı artmıĢtır. Sporun ve futbolun ülke gündemindeki yerinin 

güçlü olması gazeteler için önemlidir. Günlük olarak haber hazırlamak zorunda olan 

gazeteler futbol sayesinde belli sayfa sayısını hazırlama konusunda hiç güçlük 

çekmemektedirler. Futbol, gazeteler için hazır haberler konumundadır. Süreklilik de arz 

ettiği için futbol haberleri bitmek tükenmek bilmeyen bir gündeme sahiptir. Ancak spor 

dergileri belli aralıklarla yayımlandıkları için bu hızlı gündeme ayak uydurmak 
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konusunda geride kalmıĢlardır. Spor dergilerinin 15 günde bir oluĢturacağı haberler 

bütünü günlük gazeteler tarafından çoktan haber edileceği için okuyucular artık spor 

dergilerine eskisi kadar rağbet etmemeye baĢlamıĢtır. Günlük gazetelerin spor haberleri 

ağırlık vermeye baĢlamasıyla spor dergilerinin tirajları ciddi anlamda düĢüĢe geçse de, 

spor dergileri özellikle 1960‟lara gelene kadar spor ve futbol adına önemli hizmetlerde 

bulunmuĢlardır. 

3.3.3 1980 Sonrası Yazılı Basında Futbol 

 1980‟li yıllarda Türkiye‟de siyasi ve ekonomik anlamda birçok değiĢim 

yaĢanmıĢtır. 12 Eylül askeri darbesi ile ülke siyasi anlamda değiĢimlere tanıklık 

ederken, Turgut Özal‟ın ANAP‟ının iktidara gelmesiyle birlikte de serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ hızlanmıĢtır. Ülkede yaĢanan bu iki değiĢimin futbola önemli 

yansımaları olmuĢtur. Önceki kısımlarda sözü edilen bu değiĢimlerin yazılı basına da 

etkileri olmuĢtur. 1980 sonrası önemi artan, hatta „kurtarıcı‟ gözü ile bakılan futbolun 

yazılı basındaki yeri muazzam derecede artmıĢtır. Yeni gazeteler ile birlikte rekabet üst 

seviyelere tırmanmıĢtır. Bu değiĢimlerin arasında kalan futbol ise zamana ayak 

uydurmak zorunda kalmıĢ ve amatör ruhunu terk etmeye baĢlamıĢtır. 

1980 sonrası basın kuruluĢları ticari iĢletmelere dönüĢmeye baĢlamıĢtır. ”Türk 

basını, mesleği gazeteci olmayan iĢadamlarının elinde birer iĢletme haline bürünmüĢ ve 

„daha çok satma‟ çabası mesleki kaygıların önüne geçmiĢtir” (Temiztürk, 2002: 279-

282). „Daha çok satma‟ arzusuna cevap verebilmek için gazeteler spor haberlerinin yer 

aldığı sayfa sayılarını arttırmıĢ ve içeriklerini daha ilgi çekici hale getirmiĢlerdir. Sporun 

bu denli önemli bir konuma geldiği 80‟lerde spor yazarları da önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Her ne kadar gazeteler arasında rekabet üst seviyede olsa da, 80‟li yıllarda 

spor yazarları gazeteciliğin etik anlayıĢa uygun hareket etmiĢlerdir. Fakat 90‟lı yıllar 

için bunu söylemek mümkün değildir. 

 90‟lı yıllar yazılı basında önemli bir krizin baĢladığı döneme denk gelir. Bu 

krizin ortaya çıkmasının sebebi ise 90‟lı yıllar ile özel televizyonların yayın hayatına 

baĢlamasıdır. Gazeteler kadar özel televizyonlarda futbolun önemini bildikleri için 

içeriklerini ona göre hazırlamıĢlardır. Özel televizyonlar yayın hayatına baĢladığı andan 

itibaren „canlı maç yayınlar‟, „maç özetleri‟, „günlük spor haberleri‟ gibi içerikleri 
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hemen kullanmaya baĢlamıĢtır. Bir dönem gazetelerin domine ettiği „spor haberleri‟ 

artık televizyonun egemenliğindedir. Ve Ģöyle bir durum vardır ki gazetelerin 

televizyonun „teknik‟ imkânları ile baĢ etmesi mümkün değildir. Bunun farkında olan 

gazeteler kendilerine farklı stratejiler geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. GeliĢtirilen ilk strateji 

„promosyon‟ dağıtımıdır. Gazeteler beraberinde takım posterleri, spor malzemeleri gibi 

promosyon ürünleri dağıtarak okuyucuyu kendine çekmeye çalıĢmıĢtır. Kısa vadede 

belli baĢarılar elde edilse de bu taktiğin uzun vadede baĢarılı olmayacağı nerdeyse 

kesindir. Gazeteler „promosyon‟ dağıtımının yarattığı ekonomik yükü uzun vadede 

karĢılayamayacakları için „promosyon‟ ürün dağıtımı geçici bir çözümden fazlasını 

sağlamamıĢtır (Temiztürk, 2002: 280-281). 

 Promosyon savaĢlarının yaĢandığı dönemde spor gazeteleri ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır.”1990‟da Sabah Grubu Fotomaç‟ı, 1995‟te Doğan Grubu Fanatik 

Gazetesi‟ni ve aynı yıl Sabah Grubu Taraftar‟ı çıkarmıĢlardır”(Büyükbaykal, 2003: 54). 

Bu gazetelerin tümü spor gazeteleri olarak adlandırılsa da aslında birer futbol 

gazeteleridir. Spor gazetelerinin ortaya çıkması, yazılı basının özel televizyonlarla 

mücadele edebilmesi kapsamında geliĢtirilen stratejilerden biri olarak kabul edilebilir. 

 90‟lı yıllarda spor basınının haber aktarma rolünden vazgeçmesi spor yazarlığına 

önemli derecede zarar vermiĢtir. 80‟li yıllardaki etik kurallar gözetilerek yapılan spor 

haberleri, 90‟lı yıllarda yerini „magazinleĢen‟ spor haberlerine bırakmıĢtır. Spor 

yazarları, her müsabakadan „farklı öyküler‟ yaratarak okuyucuların ilgisini sürekli canlı 

tutmaya çalıĢmıĢtır. Bunların yanında spor sayfaları da bir değiĢime girmiĢtir. Eskiye 

göre baĢlık ve görseller daha fazla yer kaplamaya baĢlamıĢtır. Televizyon ile girilen 

rekabette görsel etkileyiciliği öne çıkaran gazeteler, okuyucuları kazanabilmek için 

yazılı içerikleri de azaltmıĢtır. 90‟lardan sonra baĢlık ve görsel üzerinden tüm haberi 

aktarmaya çalıĢmak, yazılı spor basınının genel tavrı haline gelmiĢtir. 90‟ların spor 

basınında bir diğer genel tavır ise futbolu bırakmıĢ futbolcuların gazetelerde spor yazarı 

olarak ile baĢlamasıdır. Ancak eski futbolcuların spor yazarı olarak iĢe baĢlaması 

beraberinde birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Ortaya çıkan sorunlardan 

ilki, spor yazarı olarak iĢe baĢlayan futbolcuların herhangi bir gazetecilik eğitiminin 

olmamasıdır. Bu eğitimin eksikliği kendini kısa sürede belli etmiĢtir. Eski futbolcuların 

gazetelerde yayınlanan spor yazıları incelendiğinde yorumlamadan uzak, sadece 
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gördüğünü aktaran bir haber Ģekli ortaya çıkmaktadır. “Yalnızca verilen pası, atılan golü 

anlatan bu yazıların spor basınımızı güç geçtikçe daha da güçsüz bir hale getirdiği inkâr 

edilemez bir gerçektir” (Büyükbaykal, 2003: 57). Eski futbolcuların spor yazarı 

olmasıyla ortaya çıkan bir diğer sorun ise „tarafsızlık‟ ilkesinin yok sayılmasıdır. Bir 

spor yazarının konumu gereği sportif meselelere karĢı objektif olması gerekmektedir. 

Bu durum gazetecilik eğitimi almıĢ insanlar için bile tam anlamıyla geçerli olamazken, 

eski futbolcuların spor yazar olmasıyla birlikte tamamen ortadan kalkar. Bu tip spor 

yazarları tüm takımlara karĢı „aynı mesafede‟ olduklarını söyleseler de, gerçekte futbol 

oynadıkları takımın „amigo yazarları‟ olmaktan öteye geç(e)memiĢlerdir. ĠĢin enteresan 

tarafı hem okuyucular hem de gazeteler tarafından, bu tip spor yazarlarına „tarafsızlık‟ 

ilkesine bağlı kalmaları yönünde bir talep de yoktur. Gazetelerin eski futbolcuları spor 

yazarı olarak iĢe almasının temel sebebi zaten „taraflı‟ olmalarıdır.  

Spor basını, genel olarak tüm basının yaptığını yaparak haber aktarma sorumluluk 

ve görevini bir çırpıda silerek, sansasyona, magazine, „perde arkasına‟ ve yoruma 

ağırlık vermeye başladı. Ancak „iş‟in „yorum‟ boyutu, televizyonun etkisi ve spor 

okurunun okumayla ilişkisi düşünülerek ciddiyetten uzaklaştırıldı. Zira 

„sporseverler‟in uzun uzadıya makaleler, tefrikalar, maç yazıları okuması 

düşünülemezdi. Bunun yerine kısa ama vurucu, sansasyonel, iç gıcıklayıcı, 

taraftarın gönlünü okşayan, yer yer cinsellik katılmış yazılara, başlıklara, spotlara 

yer vermek yeterliydi. Televizyonlar karşısındaki tek silahı olan „yorum‟u da 

„akşam futbolu bırakıp sabah spor yazarı olarak kalkan‟ şöhretlilere havale 

edince, ortada haberden, yorumdan bilgilendirmeden, sorumluluktan hiçbir eser 

kalmıyordu (Türkyılmaz, 2002: 281-282). 

 Ülkemizde 1990‟lar ile baĢlayan yazılı spor basınındaki çöküĢ günümüzde hâlâ 

devam etmektedir. Gazetecilik eğitimi almamıĢ insanların spor yazarı olarak gazetelerde 

yer alması spor gazeteciliğinin çöküĢünü hızlandıran en önemli etken olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Basın iĢletmelerinin satıĢları arttırabilmek için yaptıkları asparagas, asılsız 

haberler bir yerden sonra okuyucunun gazetelere olan güveninin kaybolmasına sebep 

olmuĢtur. Sporun görünenden çok daha fazlası olduğu günümüzde sporseverlerin yazılı 

basına olan güveninin tazelenmesi gerekmektedir. Bunun yolu spor basınında „etik 

değerlere‟ saygı gösterilmesi ve gazetecilik eğitimi almıĢ insanların gazetelerde görev 

almasıdır. 
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3.4 Futbol Endüstrisinin OluĢum Sürecinde Medya 

 Günümüzün futbolu spor olmanın çok ötesine geçmiĢtir. Ġçinde barındırdığı 

siyasi ve ekonomik anlamlardan dolayı futbol, spor alanından ciddi anlamda 

uzaklaĢmıĢtır. Futbolun kendi alanından uzaklaĢmaya baĢlaması 1980‟ler ile hız 

kazanmıĢtır. Uzun dönemler boyunca bir „show olarak varlık gösteren futbol, 1980 

sonrası dünya genelinde yaĢanan ekonomik değiĢimlere bağlı olarak „business‟ olmaya 

baĢlamıĢtır. Günümüzde telaffuz edildiği Ģekliyle futbol artık „show business‟ olup 

çıkmıĢtır. Futbolun tarih boyunca süregelen „gösteri‟ niteliğine „iĢ‟ niteliğinin de 

eklenmesiyle futbol ticari bir iĢ kolu haline gelmeye baĢlamıĢtır. Bu Ģekliyle bir 

„endüstriye‟ dönüĢen futbol, kendini mali değerlerin diğer her Ģeyden önemli olduğu bir 

alanda bulmuĢtur (AkĢar, 2005: 2). Futbolun bu değiĢimini tarihsel köklerinden 

uzaklaĢması olarak da görmek mümkündür. 

 Futbolun endüstri haline dönüĢmesinde Neo-Liberal ekonomi politikalarının 

dünya genelinde yürürlüğe girmesinin büyük etkisi olmuĢtur. Neo-liberal politikalar ile 

rekabet, verimlilik, serbest değiĢim gibi piyasa kriterleri nüfuz edebildiği her noktaya 

temas etmeye baĢlamıĢtır. Dünya genelinde yaĢanan bu süreçten sporda nasibini 

almıĢtır. Özellikle medyanın katkılarıyla futbol, ekonomik düzeyde iĢleyen bir alana 

dönüĢmüĢtür. Bir sportif etkinlik, oyun olma özelliğinden kopan futbol, kapitalist 

değerler neyi gerektiriyorsa onu sahada ve saha dıĢında yansıtmaya baĢlamıĢtır. Bunun 

en basit örneği baĢarı ve kazanma arzusunu futbola hâkim olmaya baĢlamasıdır 

(Talimciler, 2014: 87-88). 

 Kitlelerin yeni ekonomik düzene ayak uydurması kolay değildir. Çünkü 

ekonomi denen yapının içinde irili ufaklı birçok yapı vardır. Ġktidar, ahlak, toplumsal 

yaĢam hatta din bile bu yapılardan bazılarıdır. GeniĢ kitlelerin ilgisini üzerine çektiği 

için oluĢan yeni ekonomi politikalarını futbol üzerinden kitlelere benimsetmek kabul 

edilebilir bir yöntemdir. Bu yöntemle kitleler henüz farkına varmadan yeni düzene ayak 

uydurmuĢ olacaktır. Futbolun neo-liberal ekonomiye hizmet ettiği en önemli nokta 

budur. Futbolun endüstrileĢmesi, ticarileĢmesi bir amaç değil daha büyük amaçlar için 

araç olmuĢtur.  
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 Futbolun endüstrileĢmesinde medya en önemli unsurdur. Futbolu ve onun 

içindekileri metalaĢtıran medya, özellikle televizyon aracılığıyla geniĢ kitlere ulaĢarak 

yeni değer yargılarını topluma yaymaktadır. Özellikle futbolcular üzerinden hareket 

eden medya, onları birer rol model haline getirerek ön plana çıkarmıĢtır. Futbol için 

saha içindeki mücadeleleri yeterli olan futbolcular, endüstriyel futbol için saha dıĢında 

da çaba göstermek zorundadırlar. Giyimleri, saç Ģekilleri, kullandıkları arabaların 

modelleri veya sevgilileri onlardan beklenen Ģekilde olmalıdır. Tüm bunlar yapılmak 

istenen, futbolcuların „endüstriyel futbola‟ özgü sporcu tipine uygun olmalarını 

sağlamaktır. Çünkü futbolcular ancak „endüstriyel futbolun‟ kabul ettiği sporcu tipine 

uygun olduklarında yararlı olabilirler.  

Birer pop yıldızlarına dönüĢen futbolcular, ekonomik sistemin iĢleyiĢine daha 

çok hizmet etmeye baĢlamıĢlardır. Reklam ve sponsorluk anlaĢmaları ile medyada boy 

gösteren futbolcular, geniĢ kitlelerin „tüketim toplumuna‟ dâhil olmasını sağlamıĢlardır. 

Özellikle futbolcuları rol model olarak benimseyen gençler, futbolcular gibi olabilmek 

adına yaĢam tarzlarını, tüketim alıĢkanlıklarını değiĢtirmektedir. „Onlar‟ gibi olmanın 

yolu „onlara‟ benzemek gibi bir anlayıĢ, futbol endüstrisi tarafından kitlelere sürekli 

aĢılanmaktadır (Talimciler, 2014: 88-89). Futbol endüstrisinin dünya çapında ses getiren 

ilk yüzü Ġngiliz futbolcu David Beckham olmuĢtur. Hem futbol hayatı hem de özel 

hayatıyla tam bir „ikon‟ haline gelen Beckham, futbol endüstrisinin yarattığı en baĢarılı 

örneklerden biridir. Türkiye‟de ise Ġlhan Mansız ilk ve en önemli örnek olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar gibi 

futbolcular „futbol endüstrisinin‟ önde gelen yıldızları olarak kariyerlerine devam 

etmektedirler.  

Futbolun bir iĢ haline gelmesi, „endüstri‟ haline gelmesindeki en somut olay 

muhtemelen 1992-93 sezonunda baĢlayan ġampiyonlar Ligi organizasyonudur. Önemli 

futbol ülkelerinin Ģampiyonlarının ve popüler takımlarının katıldığı bu organizasyon, 

„Dünya Kupası‟ndan sonra en yüksek popülerliğe sahip futbol organizasyonlarından 

biridir. Temelde bir spor organizasyonu olan „ġampiyonlar Ligi‟, medya gelirleri ve 

sponsorluk anlaĢmalarından elde edilen gelirler sayesinde „futbol endüstrisinin‟ tam 

anlamıyla ön plana çıkmasını sağlamıĢtır. Organizasyondaki bütün düzenlemeler 

„endüstriye‟ göre düzenlenmiĢtir. Futbolun „Show Business‟ olduğunun farkında olan 
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organizasyon sahipleri, maç saatlerini buna göre ayarlamıĢlardır. Bu ayarlamaya göre 

maçların, genellikle „prime time‟ diye tabir edilen dilimde yayınlanmasına özen 

gösterilmiĢtir. „ġampiyonlar Ligi‟ organizasyonunun bir kademe üstü olan Dünya 

Kupasına baktığımızda da durum farklı değildir. 1982 yılında devreye sokulan „top 

sponsorluk‟ uygulaması ile gelirler bu organizasyonda da artmıĢtır. „Futbol Ģöleni‟ 

olarak pazarlanan bir organizasyona dönüĢen Dünya Kupası, ekonomik potansiyelinden 

dolayı ülkeler tarafından çok ilgi çekici görülmektedir. Organizasyonun kendi ülkesinde 

gerçekleĢmesini isteyen ülkeler birbirleri ile ciddi anlamda rekabet halindedir. Ülkelerin 

ekonomik anlamda büyümelerine yardımcı olan „Dünya Kupası‟ aynı zamanda ülkelerin 

„PR‟ çalıĢmalarına da çok büyük katkı sağlamaktadır. (AkĢar, 2005).  

 Medya, endüstriyel futbolun oluĢumunda en büyük pay sahibi konumundadır. 

ĠĢçi sınıfının eğlencesi olarak ortaya çıkan futbol, medyanın futbol üzerinde söz sahibi 

olmaya baĢladığı andan itibaren köklerinden uzaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu uzaklaĢma ile 

birlikte seyirci, stat, taraftar, kısacası futbolun kendisi tekrar tanımlanmak zorunda 

kalmıĢtır. Ancak bu tanımlama süreci futbol içi aktörler tarafından değil, bizzat medya 

tarafından yürütülmektedir. Televizyon futbolunun belirmesi, futbol-meta iliĢkisinin 

doğması, taraftarın müĢteriye dönüĢmesi gibi durumlar medyanın futbolu yeniden 

tanımlamaya baĢlamasıyla ortaya çıkmıĢtır (Talimciler, 2014:  90-95). 

Özellikle, son 30 yıldır, eğlence sektörünün en önemli alt dallarından biri 

durumuna gelen, yazılı-görsel basın, reklamcılık, bahis oyunları ile çapraz iliĢkiler 

içinde daha çok metalaĢıp ticarileĢen futbol, artık her yerde bir “endüstri” olarak 

adlandırılırken, kitlelerin futbol sevgisi her gün biraz daha paraya tahvil ediliyor. 

Futbolun seyri, hem TV ekranlarından hem tribünlerden, büyük para ediyor. 

Stadyumlar, artık birer AVM gibi. Futbol yıldızlarıyla özdeĢleĢme, forma satıĢları 

vs. para ediyor. Futbol ayrıca önemli bir reklam mecrası, reklamlar oluk oluk 

akıyor (Sönmez, 2010: 137). 

3.4.1 Taraftardan MüĢteriye GeçiĢ 

“Futbolun endüstriyelleĢmesi süreci, futbol oyununun peĢinden koĢan kitlelerin 

yeniden düzenlenmesini de beraberinde getirir” (Aydın vd, 2008: 299). Futbola gönülden 

bağlı olan insanlar, futboldaki artan ticarileĢmeye mecburen ayak uydurmak zorunda 
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kalmıĢlardır. Tarih boyunca tuttuğu takımlara karĢı sadece gönül bağı olan taraftarlar, 

medyanın etkisiyle artık gönül bağının yeterli olmayacağına inandırılacaklardır.  

 Taraftarların birer müĢteri olarak algılanmaya baĢlamasıyla kulüplerin 

taraftardan beklentisi artmıĢtır. Artan bilet fiyatlarına rağmen maçlara gelinmesinin yanı 

sıra logolu ürünlerinde taraftarlar tarafından tercih edilmesi kulüplerin en büyük 

beklentileri arasında olmuĢtur (AkĢar, 2008: 348). Bu beklenti aslında bir yol ayrımını 

da göstermektedir. Artık takımını her koĢulda destekleyen taraftar değil, maddi anlamda 

destekleyen taraftarlar (müĢteriler) kulüpler tarafından arzulanmaktadır. Kulüplerde 

yaĢanan bu değiĢimin futbol endüstrisi ile ortaya çıktığı bir gerçektir. Ancak kulüplerin 

müĢteri tipli taraftarları tercih etmesi bilinçli bir tercih midir yoksa endüstriyel futbolun 

dayatması mıdır? Bu soruya verilen cevap futbolun geleceğine yönelik yapılacak 

tartıĢmalar açısından oldukça önemlidir.   

 Taraftarları ile arasında „tamamen maddi bir iliĢki sürdüren kulüpler daha fazla 

gelir edebilmek için bazı düzenlemeler yapmıĢlardır. Eskiye oranla forma satıĢına daha 

çok önem verilmiĢ ve her yıl en az 2 çeĢit olmak üzere forma piyasaya sürülmüĢtür. 

„Moda‟ haline dönüĢen kulüp formaları, her yıl tasarımları değiĢtirilerek taraftarın 

önüne çıkmaktadır. Kurulan resmi kulüp mağazalarında taraftara hitap edebilecek bir 

ürün yelpazesi oluĢturulmuĢtur. Kulüplerin tüm bu ürünleri çıkarmasının nedeni 

taraftarlarının tüketim alıĢkanlıklarına hükmetmek istemesidir. Sadece forma satıĢının 

istenilen geliri sağlayamayacağını bilen kulüpler, taraftarın günlük hayatta ihtiyacı 

olabilecek her türlü ürünü piyasa sürmekten geri kalmamaktadır. 

Taraftar Tüketici” sadakatle bağlı olduğu kulübünün arz ettiği mal ve hizmetlere 

talebini yönlendirirken, fiyat ile kalite ögeleri arasında bir karşılaştırmayı çok da 

fazla yapmaz. Burada tüketiciyi bu davranış kalıbı içine iten temel faktör: Kulüp 

taraftarlığı temelinde yükselen, “bağlılık körlüğü”dür. … Çünkü bir mal ve/veya 

hizmeti kalitesinden/ederinden fazlaya almaya yönelik tüketici davranışını, başka 

hiçbir sektörde görmek mümkün değildir. Bu tamamen kulübe olan “sadakatin” 

yarattığı, “bağlılık körlüğü”dür (Akşar, 2005: 4). 

Taraftarların müĢteriye dönüĢmesi ile birlikte statlarda değiĢimler yaĢanmıĢtır. 

Kulüpler gelirleri arttırmanın temel yolu olarak statları görmeye baĢlamıĢtır. Bu temele 

uygun olarak statlar fiziksel anlamda tekrar tasarlanmıĢtır. Kapasitelerinin 



63 
 

arttırılmasının yanı sıra kulüplere büyük gelirler sağlayan „loca‟lar statlara eklenmeye 

baĢlamıĢtır. Bunların yanında yeni yapılan statların nerdeyse tümü içinde „her Ģeyi‟ 

barındıracak Ģekilde inĢa edilmektedir. MüĢteriye dönüĢen taraftarların her ihtiyacına 

cevap verebilmek için stadın içinde restoran, berber, bar, kulübün lisanslı ürünlerinin 

satıldığı mağazalar gibi birçok alana yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Sadece maçtan maça 

kullanılan statlar, yapılan düzenlemeler sayesinde daha iĢlevsel olmuĢtur. Statlarda 

yapılan bu tarz değiĢiklikler kulüpler için artan gelir kaynakları anlamına gelmektedir.  

Artan bilet fiyatlarının yanında tüketimi özendiren statların varlığı, futbolun 

artık üst sınıflara hitap etmeye baĢladığının kanıtıdır. Zengin kesim futbolun bütün 

nimetlerinden yararlanırken alt sınıflar maçları en fazla kale arkası tribünlerinden 

izleyebilmektedirler. Genel olarak günümüz taraftarlığı incelendiğinde „müĢteri‟ 

kavramının öne çıktığı görülmektedir. Kulüpler, taraftarların ellerini cebine atmasını ve 

kulübe maddi anlamda destek olmasını ısrarla dile getirmektedir.  

„Gerçek‟ taraftarlığın ancak maddi yükümlülüklerin gerçekleĢmesinden sonra 

gerçekleĢebileceği düĢüncesini öne çıkaran „futbol endüstrisi‟, taraftarları ciddi bir 

gerilimin ortasında bırakmaktadır. Taraftarlar kulüplerini ya ekonomik anlamda da 

destekleyecekler ya da takımları ile kurdukları bağ sadece gönül bağı olmaktan öteye 

geçemeyecektir.  

3.5 Medyanın Futboldan Kazanımları 

Medyanın futboldan en temel kazanımı, televizyon, gazete gibi kitle iletiĢim 

araçlarına yaptığı ekonomik yarardır. Futbolun gazete ve televizyon gibi mecralarda yer 

almaya baĢlamasıyla birlikte gazetelerin satıĢ rakamları yükselmiĢ, televizyon 

kanallarının izlenme oranları artmıĢtır. Ġnternetin günlük yaĢamımıza girmesiyle birlikte 

futbol, bu mecraya da ekonomik anlamda yararlı olmuĢtur. Spor veya haber içerikli 

siteler, futbola internet sitelerinde yer vererek tıklanma sayılarını arttırmıĢtır.  

Futbolun diğer sporlara göre çok daha popüler olması medya kazanımlarımdan 

bir diğeridir. Gündemden hiç düĢmeyen futbol, gazete ve televizyonlar için içerik 

bakımından öne çıkar. Günlük gazeteler ve sürekli farklı içerik üretmek zorunda olan 

televizyonlar futbol sayesinde nerdeyse hazır bir içeriğe sahip olmaktadır. Oynanan 

müsabakalar ve yaĢanan olaylar sayesinde futbol, nerdeyse her gün kendi içeriğini 
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yenilemektedir. Bu yönüyle futbol, medyanın her kanalı için çok caziptir. Bu özelliğinin 

yanı sıra futbol haberleri „soft news‟e giren haber türüdür. Ġlginçlik özelliğinin önemlilik 

özelliğinin önüne geçtiği bu haber türünde eğlendirici, merak uyandırıcı, duygusal ve 

dramatize edilmiĢ yön ağır basmaktadır. Futbolun bu haber türüne uygun olması sürekli 

olarak kullanılmasında etkilidir (ġeker ve Gölcü, 2008: 124). 

 Medyanın futboldan kazanımlarına en net örneklerden birisi „paralı‟ 

televizyonculuğun ortaya çıkmasıdır. ġifreli yayıncılığın ortaya çıkması ile insanlar 

tuttukları takımın müsabakalarını izleyebilmek için ekstra ücret ödemek zorunda 

kalmıĢlardır. Bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sahalarda yerini alamayan 

taraftarlar, bu seferde maç yayınlarının ücretli olmasından dolayı müsabakaları takip 

edememektedirler. Taraftalar için kötü haber anlamına gelen paralı yayıncılık, medya 

kuruluĢları için tam bir gelir patlamasıdır. Ġnsanların hangi Ģartta olursa olsun, tuttukları 

kulübün maçını takip etmek isteyeceğini bilen medya kuruluĢları, paralı yayıncılık 

sayesinde ciddi anlamda maddi birikim sahibi olmuĢlardır. Paralı yayıncılık ile elde 

ettikleri gelirler ile futbol kulüplerinin hisselerini alan medya kuruluĢları, futbol 

dünyasında daha fazla söz sahibi olmaya baĢlamıĢtır. Futbol sayesinde kitlesel bir güce 

sahip olan medya kuruluĢları ve onların patronları, siyasal parti kurarak iktidara 

gelmeye yoluna da yönelmiĢlerdir. Bunun en güzel örneği bir dönem Ġtalya‟da 

yaĢanmıĢtır. Ġtalyan medya patronu ve Milan kulübünün sahibi Silvio Berlusconi, 

Ġtalya‟da uzun süreler boyunca BaĢbakanlık yapmıĢtır. Ülkemizde ise Cem Uzan benzer 

yolla siyasete atılmıĢ ancak, Berlusconi kadar baĢarılı olamamıĢtır. 

3.6 Futbolun Medyadan Kazanımları 

 Futbolun medya(televizyon) ile kurduğu ortaklıktaki en büyük kazanımı, bu 

ortaklıktan ekonomik anlamda fayda sağlamasıdır. Yayın ve reklam gelirleri, 

sponsorluk anlaĢmaları sayesinde futbol kulüpleri, bol sıfırlı rakamlarla ekonomilerini 

ayakta tutmaktadırlar. Ancak bu gelirler aldatıcı olmamalıdır. Günümüz futbolunda 

giderler de çok üst seviyelerdedir. Futbol kulüpleri sportif etkinliklerine devam 

edebilmek için gelir-gider dengesine dikkat etmek zorundadır. Düzenli gelirlerin 

öneminin farkında olan futbol kulüpleri, naklen yayın gelirlerine büyük önem 

vermektedirler. Belli periyotlarda yapılan ihaleler sonucu elde edilen rakamın takımlara 

dağıtılması sonucu ortaya çıkan yayın gelirleri, yıldan yıla çok büyük değiĢiklik 
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göstermemektedir. Ufak „bonusların‟ dıĢında kulüpler elde edecekleri yayın gelirini 

tahmin edebilmekte ve giderlerini ona göre planlamaktadır. Bu yönüyle yayın gelirleri, 

futbolun en büyük kazancıdır (AkĢar, 2004). 

 Futbolun bu denli büyük bir endüstriye dönüĢmesi medyanın eseridir. 1980‟ler 

ile ticarileĢmeye baĢlayan futbol, medyanın koruması altında yükseliĢe geçmiĢ ve dünya 

üzerinde en çok bilinen sporu olarak yerini sağlama almıĢtır. Futbolun dünya üzerinde 

bu konuma gelmesi medyanın futbola kazandırdıkları arasındadır. Ancak medya futbol 

adına söz sahibi olmaya baĢladıkça,  kuralları kendisi belirler olmuĢtur. Güçlü bir 

ekonominin ne denli önemli olduğunu bilen kulüpler, medyanın artan orantısız gücüne 

karĢı sessiz kalma yolunu tercih etmiĢlerdir. 

Futbol sporu, kitlesel medyatik pazarlamaya dayalı birikimin kısırdöngüsüne girdi. 

Televizyona artan ekonomik bağımlılık ve kitlesel medyanın etkilediği seyirci 

algısındaki değişimin oluşturduğu örgüye dolaşmış olarak, birbirine koşut iki 

gelişme vuku buluyor – bunlar sahada oynanan futbolun bekası için tayin edici 

olacak: Bir yandan televizyon, reklam ve sponsorluk üretim ve pazarlama 

koşullarının azami iyileştirilmesi için yükleniyor; diğer yandan kulüpler ve 

federasyonlar, televizyon seyircisinin algılama beklentilerine uyum sağlama 

yoluyla futbol sporunun çekiciliğini ayakta tutmaya çalışıyor (Klose, 2015: 384). 
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4.BÖLÜM 

3 TEMMUZ 2011 ġĠKE OPERASYONU HABERLERĠNE ELEġTĠREL BĠR 

YAKLAġIM 

4.1 Haber Nedir? 

 „Haber‟ kavramı, üzerinde uzlaĢıya varılmıĢ bir kavram değildir. DüĢünürler ve 

akademisyenler „haber‟ kavramı üzerine birçok tanım getirmiĢ olsa da tek baĢına öne 

çıkan bir tanımlama mevcut değildir. Bu durumun etkili olmasında „haber‟ kavramına 

karĢı bakıĢ açılarının farklı olması etkilidir. Dünyayı algılama Ģeklimiz, yaptığımız ve 

yapacağımız tanımlamaları da etkilemektedir. Bu yüzden „haber‟ üzerine yapılan 

tanımlamaların sayısı fazladır. Bu yönü ile „haber‟ zengin bir kavramdır.  

“Olan her Ģey haberdir, dün bilmediğimiz haberdir, insanların üzerinde konuĢtukları 

haberdir, haber okuyucuların öğrenmek istedikleridir” (Tokgöz, 2008: 202). 

“Gerçek olan ve insanlar için ilgi çekici olan her oluĢum haberdir”, “Haber gerçekliğin 

yansımasıdır”, “Ġlgi çekici olan her Ģey haberdir”, “Haber bir olay değildir, olduktan 

sonra algılanan bir olgudur”, “Haber zamana uygun herĢeydir”, “Haber kitlelerin 

yönlendirilmesinde önemli iĢlevi olan bir yazı türüdür” (KocabaĢoğlu 1977, Tokgöz 

1994, Akt. GürtaĢ, 1994: 30). 

Söylem çözümlemesi kısmında adından sıkça söz edeceğimiz A. Van Dijk (1988), 

„haber‟ kavramını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

1. Olaylar, şeyler ve kişiler ile ilgili olan „yeni bilgi‟. 

2. Yeni öğelerin sunulduğu program türü (radyo ve televizyon). 

3. En son gelişmelerle ilgili olarak bilgi veren: radyo, televizyon gazete gibi kitle 

iletişim araçlarındaki metin veya söylem gibi yeni bir öğe veya haber bülteni. 

Yukarıda yer alan tanımların sayısını arttırmak mümkündür. Ancak yapılan 

tanımların tümü, tanımlamayı yapanın algısına göre değiĢmektedir. Bu yüzden tanımları 

arttırmak yerine, öne çıkan yaklaĢımların üzerinde durulması çalıĢma açısından daha 

sağlıklı olacaktır. 

 



67 
 

4.1.1 Liberal Çoğulcu YaklaĢımda Haber 

Liberal çoğulcu yaklaĢım tüm medya organlarını „dördüncü güç‟ olarak 

tanımlamaktadır. Yasama, yürütme ve yargının ardından gelen medya, toplum adına 

denetleme mekanizması olarak görev almaktadır. Devlet mekanizmasının ancak medya 

ile denetlenebileceğini öne süren bu yaklaĢımda, medyanın profesyonellik çerçevesinde, 

tarafsız bir Ģekilde görevini yerine getireceği varsayılmaktadır. Bu varsayıma uygun 

olarak gazetelerin ve gazetecilerin toplum adına çalıĢtığı varsayılır.  

 Bu yaklaĢımın öne çıkardığı bir diğer vurgu ise „haber‟ yapım süreçlerinin 

nesnel olduğudur. “Liberal yaklaĢım, iyi ve doğru haber diye mutlak kavramların 

olduğu, bu kavramlara uygun haber üretimi olabileceğini kabul eder. Basın ahlak 

ilkelerinin „doğru‟ ve „dürüst‟ gazeteciliğin yegâne sağlayıcısı olduklarını 

öngörür”(CoĢkun, 2011: 7-8). 

 Liberal anlayıĢta „haber‟ tanımlamalarına daha derinlemesine bakıldığında 

ABD‟li iletiĢimci Graber‟ın, kavramı dörtlü sınıflandırması dikkat çekmektedir. Bu 

sınıflandırmalar; „ayna‟, „profesyonel‟, „örgütsel‟ ve „siyasi model olarak 

sıralanmaktadır. 

 Bu sınıflandırmalar arasından en öne çıkanı „ayna‟ yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢıma 

göre haber tümüyle „gerçeğin aynası‟dır. Haberi yapan gazeteci gördüklerini nesnel bir 

biçimde aktarır. Herhangi bir eklemeye veya yorumda bulunmayan gazeteci, sadece 

aktarım rolünü üstlenir. Bu yönüyle gazeteci çok pasif bir konumdadır, ortaya çıkan 

„haber‟ ise tüm dıĢsallıklardan uzaktır. Bu Ģekliyle ele alındığında medyanın olanı biteni 

birebir yansıtması olası gözükmemektedir. „Habercilik‟ en baĢta bir seçim meselesidir. 

Hangi olayın haber değeri taĢıyıp, taĢımadığı gazeteciler veya gazeteler tarafından 

belirlenmektedir. Bu Ģekliyle „aynada ki yansımalar‟ gerçekliğin sadece bir bölümüdür 

(GürtaĢ, 1994: 32-33). 

  „Profesyonel‟ olarak ele alınan yaklaĢım ise „haberi‟ katı bir gazetecilik 

anlayıĢının ürünü olarak tanımlar. Bu yaklaĢıma göre medya „profesyonelleri‟ haber 

konusu olabilecek olayları, bazı kriterleri göz önüne alarak değerlendirmektedir. 

„Önem‟, „ilgi çekicilik‟ gibi kriterlere sahip olan haberler medyada yer alabilirken, 

bahsedilen kriterlere sahip olmayan olaylar ise „haber‟ özelliği taĢımadığı gerekçesiyle 
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medyada yer almamaktadır. „Örgütsel yaklaĢımda‟ ise haber seçimi örgütün amaçları 

tarafından belirlenir. „Siyasi‟ modele bakıldığında „haber‟, hem haberi yapan bireylerin 

hem de haber örgütünün ürünü olarak karĢımıza çıkar. Bu bakımdan „haber‟ hem haberi 

yapan kiĢinin ideolojik yanlılığından etkilenebileceği gibi haber örgütünün içinde 

bulunduğu çevreden de etkilenebilir (GürtaĢ, 1994: 34). 

 Liberal çoğulcu yaklaĢım, kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla çoğulculuğun 

sağlanabileceği düĢüncesindedir. Kitle iletiĢim araçlarının gerçekleri yansıtmasıyla, yani 

„ayna‟ yaklaĢımına uygun hareket etmesiyle toplum seçme haklarını en iyi Ģekilde 

kullanabileceklerdir. Ancak bu yaklaĢım kulağa aĢırı iyimser gelmektedir. Medyanın 

sahiplik iliĢkilerinin göz ardı edildiği, ideolojik etkilerin yok sayıldığı bir yaklaĢım 

günümüzde geçerliliğini kaybetmiĢtir. 

 Günümüze yaklaĢıldıkça, haberin gerçek olmadığı ancak gerçeğin yeniden inĢası 

olduğuna dair tez öne çıkmaktadır. Bu tezin savunucularından olan Gaye Tucman‟a 

göre haber aslında bir “çerçevedir”. Gerçeğin yeniden inĢası olan bu “çerçeveler” 

sayesinde insanlar, dünyaya dair algılarını oluĢtururlar. Bu çerçevenin içine sığdırılacak 

„gerçekler‟ medya örgütlerinin seçimleriyle belirlenmektedir. Tuchman, haber 

örgütlerinde çalıĢanların zorunlu olarak profesyonelleĢmeye gereksinimi duyacağını 

belirtmiĢtir. Bu profesyonelleĢme sayesinde haber örgütü çalıĢanları, örgütün isteklerine 

cevap verebilecek düzeye eriĢebileceklerdir. Bunun basit Ģekilde izahı, yapılacak 

haberde hangi konuların kullanılıp hangilerinin kullanılmayacağının bilinmesidir 

(Dursun, 2004: 40-43). 

Tuchman‟a göre, gazetelerin ve televizyonların iş yapma tarzlarını belirleyen 

kaçınılmaz süreçler vardır. Haber yapılırken, profesyonellikten kaynaklandığı 

düşünülen birtakım kararların verilişini etkileyen de, tamamen haber 

kuruluşlarının kaygılarıdır, ilgileridir. Habercilikle ilgili bütün kaygılar ve ilgiler 

ise, bu faaliyetin günlük yaşamın içinde gerçekleşen bir faaliyet olmasının 

belirleyiciliği altındadır. Demek ki haberin toplumsal gerçekliği inşa ettiğini dile 

getiren bu yaklaşım, onu gündelik yaşama, yani inşa ettiği gerçekliğe yerleşik 

toplumsal bir kurum olarak görmektedir(Dursun, 2004: 40). 
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4.1.2 EleĢtirel YaklaĢımda Haber 

Marksist kökenli bir yaklaĢım olan „eleĢtirel yaklaĢım‟, iletiĢim çalıĢmaları 

kapsamında sıklıkla yararlanılan bir yaklaĢımdır. Bu yaklaĢım düĢünce yapısı itibariyle 

„liberal‟ anlayıĢın karĢısında yer almaktadır. Liberal çoğulcu yaklaĢımda sıklıkla 

üzerinden durulan „haberin gerçekliğin aynası olduğu ve haberciliğin profesyonel bir iĢ 

olduğu‟ anlayıĢı „eleĢtirel‟ yaklaĢım tarafından reddedilir. EleĢtirel yaklaĢım 

geleneğinde haberin gerçeğin ta kendisi olmadığı, sadece gerçeğin farklı 

varyasyonlarından biri olduğu öne sürülür. Aynı Ģekilde „profesyonellik‟ anlayıĢına da 

karĢı çıkan „eleĢtirel yaklaĢım‟, medyanın ve medya çalıĢanların görevlerini yerine 

getirirken toplumdan bağımsız hareket edemeyeceklerini, toplum içindeki iliĢkiler 

bütününden etkileneceklerini özellikle belirtir. 

 Ülke üzerinde sayısı binleri aĢan medya kuruluĢlarının, sayısı yüz binlere varan 

olay arasından hangilerinin seçilip haberleĢtirileceği çoğu zaman bir „bilinmezdir‟. 

„EleĢtirel yaklaĢım‟ bu „bilinmezliği‟ net bir Ģekilde yanıt vermektedir. EleĢtirel 

YaklaĢıma‟ göre medyada yer alacak haberler „baskın güçler‟ tarafından belirlenmekte 

ve yine onların isteklerine göre haber metinleri Ģekillendirilmektedir. Buna ek olarak 

birde „ideolojik‟ durum söz konusudur. Haberi yapan kiĢi toplumda genel kabul gören 

„ideolojiden‟ veya kendi benimsediği „ideolojik duruĢundan‟ etkilenmesi olağandır. Bu 

yüzden „EleĢtirel YaklaĢım‟, habercilik anlayıĢında standart gazetecilik anlayıĢlarından 

uzak kalarak, haber üretiminin ideolojik boyutu üzerine odaklanır (Akça, 

siyasaliletisim.org, EriĢim Tarihi: 05.05. 2016). 

 Haberlere iliĢkin eleĢtirel çözümlemelerin baĢlangıcı olarak karĢımıza Ġngiltere 

çıkmaktadır. Murdock, Elliot, ve Hallaron‟ın oluĢturduğu Leicester grubunun yapmıĢ 

olduğu çalıĢmalar, bu alanda en bilinenler araĢtırmalar arasındadır. Leicester grubunun 

1970 yılında yapmıĢ olduğu bir çalıĢma, haberlerin metinsel analizine dair çok çarpıcı 

sonuçlar ortaya koymuĢtur. Vietnam SavaĢı karĢıtı insanların yaptığı protestoların 

gazetelerde yer alan haberlerini inceleyen grup, incelemelerin sonucunda oldukça 

masumane bir protestonun haberlerde nasıl Ģiddet dolu gösterildiğini ortaya çıkarmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda haber baĢlıklarının önemi ortaya çıkmıĢtır. Haber baĢlıklarının 

habere bir çerçeve çizdiği, okuyucunun bu Ģekilde yönlendirildiği anlaĢılmıĢtır. 

Fotoğraflar, alt baĢlıklar ve metin üzerindeki vurgular sayesinde kurgulanan çerçeve 
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desteklenmeye devam etmiĢtir. Tüm bunlar bir araya gelince gerçekliğin yeniden inĢası 

karĢımıza çıkmaktadır (GürtaĢ, 1994: 36-38).   

4.2 Yazılı Basında 3 Temmuz ġike Operasyonu Haberlerinin Sunumu 

 Türk Futbol Tarihinin dönüm noktalarından biri Ģüphesiz 3 Temmuz 2011 tarihi 

olmuĢtur. Türk futbolunun gördüğü en büyük „Ģike‟ soruĢturmasının baĢlangıcı olan bu 

tarih, futbolun yıllardan beri süregelen sorunlarının bir anda gün yüzüne çıktığı olay 

olarak da nitelendirilebilir. Normal Ģartlar altında sadece „sportif‟ ve „hukuki‟ yönü ile 

medyada yer alması gereken bir olay, kasıtlı veya kasıtsız olarak yaratılan bilgi kirliliği 

yüzünden ülke gündemine her yönüyle damga vurmuĢtur. Bu tez çalıĢmasının konusunu 

oluĢturan ve  „3 Temmuz ġike Davası‟ olarak nitelendirilen bu süreç, futbol dıĢı 

aktörlerin devreye girmesi ile birlikte içinden çıkılmaz bir hale dönüĢmüĢtür. Tabiri 

caizse „ġike Davası‟ tam olarak bir tür kara deliğe dönüĢmüĢtür. Bu „kara delik‟ 

öylesine güçlüdür ki etrafında olup biten her Ģeyi kendine çekmektedir.  

 Sürecin öncesine değinecek olursak Fenerbahçe Futbol Kulübü 2010-2011 

futbol sezonunu Trabzonspor‟un önünde birinci bitirerek Ģampiyon olmuĢtur. Ligin 

ikinci yarısında oynadığı 17 maçın 16‟sını kazanarak Ģampiyonluğa ulaĢan 

Fenerbahçe‟nin bu performansı dava süreci boyunca sorgulanmıĢtır. Davanın baĢladığı 

3 Temmuz 2011 tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz‟ün talimatıyla 

aralarında Fenerbahçe Kulübü BaĢkanı, yöneticileri ve eski futbolcularının da olduğu 

çok sayıda insan gözaltına alınmıĢtır (wikipedia.org, EriĢim Tarihi: 01.08.2016).  

 „ġike Davası‟nın‟ medya üzerinde sunumuna bakıldığında göze çarpan bazı 

önemli noktalar vardır. Bunlardan biri farklı ideolojileri sahip gazetelerin birbirlerine 

benzer Ģekilde tutum sergilemeleridir. Haberin „gerçekliğin inĢası‟ olduğu 

varsayıldığında medya kanallarının benzer Ģekilde haber yapmaları oldukça ĢaĢırtıcıdır. 

Bu durum yazılı basında oldukça belirgindir. Gazetelerin üst baĢlıkları, görselleri ve 

Ģike haberlerinde kullandıkları vurgular hemen hemen birbirinin aynıdır. Eğitim 

seviyesi ortalamanın üstünde olan biri için oldukça dikkat çekicidir bu benzerlik. 

Kimilerince aynı gazete bayisinde satılması bile tuhaf karĢılanan gazetelerin, benzer 

Ģekilde haber yapmaları ĢaĢırtıcıdır. Bir diğer ĢaĢırtıcı nokta ise farklı söylemlerin „ġike 

Davası‟na‟ eklemlendirilme çabasıdır. ġöyle ki „ġike Davası‟nın‟ ilerleyen süreçlerinde 
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Aziz Yıldırım‟ın TSK ile yakınlığı üzerinden söylemler geliĢtirilerek bu davaya yeni 

söylemler eklemlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. „Balyoz‟ ve „Ergenekon‟ davaları da söylem 

olarak „ġike Davasına‟ iliĢkilendirilmiĢtir. Eklemlenen yeni söylemler genel itibariyle 

Aziz Yıldırım‟ı itibarsızlaĢtırma yönündedir.  

 „ġike Davası‟nın‟ ilerleyen süreçlerinde „Fethullahçı Terör Örgütünün(FETÖ) 

Fenerbahçe‟yi ele geçirmeye çalıĢması‟ üzerinde sıklıkla durulmuĢtur. Özellikle, Aziz 

Yıldırım‟ın Bu örgütü hedef gösteren açıklamaları ve meĢhur „Ne Ģikesi, ne davası; 

memleket elden gidiyor „ açıklamasından sonra yazılı basın bu konu üzerine 

odaklanmaya baĢlamıĢtır.  

 „ġike Davası‟ 2016 yılı itibariyle tam anlamıyla sonuçlanmamıĢtır. Dava 

kapsamında tutuklu kimse kalmamıĢ olsa da nihai karar henüz verilmemiĢtir.  

4.2.1 ġikenin Tanımı 

 ġike kelimesi köken olarak Fransızca olup „Chique‟ kelimesinden dilimize 

geçmiĢtir. Anlam olarak bir spor müsabakasının sonucunu değiĢtirmek amacıyla maddi 

veya manevi bir çıkarı elde etmek için varılan anlaĢma anlamına gelmektedir 

(Giresunlu, 2011: 5). 

 Türk Dil Kurumu‟nun tanımına göre „şike‟; “Bir spor karĢılaĢmasının sonucunu 

değiĢtirmek için maddi veya manevi bir çıkar karĢılığı varılan anlaĢma, bir iĢten çıkar 

karĢılığı, uzlaĢarak bir iĢ yapma, aldatma” anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 

2016) . 

 6222 sayılı „Sporda ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun‟ 

maddesine bakıldığında Ģike; “belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek 

amacıyla bir baĢkasına kazanç veya sair menfaat temin etme” Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(Resmi Gazete, Sporda ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 14 Nisan 

2011). 

 Tarih boyunca rekabetin öne çıktığı sportif etkinliklerin varlığı bilinmektedir. 

Buna paralel olarak rekabette ön plana çıkmak isteyen sporcular da kendilerine avantaj 

sağlamak için zaman zaman „Ģikeye‟ baĢvurmuĢtur. Bunun tarihteki bilinen ilk örneği 

M.Ö. 288 yılında yaĢanmıĢtır. Thesselialı Eupolos isimli bir atlet Ģike sayesinde 
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rakiplerini yenmiĢ ve Olimpiyatlarda birinci olmuĢtur. Bir baĢka örnek olarak M.Ö. 267 

yılında Mısır‟da gerçekleĢen bir güreĢ müsabakasında bir sporcu babası aracılığıyla 

rakibine yenilmesi için teklifte bulunmuĢtur (Vardar, 2015: 12). 

 Yakın tarihte futbol dünyasında bilinen en büyük Ģike skandallarından biri 2006 

yılında Ġtalya‟da yaĢanmıĢtır. „Calciopoli‟ skandalı olarak adlandırılan Ģike olayında 

oynanan bazı maçların hakemlerinin kasıtlı olarak ayarlandığı yapılan soruĢturmalar 

sonucu ortaya çıkmıĢtır. Yargılama neticesinde birçok önemli kulübe ciddi cezalar 

verilmiĢtir. Ancak verilen cezalar arasında en dikkat çekeni Juventus Kulübüne verilen 

cezalardır. 2005 ve 2006 yılındaki Ģampiyonlukları elinden alınan kulüp, ayrıca ligden 

düĢme cezasına çarptırılmıĢtır (Altındağ, 2015: 13-14).  

4.3 ÇalıĢmanın Yöntemi 

4.3.1 Yöntem 

 ÇalıĢma kapsamında futbolun hem tarihsel geliĢimi hem de siyaset ve medya ile 

olan iliĢkisinin temellerinin kavranabilmesi için literatür taraması yapılmıĢtır. Literatür 

taraması çalıĢmanın kapsamını geniĢletmekle birlikte söylem analizi için gerekli 

olabilecek „ardalan‟ bilgisine kaynak niteliğinde veriler sağlamaktadır. 

 „3 Temmuz ġike Davasının‟ basında temsili üzerine yapılan bu çalıĢmada 

verilerin analizinde yöntem olarak Teun A. van Dijk‟ın „Söylem Analizi‟ çözümlemesi 

modeli kullanılmıĢtır. „ġike Davası‟ devasa boyutta bir konudur. Bu dava kapsamında 

ülke futbolu üzerinden birçok konu tartıĢılmıĢtır. YaĢanılan tartıĢmaların yazılı 

basındaki sunumunu eleĢtirel bağlamda analiz edebilmek için  bu modelin en uygun 

yöntem olduğu düĢünülmüĢtür. 

 Haberi bir söylem olarak ele alan Van Dijk‟ın söylem çözümlemesi modeline 

kısaca değinecek olursak, model iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm „makro yapı‟dır. 

Makro yapı kendi içinde „tematik‟ ve „Ģematik‟ olmak üzere iki bölüme ayrılır. BaĢlık, 

alt baĢlıklar, fotoğraflar ve haber giriĢleri „tematik‟ bölümde incelenirken, durum ve 

yorumlar ise Ģematik çözümleme bölümünü oluĢturmaktadır. Durum ve yorumlama 

kısmında haber metninde yer alan göndermelere, ardalan bilgisine, haber kaynaklarına 

bakılır. Modelin ikinci kısmını ise „mikro yapı‟ oluĢturur. Bu bölüm aslında analizin 
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anlamsal düzeyini oluĢturur. Kelime seçimleri, bölgesel uyum, haberin retoriği gibi 

çözümlemeler mikro yapı kısmında yer alır (Özer, 1997: 6). 

 Analiz boyunca van Dijk‟ın söylem çözümlemesinde yer alan mikro ve makro 

yapılar üzerinden ana sayfaları (birinci sayfaları) incelenmiĢtir.  

4.3.2 Örneklem 

 ÇalıĢma kapsamında, Türkiye‟de ulusal yayımlanan günlük gazete evreni baz 

alınarak, farklı ideolojik duruĢlara sahip Türkiye, Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri ile 

ayrıca, üç büyükler ağırlıklı futbol haberleriyle öne çıkan ve günlük bir spor gazetesi 

olan Fotomaç da çalıĢmanın örneklemine dahil edilmiĢtir. ġike haberlerinin yazılı 

basına düĢtüğü 4 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 15 gün boyunca gazetelerin ana 

sayfaları incelenerek Ģikeyle ilgili haberler analiz edilmiĢtir.  

 „ġike‟ haberlerinin yazılı basında yer almaya baĢladığı ilk günden itibaren 

toplumun ilgisi oldukça yüksek olmuĢtur. Taraftarlık olgusu içinde hareket eden 

okurlar, daha fazla bilgi elde etmek adına yazılı basına olağanın üstünde ilgi 

göstermiĢtir. Bu ilginin farkında olan gazetelerde Ģike haberlerini gazetelerinin ana 

sayfalarından eksik etmemiĢtir. Ancak Ģike haberlerinin yazılı basına düĢtüğü 4 

Temmuz tarihinden kısa bir süre sonra, gündemi değiĢtirecek bazı olayların yaĢanması 

nedeniyle, gazetelerde farklı haberler ana sayfalarda manĢet olmaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle, 14 Temmuz‟da yaĢanan terör olayı sebebiyle gazeteler ana sayfalarının büyük 

bir kısmını bu olaya ayırmaya baĢlamıĢtır. Ancak Ģike haberleri ana sayfalarda daha 

ufak boyutlarda da olsa yer almaya devam etmiĢtir.  

 Sadece ana sayfaların incelenmesinin sebebi temel olarak Türk toplumun okuma 

alıĢkanlığı ile alakalıdır. Genellikle gazetelerin ilk sayfası ve spor sayfaları okunduğu 

için çözümlemenin ana sayfalar üzerinden ilerlemesi çalıĢma için uygun görülmüĢtür. 

Ayrıca, toplumun gazete okuma alıĢkanlığının bu yönde olduğunu bilen gazeteler, 

okuyucularının görüĢlerini etkilemek ve yönlendirmek için ağırlıkla gündem 

oluĢturacak konuları ana sayfalarında kullanırlar. Bu yüzden ana sayfalar, haber 

metinlerinin çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

 



74 
 

4.4.3. Makro ve Mikro Yapının Özellikleri 

 Teun A. van Dijk, eleĢtirel söylem çözümlemesi modelinde Makro ve Mikro 

yapılardan bahseder. Makro yapıda,  tematik çözümleme ve Ģematik çözümleme olmak 

üzere ikili bir ayrım söz konusudur. Tematik çözümlemede; ana baĢlık, alt baĢlık, haber 

giriĢleri, fotoğraflar çözümlenir. Bu çözümlemede baĢlıkların birbiri ile olan 

bağlantıları, benzerlikleri veya zıtlıkları değerlendirilir, baĢlıkların okuyucuya nasıl bir 

hikâye anlattığına dikkat edilir.  ġematik çözümlemede ise durumsallığa ve yorumlara 

ver verilmektedir. ġematik çözümleme ile gazetenin olay örgüsünü nasıl kurduğu, neler 

anlattığı değerlendirilir (Ġnceoğlu ve Çomak,  2009: 31-32). 

 Mikro yapı çözümlemesine bakıldığında ise sözcük seçimleri, sentaktik 

çözümleme, bölgesel uyum, retorik çözümlemeleri yapılır. Haberlerde kullanılan 

sözcükler ideolojik yaklaĢımın anlaĢılması açısından önemlidir. Sentaktik çözümlemede 

cümlelerin teknik yapılarına bakılarak bir analiz yapılır. Bölgesel uyum çözümlemesi 

kısmında ise haber metninde yer alan cümleler arasındaki iliĢkiler ortaya çıkartılır 

(Özer, 2011: 83-84. Doruk, 2013: 115). Haberin retoriksel çözümlemesinde ise haber 

metninde verilen inandırıcı ve ikna edici verilere bakılmaktadır. Haberin inandırıcılık 

yönünden kuvvetli olması için görgü tanıklarının ifadelerine ve fotoğraflara yer verilir 

(van Dijk: 1988b: 16).  

4.4.3.1 BaĢlıklar  

 Haber baĢlıklarının en temel görevi, haber metnini olabilecek en kısa Ģekilde 

özetlemesidir. “BaĢlıklar/temalar ilk olarak bir söylemin ya da metnin genelinin ne 

hakkında olduğu üzerine bir fikir verir ve söylem ile onun analizinin diğer birçok 

yönünü kontrol eder” (Aygül, 2012: 200). Haberin dikkat çekiciliği, çarpıcılığı gibi 

özellikleri büyük oranda haber metninin baĢlıkları sayesinde gerçekleĢir. En önemli 

bilginin en önce verilmesinin yolu baĢlıklar sayesinde olmaktadır. Hem boyut hem de 

kelime seçimi bakımından çarpıcı olması gereken baĢlıklar makro yapının en kısa 

özetidir denilebilir. 

 BaĢlıkların çarpıcı sözcükleri seçmesinin temel sebeplerinden biri okuyucunun 

bilinçaltını harekete geçirebilmektir. Oldukça kısa baĢlıklar sayesinde okuyucu belli 

baĢlı duygulara ve yorumlamalara açık hale gelir. Elbette bütün insanların bilinçaltına 
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aynı anda ve aynı etkiyle seslenmek pek mümkün değildir. Ancak toplumun dini 

yaĢantısını ve yakın tarihi referans alırsak, bilinçaltına seslenecek çarpıcı sözcüklere 

ulaĢmak mümkündür. Bu sözcükler aracılığıyla zihinlerde „korku veya umutsuzluk‟ 

yaratılabilir. ÇalıĢma kapsamında buna benzer bir durum, Ģike haberlerinin yazılı basına 

düĢtüğü 4 Temmuz 2011 tarihinde yaĢanmıĢtır. Hem dinsel hem de yakın tarih ile 

bağlantılı, „korku‟ içeren bir sözcük baĢlıklarda ağırlıklı olarak kullanılmıĢtır. Gazeteler 

arasındaki benzerlik her ne kadar ĢaĢırtıcı gözükse de, bahsedilen tarzda kelimelerin 

kullanımı her gazete için oldukça sıradandır.   

“Futbolda Deprem” (Cumhuriyet, 4 Temmuz 2011). 

“Futbolda Şike Depremi” (Milliyet, 4 Temmuz 2011). 

 “Deprem” (Fotomaç, 4 Temmuz, 2011). 

“Şike İddiasında artçı sarsıntılar” (Cumhuriyet, 5 Temmuz 2011). 

“Şikede İkinci Dalga” (Türkiye, 12 Temmuz 2011). 

 BaĢlıkların kısa ve öz olması oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Haber 

metninin kısa bir özeti olan baĢlıklar, okuyuculara haber metnini kısa ve öz bir biçimde 

sunar. Ġncelediğimiz gazetelerin tümünde kısa baĢlıklar kullanılmıĢtır. Ana baĢlıkların 

yeterli olmadığı yerlerde alt veya üst baĢlıkların yeterli derecede açıklayıcı olduğu 

saptanmıĢtır. Bu durum genel itibariyle kısa baĢlık-uzun alt baĢlık durumuna örnektir. 

 

Başlık: “Futbola Şafak Operasyonu” 

Altbaşlık: “2010-11 sezonundaki maçlar için şike incelemesi başlatıldı. 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dâhil 50 KİŞİ GÖZALTINDA” (Türkiye, 

4 Temmuz 2011).  

Başlık: “Futbolda Şike Depremi” 

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi yapan polis şike delillerine ulaştı. 

Aziz Yıldırım dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatına ilişkin kamera 

kaydı olduğu öne sürüldü.” (Milliyet, 4 Temmuz 2011). 

Başlık: “Şike Parası Federasyondan” 
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Altbaşlık: “Polisin dosyasına göre Futbol Federasyonu 21 Nisan‟da 

Fenerbahçe‟nin hesabına 5 milyon lira yatırdı. Bu paranın bir kısmı şike 

için kullanıldı.” ( Milliyet, 8 Temmuz 2011). 

Başlık: “ 7 Uçak bileti alındı mı”? 

Altbaşlık: “Türkiye‟nin Milliyet‟ten öğrendiği polisin şike dosyasında, 

şüpheli 14 maç tek tek anlatıldı. Telefonda şifreli konuşan zanlılar İBB‟li 7 

futbolcuyla anlaşmayı bu şifreyle anlattı.” (Milliyet: 9 Temmuz 2011). 

Başlık: “Durum çok vahim” 

Altbaşlık: “UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu‟ndan şike 

operasyonuyla ile ilgili bilgi aldıktan sonra, “ Anlattığınız gibiyse durum 

gerçekten vahim. Vereceğiniz kararlarda yüzde yüz emin olun. Kanun ve 

yönetmelik ne diyorsa yapın” dedi.” (Fotomaç: 7 Temmuz 2011). 

 BaĢlıkların tümüne bakıldığında Ģöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. ġike 

yapılmıĢtır ancak Ģikenin sadece Fenerbahçe tarafı öne çıkmaktadır. ġikenin karĢılıklı 

bir iliĢkiden ortaya çıktığının üzerinde fazla durulmamıĢtır. Bu durum tüm Ģike süreci 

boyunca devam eden bir durumdur. Gazetelerin tümü Ģike olayını tek taraflı ele almıĢtır. 

Fenerbahçe ismi sürekli ön planda tutulmuĢtur. Sürecin yaĢandığı dönemde diğer 

kulüplerin isimleri baĢlıklarda çok nadir kendine yer bulmuĢtur. 

“Aziz Yıldırım Metriste” (Cumhuriyet, 11 Temmuz 2011). 

“Başkanın Zor Kararı” (Milliyet, 6 Temmuz 2011). 

“Fenerbahçe Yasta” (Milliyet, 11 Temmuz 2011). 

“Aziz Yıldırım Tutuklandı” (Fotomaç, 11 Temmuz 2011). 

Gazetelerin baĢlıklar açısından değerlendirildiğinde tüm gazeteler birbirleri ile 

benzer özellikler taĢımaktadır. “Van Dijk‟e göre üst baĢlıktan sonra baĢlık, baĢlıktan 

sonra alt baĢlık gelmektedir haber Ģemasına göre”(Özer, 1997: 92).  Ġncelenen gazeteler 

buna benzer bir kullanım sergilemiĢlerdir. Anlam bakımında yetersiz olan baĢlıklar, alt 

ve üst baĢlıklar ile desteklenip, okuyucuya sunulmuĢtur. 
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4.4.3.2 Haber GiriĢleri 

Haber giriĢleri, haber metnini özetleyen bölümler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu bölümde ana olayın bütününe dair kısa bilgiler okuyucuya aktarılır. Haber giriĢleri 

temel olarak baĢlıkların iĢlevlerini devam ettirir. Örneklerde haber giriĢlerinin haber 

metnini özetleme iĢlevini devam ettirdiğini görebiliriz. ÇalıĢma kapsamında ana 

sayfalar incelendiğinden dolayı, spotlar haber giriĢi olarak ele alınmıĢtır. Ana sayfalarda 

konu hakkında uzun haber metinleri yer almamaktadır. 

Başlık: “Futbolda Şike Depremi” 

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi yapan polis şike delillerine ulaştı. 

Aziz Yıldırım dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatına ilişkin kamera 

kaydı olduğu öne sürüldü.”  

Spot 1: “8 Ay önce Olgun Peker‟le Başladı”. “Her şey tutuklu çete lideri 

Sedat Peker‟e yakınlığıyla bilinen Giresunspor eski başkanı Olgun Peker‟in 

silahlı faaliyetler nedeniyle geçen yıl takibe alınmasıyla başladı. Bazı 

telefon ve kişileri takibe alan polis, Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligi‟ndeki 

bazı maçlarda şike yapıldığına ilişkin  verilere ulaştı.” (Milliyet, 4 Temmuz 

2011). 

Başlık: “Fenerbahçe Yasta” 

Altbaşlık: “Şike soruşturmasında 1 haftadır gözaltı süreci devam eden 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Karara üzülen sarı lacivertli 

taraftarlar sokağa döküldü.” 

Spot 1: “Gözaltına alındığı günden bu yana kalp, şeker ve tansiyon 

rahatsızlığı nedeniyle hastane ile adliye arasında gidip gelen Aziz Yıldırım, 

dün öğle saatlerinde Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne çıkarıldı. 4 saat 

sorgulanan Yıldırım, “suç örgütü kurmak” ve “şike yapmak” 

suçlamalarıyla tutuklandı. Yıldırım Metris‟e gönderilirken, soruşturmada 

tutuklu sayısı 26‟ya yükseldi.” 

Spot 2: “AZİZ Yıldırım‟a mahkemede dinleme kaynaklı 19 soru yöneltildiği 

öğrenildi. Sorgu süresince adliye önünde sağlık ekibi bekletildi. Yıldırım 
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çıkarılırken caddede arbede yaşandı. Taraftarların attığı şişeler nedeniyle 

bazı basın mensupları ve polisler yaralandı. Metris Cezaevi önüne gelmek 

isteyen Fenerbahçe taraftarlarına polis müdahale etti.”  (Milliyet, 11 

Temmuz 2011). 

Başlık: “Tsunami Gibi” 

Altbaşlık: “Şike depreminde artçı sarsıntılar sürüyor. Bu kez Trabzonspor 

Başkanı Şener‟le 22 kişi gözaltına alındı. Eski Federasyon Başkanı Özgener 

de ifade veriyor.” 

Spot1: “Türkiye‟yi sarsan operasyonun ikinci dalgası dün geldi. Sabah 

erken saatlerde Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, eski 

TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, Eski 

Ankaragücü yöneticisi Mümtaz Karakaya, eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk 

Özerten ve kaleci Serdar Kulbilge‟nin de aralarında bulunduğu 22 kişi 

gözaltına alındı.” 

Spot2: “Futbol Federasyonu‟nun bir önceki başkanı Mahmut Özgener de 

avukatı aracılığıyla İstanbul Emniyeti‟ne giderek ifade verdi. Beşiktaş 

Yönetim Kurulu üyesi Serdar Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur 

Havutçu, Sivas‟tan Rıza Çalımbay, Konya‟dan Yılmaz Vural, menajer Sinan 

Engin ve İBB‟li futbolcu İbrahim Akın‟ın da ifadesine başvurulacağı 

öğrenildi.” (Milliyet, 12 Temmuz 2011). 

Başlık: “Şener‟e 5 Saatte 52 Soru” 

Spot: “Şener‟e sorulan sorular arasında 22 Mayıs‟ta oynanan Sivasspor-

Fenerbahçe maçı öncesi, Trabzonsporlu bazı yönetici ve işadamlarının, 

Sivasspor‟a yönelik teşvik teşebbüsü de yer aldı. Sadri Şener bu soruya 

verdiği yanıtta „Bilgim Yok‟ dedi”.  (Fotomaç, 13 Temmuz 2011). 

 Verilen örnekler incelendiğinde, spotlardaki haber giriĢlerinin baĢlıkların devamı 

niteliğinde olduğu görülmektedir. Fakat “Tsunami Gibi” baĢlığında olduğu gibi 

açıklayıcılığı ve özetleyiciliği yetersiz baĢlıkların, haber giriĢleri sayesinde anlaĢılır hale 

geldiği görülmektedir.  
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Spot: “Başkanlar sorguda” “Şampiyonluk için ümitlenen Trabzon da 

gözaltı şoku yaşanıyor. Şike soruşturmasının 2.dalgasında eski Türkiye 

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Trabzonspor Başkanı Sadri 

Şener, asbaşkan Nevzat Şakar, Ankaragücü eski yöneticisi Mümtaz 

Karakaya, eski federasyon yöneticileri Levent Kızıl, Ufuk Özerten ve Özkan 

Kılık‟ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.” (Cumhuriyet, 12 

Temmuz 2011). 

Spot: “Türk Futbolu, haftaya şike soruşturmasının ikinci dalgasıyla başladı. 

Trabzonspor Başkanı Sadrı Şener, TFF eski Başkanı Mahmut Özgener, TFF 

eski yöneticilerinden Levent Kızıl ve Ufuk Özerten, kaleci Serdar Kulbilge, 

Trabzonsporlu yönetici Nevzat Şakar ve eski başkan danışmanı Mümtaz 

Karakaya gözaltına alındı.” (Fotomaç, 12 Temmuz 2011). 

Spot: “Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski TFF yöneticileri Levent Kızıl 

ve Ufuk Özerten ile Ankaragücü kalecisi Serdar Kulbilge gözaltına alındı. 

TFF eski Başkanı Mahmut Özgener ifade verirken, Beşiktaş yöneticisi 

Serdar Adalı, Sinan Engin, İbrahim Akın, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay 

ve Yılmaz Vural ifadeye çağrıldı”(Türkiye, 12 Temmuz 2011). 

Spot: “ Türkiye‟yi sarsan operasyonun ikinci dalgası dün geldi. Sabah 

erken saatlerde Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, eski 

TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, eski 

Ankaragücü yöneticisi Mahmut Karakaya, eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk 

Özerten, kaleci Serdar Kulbilge‟nin de aralarında bulunduğu 22 kişi 

gözaltına alındı.” (Milliyet, 12 Temmuz 2011). 

4 farklı gazetenin aynı tarihte ana sayfalarında yer alan haber giriĢleri yukarıdadır. 

Bu haber giriĢlerinde ilk göze çarpan nerdeyse aynı isimlerin, yine nerdeyse aynı 

sıralama ile verilmesidir. Haber giriĢlerinde verilen isimler kendi aralarında bir önem 

sırası gözetilerek okuyucuya aktarılmıĢtır. Okuyucular için haber metninin 

özetlenmesine benzer bir Ģekilde, gözaltına alınan kiĢiler de okuyucular için 

„özetlenmiĢtir‟. Gazeteler okuyucular için gerekli olan isimleri vermiĢtir. Bu Ģekliyle 

bakıldığında haber baĢlıkları „özetleyici‟ özelliğinin yanı sıra „yönlendirici‟ bir özellik 
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de taĢımaktadır. Aslına bakılırsa haber baĢlıklarının tüm metnin özeti Ģeklinde 

yorumlanması, aynı zamanda gazetelerin yönlendirici özelliğine de hizmet etmektedir. 

Neyin önemli olup, neyin olmadığı Ģeklinde yapılacak bir ayrım, okuyucudan bağımsız 

Ģekilde gerçekleĢiyorsa, haber metninin dizaynı okuyucuyu „yönlendirmek‟ amaçlı 

hazırlanmıĢtır denilebilir.  

 

4.4.3.3 Fotoğraflar 

Fotoğraflar makro yapının içinde yer alan, haber anlatısını oluĢturan en güçlü 

unsurlar arasındadır. Fotoğraflar aracılığıyla okuyucular habere „tanıklık‟ etmiĢ olur. 

Okuyucunun habere karĢı tutumu her zaman Ģüphecidir. Haber metninin „gerçek‟ mi 

yoksa „kurgu‟ mu olduğu sorusu okuyucuların aklının bir köĢesinde her zaman 

mevcuttur. Ancak haber fotoğraflarının devreye girmesiyle okuyucunun aklındaki 

sorular cevap bulmaya baĢlayacaktır. Habere dair fotoğraflar kuĢkuları ortadan 

kaldırdığı gibi, haber metnini inandırıcılık yönünden güçlü bir konuma getirir.  

“Fotoğraflar söylensel (mit) söze dayanıklı olabilir. Resim yazıdan daha 

buyurucudur, anlamı birden bire çözümlemeden dağıtmadan sunuverir… 

Anlamlı olduğu anda resim yazı oluverir: Yazı gibi bir sözce ister.” 

(Barthes, 1990: 156, akt. Keskin, 1997: 153). 

 ÇalıĢma kapsamında ana sayfalar analiz edildiği için, analiz kapsamında 

fotoğrafların değeri fazlasıyla artmıĢtır. Ana sayfalar fotoğraflar açısından oldukça 

zengindir. Genel haber metnine uygun temaya sahip fotoğraflar, ana sayfaların 

vazgeçilmezidir. Ġncelenen gazetelerde Ģike süreciyle ilgili yer alan fotoğraflara 

bakıldığında, gazete farklılığına rağmen kullanılan fotoğraflar arasında epey 

benzerliklerin olduğu söylenebilir. Bu benzerliklerin Ģike süreci boyunca sürdürülen 

temalara uygun olduğunu da yeri gelmiĢken söylemeliyiz. 

 Fotoğraflar incelendiğinde öne çıkan ilk benzerlik „polislerin‟ varlığının 

görseller aracılığıyla sık sık hatırlatılmasıdır. Ġncelenen 15 günlük periyotta gazeteler 

sıklıkla polislerin içinde yer aldığı görselleri kullanmıĢtır. Bu fotoğraflarda polisler, öne 

çıkan aktörler Ģeklinde yer almasalar da, bilinçli olarak görsellerde yer aldıkları 
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aĢikârdır. Bu fotoğraflar üzerinden Ģike operasyonunun polisin kontrolü altında olduğu 

izlenimi verilmektedir. Polisin fotoğraflardaki varlığı, olaya devlet tarafından el 

koyulduğunu gösterir. Polis bir nevi devleti temsil etmektedir.  Ayrıca fotoğraflarda yer 

alan polisler, soruĢturma kapsamında gözaltına alınan insanların etrafında 

bulunmaktadırlar. SoruĢturma kapsamında gözaltına alınan insanların sorgulanacakları 

yere girerken çekilen fotoğraflar, polisin güçlü konumunu tescillemektedir. Ayrıca aynı 

fotoğraflarda, gözaltına alınan insanlar, polisin güçlü konumunun aksine oldukça 

güçsüz görünmektedir. Bu yolla gözaltına alınan insanların suçlu olduğu izlenimi 

yaratılmaktadır. 

 

ÖRNEKLER 

                        

         Ek 57                                                                                 Ek 61 
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Ek 63 

Diğer Örnekler: 

Cumhuriyet, 7 Temmuz 2011, EK4, 

Cumhuriyet, 8 Temmuz 2011, EK5 

Cumhuriyet, 9 Temmuz 2011, EK62 

Cumhuriyet, 14 Temmuz 2011, EK57 

Fotomaç, 4 Temmuz 2011, EK15 

Fotomaç, 6 Temmuz 2011, EK58 

Fotomaç, 7 Temmuz 2011, EK59,EK60 

Fotomaç, 14 Temmuz 2011, EK25 

Milliyet, 4 Temmuz 2011, EK30 

Milliyet, 8 Temmuz 2011, EK61 

Türkiye, 4 Temmuz 2011, EK 93 

Türkiye, 5 Temmuz 2011, EK 94 

 ġike operasyonu genel olarak Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım‟ın üzerinden 

ilerlemiĢtir. Bu ilerlemeyi fotoğraflarda da görmek mümkündür. Aziz Yıldırım‟ın 

fotoğrafları sıklıkla kullanılmıĢtır. Ancak kullanılan fotoğraflar Aziz Yıldırım‟ı güçsüz 
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ve suçlu göstermek için özellikle seçildiği düĢünülmektedir. Bu fotoğraflar ile haber 

metinleri desteklenmeye çalıĢılmıĢtır. Yaratılmak istenen izlenim Aziz Yıldırım‟ın Ģike 

suçunu iĢlediğidir. 

 

Ek 67 

 

Ek 66 

 

Diğer Örnekler 

Cumhuriyet, 4 Temmuz 2011, EK64 

Cumhuriyet, 8 Temmuz 2011, EK65 

Fotomaç, 4 Temmuz 2011, EK15 

Fotomaç, 5 Temmuz 2011, EK16 
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Fotomaç, 9 Temmuz 2011, EK20 

Fotomaç, 11 Temmuz 2011, EK22 

Milliyet, 8 Temmuz 2011, EK61 

Milliyet, 10 Temmuz 2011, EK67 

Türkiye, 8 Temmuz 2011, EK95,96 

 AĢağıdaki fotoğraf incelendiğinde, Fotomaç gazetesinin kullandığı görsel tek 

baĢına bir anlam ifade etmemektedir. Gazetelerin yüklediği anlama göre, kullanılan 

fotoğraflar ancak ve ancak, fotoğraf altı yazılar sayesinde anlamlı olmuĢtur. Gazetelerin 

„kanıt‟ niteliğinde olduğunu söylediği fotoğraflar inandırıcılık bakımından zayıftır. 

Böylesine bir kurgu üzerinden haber yapılması kuĢku uyandırıcıdır. 

 

Ek 69 

Diğer Örnekler: 

Fotomaç, 6 Temmuz 2011, EK70 

Fotomaç, 7 Temmuz 2011, EK71 

Fotomaç, 9 Temmuz 2011, EK72 
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4.4.3.4 Haberlerin ġematik Yapısı 

4.4.3.4.1 Ana Olayın Sunumu ve Sonuçlar 

 Ġncelenen gazetelerde Ģike soruĢturması kapsamında birçok ismin gözaltına 

alındığı ana olay olarak verilmiĢtir. Ancak yapılan haberlerin ana olaylarındaki odak 

noktası Aziz Yıldırım olmuĢtur. Daha açıklayıcı olursak haberlerdeki ana olay, Ģike 

soruĢturması kapsamında Aziz Yıldırım‟ın gözaltına alınmasıdır. Bu ana olay etrafında 

gerçekleĢen bazı haber sunuĢları vardır. Bu sunuĢlarda ana olaya ek olarak birçok ismin 

gözaltına alındığı da belirtilmektedir.  

“Uzun süren teknik takibin ardından savcılık dün düğmeye bastı. 12 ilde 

düzenlenen operasyonda Aziz Yıldırım‟ın yanı sıra Sivasspor Başkanı 

Mecnun Odyakmaz, Eskişehir teknik Direktörü Bülent Uygun ile futbolcular 

ve menajerler gözaltına alındı. İddialar daha çok Eskişehir-Fenerbahçe, 

Sivas-Fenerbahçe ve Eskişehir-Trabzonspor maçları üzerinde 

yoğunlaşıyor.”(Türkiye, 4 Temmuz 2011,EK 97). 

 

EK97 

“Mecliste meclis krizi yaşayan Türkiye‟nin gündemine şimdi de „Futbolda 

şike soruşturması” düştü. Fenerbahçe ve Sivasspor başkanları başta olmak 

üzere çok sayıda yönetici, teknik direktör, futbolcu ve menajer sorguya 

alındı. Gözaltı sayısının 100‟ü aşabileceği belirtildi. Bazı Anadolu 

ekiplerinin futbolcularına gönderilen paraların teknik takiple tespit edildiği 

iddia edildi.” (Cumhuriyet, 4 Temmuz 2011, EK76). 
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Ek 76 

“Aralarında Fenebahçe Başkanı Aziz Yıldırım‟ın da bulunduğu, onlarca 

kişinin gözaltına alındığı „şike‟ soruşturması sürerken polis, yeni iddialar 

üzerine harekete geçti. 15 ayrı suçlama yöneltilen Yıldırım hakkında şike, 

teşvik şikesi, hatır şikesi gibi iddialar olduğu öne sürülüyor. Soruşturmada 

kilit isim olarak gösterilen Yıldırım‟ın şike yapılacak maçlarla ilgili 

görüşmeleri, kulübün üst düzey yöneticileri aracılığıyla yürüttüğü iddia 

ediliyor.” (Cumhuriyet, 5 Temmuz 2011, EK77). 

 

Ek 77 

“Operasyonda „1 numara‟ olarak gözaltına alınan ve „çıkar amaçlı örgüt 

kurmak ve yönetmekle‟ suçlanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz 

Yıldırım‟ın teknik takipte çarpıcı konuşmaları olduğu öğrenildi.”(Fotomaç, 

5 Temmuz 2011, EK78). 

“Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklanması istemiyle 

mahkemeye sevk edildi.”(Fotomaç, 9 Temmuz 2011, EK79). 
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Ek 78                                                            Ek 79 

YaĢanan olayın gazetelere yansımasında göze çarpan bir nokta vardır. Tüm 

gazeteler bu olayın sportif sonucunu açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Bu yönüyle ana olayın 

gerçek olduğu ve olası cezaların ne olacağı okuyucuya aktarılmıĢtır.  

“Futbol Federasyonu şike iddialarıyla ilgili görüntü, ses kaydı ve 

haberlerin doğruluğunun tespiti durumunda F.Bahçe‟nin düşürülmesi 

yönünde görüş birliğine vardı. Federasyon Başkanı Aydınlar, “Lig 

zamanında başlayacak. Çünkü davanın bitmesi çok uzun sürebilir. Delillere 

göre hareket edeceğiz. 15 Temmuz‟a kadar karar vereceğiz “dedi. Dün 

F.Bahçeli yöneticilerle bir toplantı yapan federasyon yönetimi, pazartesi 

günü bütün kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelecek.” (Cumhuriyet, 6 

Temmuz 2011, EK80). 

“Futbol Federasyonu, şike operasyonunun ardından Kulüpler Birliği 

Vakfı‟nı toplantıya çağırdı. Naklen yayın, iddia ve sponsor gelirlerinin 

düşmesinden endişe eden Vakfın, pazartesi günü yapılacak toplantıda 

masaya ilginç öneri koyması bekleniyor. Kulüpler Birliği‟nin, başta 

Fenerbahçe olmak üzere soruşturmada adı geçen kulüplere küme düşme 

yerine yeni sezonda eski 30 puanla başlaması cezası verilmesini isteyeceği 

kulislerde konuşuluyor.” (Milliyet, 8 Temmuz, EK82). 
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Haberi değeri genellikle bahsi geçen olayın sonuçlarıyla değerlendirilir. Bu 

yüzden sonuçlar önemlidir (Van Dijk, 1988a: 54). Ġncelediğimiz haberlerin sonuçlarına 

bakıldığında Ģike operasyonunun uzun süreli bir takip ve çalıĢma sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır. Polis yeterli delillere ulaĢmıĢ ve operasyonu baĢlatmıĢtır. Bu sonucun devamı 

olarak Aziz Yıldırım ve birçok kiĢi gözaltına alınmıĢtır. Ġlerleyen süreçlerde gözaltına 

kiĢiler tutuklanmıĢ, cezaevine gönderilmiĢtir.  

“F.Bahçe kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, „şike yapmak ve suç örgütü 

kurmak‟ suçlamalarıyla tutuklanarak Metris Cezaevi‟ne gönderildi. Aziz 

Yıldırım‟a yaklaşık 4.5 saatlik sorgulama sırasında 300‟den fazla soru 

sorulduğu belirtildi. Beşiktaş‟taki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 

sorgulamanın ardından kararını açıklayarak Yıldırım‟ın tutuklanmasına 

karar verdi.” (Fotomaç, 11 Temmuz 2011, EK84). 

 

4.4.3.4.2 Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

 Ġncelen metinlerde ardalan ve bağlama iliĢkin bilgilere haberlerde değinilmiĢtir. 

Bu vurgulamalar sayesinde haberde verilen olaylar okuyucular tarafından gerçek olarak 

kabul edilmektedir. Buna ek olarak Ģike operasyonuna benzer olayların anlatıma dâhil 

edilmesiyle ortak çerçeve kurulmuĢtur. AĢağıda yer alan benzer bir olay ardalan ve 

bağlam bilgisi  konusunda söylenilenlere iyi bir örnektir. 

“İtalya‟nın en büyük takımı Juventus 2006‟da şikeden ikinci lige düşürüldü. 

9 puanı silindi. 2005 ve 2006‟da kazanılan şampiyonlukları ellerinden 

alındı. Bir diğer dev takım Milan‟ın da şike iddiasıyla puanı silindi.” 
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EK 98 

Türkiye gazetesine bakıldığında yapılan operasyonun ardalan ve bağlamına 

yönelik haberlerin diğer gazetelerden farklı Ģekilde yapıldığı görülmektedir. Bu gazete 

konunun siyasal yönüne göndermeler yapmaktadır. 

 

EK 100 

 

EK 99 
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Operasyonun neden yapıldığı, nelere dayandırıldığı haber metinlerinde açıkça 

verilmiĢtir. Haberin inandırıcılık yönünden zayıf kalmaması için ardalan ve bağlam 

bilgisine yer verilmiĢtir (Bakınız: EK44, EK87, EK88, EK89). 

 

4.4.3.4.3 Haber Kaynakları  

 Gazeteler haber yaparken mümkün olduğu kadar verdikleri haberin doğruluğunu 

ispatlamak için haber kaynaklarına baĢvururlar. Haber kaynağının güvenilirliği, haberin 

inandırıcılığını bir kat daha arttırmaktadır. Ġncelenen haberlerde verilen haber 

kaynaklarının çoğunun „Emniyet‟ olduğu göze çarpmaktadır. Ancak Türkiye gazetesi 

haberlerinde haber kaynaklarından bahsetmemektedir.  

“Emniyet”, “İstanbul Emniyeti” (Cumhuriyet, 7 Temmuz 2011). 

“Bir Emniyet Yetkilisi”, “Polis”, (Fotomaç, 4 Temmuz 2011). 

“UEFA yetkilileri”, “İstanbul Emniyeti”, “Eski Futbol Federasyonu 

Başkanı”, “Polis tutanağı” ( Fotomaç, 7 Temmuz 2011). 

“Emniyet birimleri” (Fotomaç, 8 Temmuz 2011). 

“Federasyon”, Prof. Dr. Oğuz Atalay” (Fotomaç,15 Temmuz 2011). 

“UEFA‟dan üst düzey bir yetkili” (Milliyet, 5 Temmuz 2011). 

“Polis Dosyası” (Milliyet, 8 Temmuz 2011). 

“Polis Dosyası” (Milliyet, 9 Temmuz 2011). 

“İskender Alın” (Milliyet, 15 Temmuz 2011). 

 4.4.3.5 Sentaktik Çözümleme 

Sentaktik çözümlemede cümlelerin teknik yapılarına bakılır. Cümlelerin kısa ya 

da uzun, basit ya da karmaĢık olması, aktif ve pasif cümle yapıları bu bölümde incelenir 

(Van Dijk, 1991: 116).   
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ÇalıĢma kapsamında cümlelere bakıldığında genel olarak çok uzun cümlelerin 

kullanılmadığı görülmektedir. Kısa cümlelerin tercih edilmesinde bir niyet olduğu fark 

edilmektedir. Çünkü, kısa cümlelere tüm çerçeveye uygun olarak anlamlar yüklenmiĢtir. 

Kısa cümleler Ģu açıdan önemlidir. Kısa cümle yapılarının yan anlam üretmesi oldukça 

sınırlıdır. Yan anlamların eksikliği, okuyucuları gazetelerin habere yerleĢtirdiği ana 

anlamlara yöneltmektedir. Bu çabaya karĢın, kısa cümleler üzerinden yan anlamlar da 

çıkarmak mümkündür. Ancak çıkarılan bu yan anlamlar, metnin ana anlamını destekler 

niteliktedir.  

“Soruşturma kapsamında, F.Bahçe ve Sivasspor başkanları başta olmak 

üzere çok sayıda yönetici, teknik direktör, futbolcu ve menajer sorguya 

alındı”( Cumhuriyet, 4 Temmuz 2011). 

 “Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, efsane futbolcusu Cemil Turan 

ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile birlikte 20 kişi 

tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyet de 19 maçta şike ve 

teşvik priminin tespit edildiğini açıkladı. Emenike ve Sezer Öztürk‟le birlikte 

5 kişi serbest bırakıldı” (Türkiye, 7 Temmuz 2011). 

“Akmerkez önündeki polis aracı, futbol dünyasının buluşma yeri olan 

restoranı dinleyerek çok sayıda delile ulaşmış” (Türkiye, 7 Temmuz 2011). 

“Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklanması istemiyle 

mahkemeye sevk edildi” (Fotomaç, 9 Temmuz 2011). 

 “Türkiye‟yi sarsan operasyonun ikinci dalgası dün geldi” (Milliyet, 12 

Temmuz 2011). 

“Futbolda şike iddialarınas yönelik soruşturma kapsamında dün 5 kişi daha 

tutuklandı” (Milliyet, 14 Temmuz 2011). 
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4.4.3.5.1 Haberlerin Retoriği 

  Söylemin retoriği, bir Ģeyleri nasıl ifade ettiğimizi tanımlamaktadır. Haber 

metinlerinin retoriksel yapıları, bu yapıları kullanan kiĢinin amaçları doğrultusunda 

Ģekillenmektedir. Haber metinlerindeki „ikna etme‟ gayesi önemli bir yere sahiptir (van 

Dijk, 1988a: 83). 

 ġike sürecinin baĢından sonuna kadar geçen sürede en büyük sorun inandırıcılık 

olmuĢtur. Çünkü insanlar olayı taraftarlık çerçevesinde değerlendirmeye meyilli olduğu 

için, yapılan haberlerin ikna edici yönü öne çıkamamaktadır. Bunun farkında olan 

gazeteler haberlerde oldukça fazla rakam ve sayısal veri kullanmıĢlardır. Çünkü, 

“Sayılara baĢvurma, haberin ikna yollarından birini oluĢturur”(Keskin, 1997:147).  

“15 kentte operasyon düzenlenirken Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehir, 

Sivasspor kulüpleri ve federasyon binasında arama yapıldı. Soruşturmanın 

2010‟un sonralarında başlatıldığı, 20‟ye yakın Süper Lig ve 1.Lig maçının 

incelemeye alındığı öğrenildi” (Cumhuriyet, 4 Temmuz 2011). 

“Önceki gün rahatsızlanınca Şişli Etfal Hastanesi‟ne kaldırılan ve dün 

akşam 20.35‟te taburcu edilerek... Duruşma için 21.30‟da salona alındı. … 

Suçlamalarla ilgili 20 soru sordu…” (Fotomaç, 20 Temmuz 2011). 

“ … sorgusunda 5 saatte 52 soru soruldu. Şener önceki gece 23.30‟da polis 

tarafından sorgu odasına alındı. Sabaha karşı 4.40‟a kadar yaklaşık 5 saat 

ifade veren Şener‟e polis 52 soru yöneltti” (Fotomaç, 13 Temmuz 2011). 

“4 ismin savcılık sorgusu yaklaşık 6 saat sürerken, savcının sorgulaması 

saat 18.00‟de sona erdi ve 18.20 civarında bu 4 isim tutuklanma talebi ile 

nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 isimin duruşması 

23.53 sularında sona erdi” (Fotomaç, 14 Temmuz 2011). 

“…49 kişi için… 8 ay önce… 65 kişi… 49‟u dün alındı… 07.00‟de evine 

gelen… 15‟i Süper Lig‟de oynanmış 20 maç… 12 yıla kadar… yüzde 50… 

saat 18.00‟de… 200 bin, 400 bin…” (Milliyet, 4 Temmuz 2011). 
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“dün sabah 10.00‟da… şekeri 190‟a… 100 bin dolar… 400 bin dolar… 

Fenerbahçe yüzde 19 eridi…” (Milliyet, 5 Temmuz 2011). 

Sayısal verilerin kullanımı inanılırlığın artması için önemlidir. Ancak uzun süreçte 

gazetelerin birbiri ile çok alakasız rakamları haberlerine taĢımaları okuyucuları 

haberlerin inanılırlığı açısından Ģüpheye sevk etmektedir. Özellikle Ģike operasyonu gibi 

çok spekülatif bilginin ortada dolaĢtığı bir konuda, alakasız rakamların çokluğu 

haberlerin inandırıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir.   

4.4.3.5.2 Sözcük Seçimleri 

Sözcük seçimleri haberin vurguladıklarının anlaĢılması açısından önemlidir. 

Seçilen sözcükler gazetenin ve gazetecinin habere dair tavrının anlaĢılması açısından 

kritik değere sahiptir. Ġdeolojik duruĢun anlaĢılması sözcük seçimlerinin analizi ile 

gerçekleĢmektedir. Bu yönü ile ele alındığında sözcük seçimleri analizin birçok 

noktasında kullanılabilir. BaĢlıklardan, spotlara kadar her noktada sözcük seçimleri 

analiz edilebilir. Bu analizler sayesinde öne çıkan sözcükler ve bu sözcüklerin yarattığı 

anlamlar ortaya çıkarılır (Van Dijk, 1991). 

 Ġnceleme kapsamında gazetelerin birkaç sözcüğü ortak olarak kullandığı ortaya 

çıkmıĢtır. Özellikle „deprem‟ ve „dalga‟ sözcükleri tüm gazeteler tarafından 

kullanılmıĢtır. Bunun haricinde öne çıkan ve kasıtlı bir anlam taĢıyan sözcük pek 

bulunamamıĢtır. 

4.4.3.5.3 Bölgesel Uyum 

Bölgesel uyumda art arda gelen cümlelerin birbirleri ile uyumlu olup olmadığına 

bakılır. Cümlelerin birbiriyle olan iliĢkisi bölgesel uyum için önemlidir. Yine,  bölgesel 

uyumda cümlelerin birbiri ile olan iliĢkilerine bakılır. Nedensel iliĢkide peĢi sıra gelen 

cümlelerde neden bağı aranır. ĠĢlevsel iliĢkide genel ifadeli bir cümlenin bir sonraki 

cümlede açıklanıp açıklanmadığına, kavramsal iliĢkide ise cümlede kullanılan kavramın 

sonraki cümle ile bağ kurup kurmadığına bakılır. 

1. Cümle: “Bir yıldır silahlı çete takibi yapan polis şike delillerine ulaştı” 

2. Cümle: “Aziz Yıldırım dâhil 49 kişi gözaltına alındı”(Milliyet, 4 

Temmuz 2011, EK90). 
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Bu örneğe bakıldığında cümleler arasında nedensel iliĢki göze çarpmaktadır. Aziz 

Yıldırım‟ın gözaltına alınmasının sebebi polisin ulaĢtığı Ģike delilleridir.  

1. Cümle: “TÜRKİYE‟Yİ sarsan operasyonun ikinci dalgası dün geldi.” 

2. Cümle: “Sabah erken saatlerde Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı 

Nevzat Şakar, eski TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski TFF Mali İşler 

Direktörü Mümtaz Karakaya, eski TFF yöneticisi Mahmut Ufuk Özerten 

ve kaleci Serdar Kulbilge‟nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına 

alındı (Milliyet, 12 Temmuz 2011, EK91). 

1. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında dün de 

hareketli saatler yaşandı. İfadeye çağırılan Beşiktaş Asbaşkanı Serdar 

Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu, ile İstanbul Büyükşehirli 

futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alın gözaltına alındı (Türkiye, 13 

Temmuz 2011, EK101). 

Yukarıdaki örneklere bakıldığında ise cümleler arasındaki iĢlevsel iliĢki öne 

çıkmaktadır. Ġlk cümlelerde yer alan „ikinci dalga‟, „hareketli saatler‟ gibi genel ifadeler 

ikinci cümlede açıklanmıĢtır.  

Ġncelenen sayfalarda referansal iliĢkiye dair cümlelere rastlanmamıĢtır. Bazı 

kavramların kullanımı göze çarpmaktadır. Fakat bunların kullanımı daha çok makro 

yapılar içerisinde değerlendirmek mümkündür. 

ÇalıĢma kapsamında sadece ana sayfaların incenmiĢ olması mikro yapıların 

analizini güçleĢtirmiĢtir. Ana sayfalarda yer alan haberler oldukça kısadır ve genelde 

makro yapılar üzerinden değerlendirilmiĢlerdir.  
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SONUÇ 

3 Temmuz 2011 tarihinde patlak veren Ģike krizi, Ģüphesiz ülke futbolunun o 

döneme kadar yaĢadığı en büyük olaylardan biridir. Operasyon kapsamında gözaltına 

alınanlar, verilen cezalar ve yaĢanan nice olaylar göz önüne alındığında futbol adına 

utanılacak bir tablonun ortaya çıktığı bir gerçektir. Fakat ortaya çıkan hoĢ olmayan 

tabloyu, sadece futbola bağlamak beyhude bir çabanın sonucu olur. Sadece ülkemizde 

değil tüm dünyada futbol bir krizin içindedir ve bu kriz daha çok futbol dıĢı aktörlerin 

eylemleri yüzünden yaĢanmaktadır. 

Bu tezin yazıldığı dönem Ģike operasyonunun farklı boyutlarının ortaya çıktığı 

bir zamana denk gelmektedir. YaĢanan olumsuz süreçlerle birlikte, Ģike operasyonunun 

bir düzmece olduğuna dair görüĢ hâkim olmaya baĢlamıĢtır. Elbette bu görüĢün 

doğruluğu henüz kanıtlanmamıĢtır. Ancak yakın bir tarihte Ģike davasında nihai kararın 

verilmesi muhtemeldir.  

ġike davasının ülke gündeminde bu denli çok yer kaplamasını futbol sevgisi ile 

açıklamak mümkün müdür? Basit bir yaklaĢımla evet. Türk halkı futbolu sevmekte ve 

onu bir yaĢam biçimi Ģeklinde görmektedir. Ġnsanlar günlük hayatta yaĢadıkları 

olumsuzluklara futbol sayesinde ara vermeye çalıĢmaktadırlar. Belki de insanlar, 

kazanmanın verdiği hazzı futbol sayesinde tatmaktadırlar. Aralarında ekonomik yönden 

uçurum olan insanların ortak hayallerinden biri tuttukları takımın baĢarılı veya 

Ģampiyon olmasıdır. Tabii Ģunu belirtmeliyiz ki, artık futbol kulüpleri sadece ekonomik 

yönden iyi durumda olan insanların hayallerine sahip çıkmaktadır! Kulübün lisanslı 

ürününü alamayan, maçları stattan takip edecek ekonomik gücü olmayan insanlar, 

kulüpler tarafından çoktan unutulmuĢtur. Komik olan Ģudur ki maddi gücü yetersiz olan 

bu insanlar, ellerine geçen ilk fırsatta her Ģeye rağmen tuttukları takımın formasını 

almaya gayret etmektedirler. Onları yok sayan sisteme rağmen! Buna futbolda yaĢanan 

bir „Stockholm Sendromu‟ vakası denilebilir.  

ÇalıĢmanın sonuçlarına gelinecek olursa, ilk olarak futbolun tarihine göz atmak 

faydalı olacaktır. Futbol sevgisinin sadece yüz yıllık bir sürecin ürünü olduğunu 

söylemek yanlıĢtır. Eski uygarlıklara baktığımızda futbol benzeri oyunların görmek 

mümkündür. Futbolun, bir diğer deyiĢle ayaktopunun ilk olarak hangi uygarlıkta 
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oynandığı bilinmese de, insanların bu oyundan gelen ortak bir kültürleri vardır. Tabii 

eski tarihlerde oynanan bu oyunları, birer boĢ zaman etkinliği olarak görmemeliyiz. 

Eski uygarlıklarda daha çok askerleri zinde tutmak için oynanmıĢtır. Ancak insanların 

ilgisini çektiği bilinen bir gerçektir. Ġnsanların futbola olan ilgisi çeĢitli yollarla 

günümüze kadar gelmiĢtir. Ancak günümüzde oynandığı Ģekliyle futbol, Ġngilizlerin 

eseridir. 1800‟li yılların sonunda kurallarının belirlendiği futbol, ilerleyen dönemlerde 

dünyaya hızla yayılmıĢtır.  

Türkiye modern futbolun oynanmaya baĢladığı ilk ülkelerden birisidir. Ġngiltere 

ile yakın iliĢkiler sayesinde futbol, Selanik, Ġzmir ve Ġstanbul gibi Ģehirlerde oynanmaya 

baĢlamıĢtır. Ancak bu spora gönül verenler bazı engellemelerle karĢılaĢmıĢtır. Ġlk olarak 

dini bazı yorumlamalar yüzünden futbol oynayan Müslüman gençler hoĢ 

karĢılanmamıĢtır. Buna ek olarak II. Abdülhamit döneminde futbol Müslümanlar için 

yasaklanmıĢtır. Ancak bu yasaklar futbolun oynanmasının önüne geçememiĢtir. Gençler 

futbol oynamaya devam etmiĢtir. Futbolun siyasetle(yönetimle) ilk temaslarından biri 

olan bu engelleme, ilerleyen tarihlerde yerini daha sıcak iliĢkilere bırakacaktır. Bu 

değiĢimi hem futbolun artan gücü, hem de Türkiye genelinde yaĢanan yönetimsel 

değiĢikliklerle açıklamak mümkündür.  

Günümüzde futbol ve siyaset iliĢkisi genel olarak kabul edilmektedir. Ancak bu 

iliĢkinin sadece son zamanlarda ortaya çıktığını söylemek doğru değildir. Sanılanın 

aksine futbol ve siyaset iliĢkisinin en az yüz yıllık bir geçmiĢi vardır. Bu yüz yıllık 

süreçte futbol ve siyaset arasındaki iliĢki katlanarak artmıĢtır. Ancak 1980‟den sonra bu 

iliĢki artık gözle görülebilir olmuĢtur. 

FIFA‟nın kuruluĢu milli takımların önem kazanmasını sağlamıĢtır. Ülkeler artık 

birbirleri arasında resmi bir platform aracılığıyla maç yapma olanağına FIFA sayesinde 

kavuĢmuĢtur. Ancak bu kavuĢma beraberinde ülkeler arası rekabeti getirmiĢtir. Bu 

rekabetle birlikte siyasi odaklar futbolla daha ilgili olmaya baĢlamıĢ, ülkelerinin itibarını 

futbol üzerinden arttırmaya çalıĢmıĢlardır. 1900‟li yılların hemen baĢında ülkeler 

arasında rekabet her noktada yaĢanırken, futbolda bu rekabete dâhil olmuĢtur. Nitekim I. 

Dünya SavaĢı‟nın yaĢanmasıyla futbolun siyasetle olan iliĢkisinin temelleri tam 

anlamıyla atılmıĢ oldu.  
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I. Dünya SavaĢı‟nın sonunda mağlup olan devletler biten savaĢı futbol üzerinden 

devam ettirmek niyetindeydiler. SavaĢ alanında aldıkları yenilgiyi futbol sahasında 

telafi etmek isteyen devletler futbola dört elle sarılmıĢtır. Milliyetçilik söylemleri ile 

dolu olan halk, futbolu kendine mesken edinmiĢtir. SavaĢta kaybederek onurlarının 

kırıldığını düĢünen insanlar, düĢman gözüyle gördükleri ülkelerin milli takımlarıyla 

veya kulüp takımlarıyla maç yapmak için oldukça isteklidirler. Ancak savaĢtan galip 

çıkan devletlerin futbola dair planları baĢkadır. SavaĢ alanında kazandıkları itibari, yeĢil 

sahalarda kaybetmek istemeyen galip devletler, mağlup devletler ile futbol 

müsabakalarından uzak durmaya çalıĢmıĢtır. Bu yaklaĢım, galip devletlerin 

üstünlüklerini her alanda gösterme çabası olarak da yorumlanabilir. Ancak bir gerçek 

var ki galip devletlerin bu tavrı, mağlup devletleri daha fazla kıĢkırtmıĢtır. SavaĢın 

sonunda yaĢananlar ile birlikte futbol ve siyaset, milliyetçilik üzerinden büyük bir 

birliktelik kurmuĢtur. Ġnsanlar bu birlikteliği milliyetçilik üzerinden değerlendirdiği için 

futbol ve siyasetin yakınlaĢması hoĢ karĢılanmıĢtır. 

Türkiye açısından konu ele alınıldığında dünyanın genel seyrine uygun 

davranıĢlar göze çarpmaktadır. I. Dünya savaĢı sonunda yaĢanan futbol ve siyaset 

yakınlaĢması Türkiye‟de de yaĢanmıĢtır. SavaĢ sonunda iĢgal kuvvetler ile yapılan 

maçlar ülke açısından büyük önem taĢımıĢtır. SavaĢın ve iĢgalin halk üzerinde yarattığı 

olumsuz etki futbol ile silinmeye çalıĢılmıĢtır 

Türkiye‟de futbolun geliĢiminde futbol dıĢı aktörlerin de önemli bir yeri vardır. 

Bu aktörler arasında olan siyasiler futbol kulüplerinin ayrılmaz bir parçası olmuĢtur. 

Siyasette aktif rol alan insanlar, tuttukları takımlara bazı imtiyazlar sağlayarak onların 

sportif anlamda ön plana çıkmasını sağlamıĢlardır. Buna dair akıllarda kalan en önemli 

örneklerden biri ġükrü Saraçoğlu‟dur. Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan 

ġükrü Saraçoğlu, aynı zamanda 1934-1950 yılları arasında kulübe baĢkanlık da 

yapmıĢtır. Aynı durum diğer büyük kulüpler içinde geçerlidir. Siyaset adamlarının 

himayesine girmeyi kendileri için faydalı bulan kulüpler, baĢkanları ve yöneticilerini 

siyasilerden seçmeye özen göstermiĢlerdir. Bu dönemdeki birliktelik kazan-kazan 

iliĢkisinden uzaktır. Ta ki 1980‟lere kadar… 

1980‟ler ile birlikte futbol ve siyaset iliĢkisi gözle görülür olmuĢtur. Eski 

dönemlerin aksine siyasiler artık futbolu seçim kampanyalarının ürünü olarak 
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kullanmaya baĢlamıĢtır. Taraftarların aynı zamanda çok büyük oy potansiyeli 

olduğunun farkına varan siyasiler, futbol maçlarında sık sık boy göstermeye baĢlamıĢtır. 

Hatta bundan daha fazlasını yaparak açıkça taraftarlardan oy istemiĢlerdir. Bunun ne 

derece kazançlı olduğu net bir Ģekilde bilinmese de, baĢarılı olunduğu takdirde 

siyasilerin oylarının artacağı kesindir.  

Elbette futbol sadece siyaset için oy anlamına gelmemektedir. Siyasetin futbol 

için hayalleri beklenilenden çok daha fazladır. Buna verilebilecek örneklerden biri terör 

meselesine çözüm olarak futbolun öne sürülmesidir. 1980‟ler sonrası ülkemizin Doğu 

ve Güneydoğu bölgelerinde artan terör olaylarının son bulması için futbola yatırım 

yapılmıĢtır. Belirlenen bölgelere tesisler inĢa edilmiĢ, yerel kulüpler maddi anlamda 

desteklenmiĢtir. Ġnsanların sportif rekabetle birlikte, ülkenin geri kalanına entegre 

olacağı düĢüncesiyle yapılan bu yatırımlar sportif açıdan çok değerlidir. Entegrasyon 

sürecini takiben gençlerin terör gruplarına katılımının da önüne geçilmek istenmiĢtir. 

ġüphesiz spora yapılan bu tarz yatırımlar olumlu sonuçlar vermiĢtir. Ancak terör 

olaylarının son bulması veya gençlerin katılımının engellenmesi amaçlarını ele 

aldığımızda istenilen sonuçlara ulaĢılamamıĢtır. Ancak eğer futbol üzerinden böyle bir 

amaç benimsenmek istiyorsa yatırımların ve maddi desteklerin sürekli olması 

gerekmektedir. Ġki-üç yıllık bir periyotta futbol üzerinden gerçekleĢtirilecek 

politikaların baĢarıya ulaĢması mümkün değildir. Spor üzerinden yürütülecek 

politikaların daha fazla zamana ve ulaĢılabilir hedeflere ihtiyacı vardır. 

Futbolun bir de medya ayağı vardır. Futbol bugünkü güçlü konumunu medyaya 

borçludur. Ancak, medya futbolu bugünkü güçlü konumuna taĢırken onu aynı zamanda 

değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢim futbolun saha içi dinamiklerinde değil, saha dıĢı 

görünümünde gerçekleĢmiĢtir. Oynanan futbol aynıdır fakat ona ulaĢmak eskiye oranla 

daha zordur. 

Televizyon, futbolun günümüzde en çok arandığı araçtır. Ancak televizyondan 

önce yazılı basın, çok uzun bir süre insanların futbola olan ilgisini canlı tutmuĢtur. 

Türkiye bazında konu ele alındığında Osmanlı döneminde yazılı basında futbola dair 

haberlere rastlanmaktadır. Ancak bunun sayısı çok fazla değildir. Cumhuriyetin 

ilanından sonra yazılı basında futbol haberleri daha sık ve daha yoğun yer almaya 

baĢlamıĢtır. Ancak dönemin teknolojik yetersizliklerinden dolayı ülkenin her yerine 
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gazeteler günlük ulaĢtırılamamıĢtır. Fakat yine de insanlar tuttukları takımdan haber 

alabilmek için yazılı basına ve radyoya bel bağlamıĢtır. 1950‟ler sonrası değiĢen 

ekonomi politikaları ile hem futbol hem de yazılı basına gelen destek artmıĢtır. Yeni 

meslek dallarının çıktığı bu dönemde gazeteler artık eskiye göre daha fazla futbola yer 

vermeye baĢlamıĢtır. 1980‟lere kadar giden bu süreçte futbol kendine sürekli yazılı 

basında yer bulmuĢtur. Ancak televizyonun evlere girmeye baĢlamasıyla birlikte yazılı 

basında kendi içinde bir değiĢime gitmek zorunda kalmıĢtır. Televizyonun hızı ile baĢ 

etmesi mümkün olmayan gazeteler, insanların ilgisini çekmek için promosyon 

dağıtmaya, eski futbolcu kökenli insanları iĢe almaya baĢlamıĢtır. Yazılı basının 

televizyon karĢısında verdiği bu savaĢ yazılı basının haber dilini çok ciddi Ģekilde 

etkilemiĢtir. Gazetecilik eğitimi olmayan kiĢilerin, gazetelerde köĢe yazarı olmaya 

baĢlamasıyla seviyesiz ve tarafgir bir haber anlayıĢı futbol haberlerinde egemen olmaya 

baĢlamıĢtır. 1950‟ler sonrasının eğitimli spor yazarları, 1980‟lerden sonra iĢsiz kalma 

riskiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Tüm medya olarak konuyu ele aldığımızda ise değiĢim 1980‟ler sonrasında 

yaĢanmıĢtır. Neo-liberal politikaların egemen olmaya baĢlamasıyla futbol kulüpleri birer 

ticarethane mantığıyla çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Kulüplerin en büyük destekçileri olan 

taraftarlar, yeni ekonomik anlayıĢ ile tekrar dizayn edilmiĢlerdir. Bu yeni dönüĢümde 

taraftarlardan en büyük beklenti, kulüplerine maddi anlamda gelir sağlamalarıdır. 

1980‟lerden önce taraftarların kulüplerine yapacağı en büyük maddi katkı maçları 

stattan takip etmesi ve bir forma almasıdır. Ancak 1980‟lerden sonra bir taraftarın tüm 

harcamalarında kulübünü desteklemesinin önü açılmıĢtır. YaĢanan bu sürece, taraftarın 

müĢteriye dönüĢmesi olarak adlandırılabilir.  

Medya ile futbol sıkı bir kazan-kazan iliĢkisi içindedir. Futbolun medyadan 

kazandıkları düĢünüldüğünde akla ilk olarak maddi getiriler gelmektedir. Futbol 

kulüpleri medya sayesinde sponsorluk geliri, naklen yayın geliri gibi getiriler elde 

etmektedir. Günümüzün Ģartları düĢünüldüğünde, bu gelirler olmadan bir futbol 

kulübünün ayakta kalması veya baĢarılı olması mümkün değildir. Bu yönüyle 

bakıldığında futbol kulüplerinin medyayı yok sayması veya medyanın getirilerini kabul 

etmemesi mümkün değildir. 
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Medyanın futboldan kazandıkları, futbolun medyadan kazandıklarından daha 

fazladır. Ġlk olarak futbolun popülerliği sayesinde televizyonların izlenme oranları, 

gazetelerin okuyucu sayıları, internet sitelerinin tıklanma sayısı muazzam derecede 

artmıĢtır. Tuttukları kulüpten haberdar olmak isteyen insanlar tam anlamıyla medyaya 

akın etmektedir. Medya kendisi için bir futbol endüstrisi yaratmıĢtır. Bu endüstrinin en 

büyük gelir kaynağı ise reklam gelirleri ve paralı yayıncılıktır. Bu iki gelir sayesinde 

medya hem yüksek gelir ele ederken, diğer taraftan da futbolu kendine daha fazla 

bağımlı hale getirmektedir. Özellikle yayın gelirlerine bağımlı olan futbol kulüpleri, 

medyanın futbolu düzenlemesine karĢı çık(a)mamaktadır.  

ÇalıĢmanın analiz kısmının sonuçlarına bakıldığında, ilk olarak gazetelerin Ģike 

operasyonunu haber yapıĢ Ģekillerindeki benzerlikler dikkat çekicidir. Özellikle 

gazetelerin makro yapıları birbirine çok benzerdir. Kullanılan baĢlıklar ve görseller 

birbirleri ile büyük benzerlikler taĢımaktadır. 4 Temmuz tarihindeki baĢlıklar bütün 

gazetelerde benzerdir. Aynı Ģekilde görsellerde anlam yaratma bakımından birbirlerine 

benzerdir. Farklı duruĢlara sahip gazetelerin, Ģike davası gibi içinde futbol barındıran, 

ilgi çekici bir konuya karĢı popülist yaklaĢtıklarını göstermektedir. Gazetelerin arasında 

ince farklar olsa da, genel yaklaĢım bu Ģekildedir. Bu yaklaĢımın öne çıkmasının sebebi 

kuĢkusuz futbolun ülke insanı açısından önemidir. Ġnsanların ilgisi çekmek isteyen 

gazeteler ideolojik duruĢlarından uzaklaĢmıĢlardır. Konuyu ideolojik yörüngenin 

dıĢında yorumlamayı tercih etmiĢlerdir. Elbette istisna birkaç haber mevcuttur.  

Gazete analizi sonucunda ortaya çıkan bir diğer benzerlik ise günümüzde çok sık 

kullanılan baĢlık, alt baĢlık aldatmacasının kullanılmasıdır. Türk toplumunun gazete 

okuma alıĢkanlığının baĢlıklar üzerinden ilerlediğinin farkında olan gazeteler, iddia 

boyutundaki suçlamaları baĢlıklarda doğruymuĢ gibi vererek okuyucuyu 

yönlendirmektedirler. Ancak aynı baĢlığın, alt baĢlığı veya metninde aynı suçlamalar 

tekrar iddia boyutuna taĢınmaktadır.  

Gazetelerin tümüne bakıldığında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım üzerinden 

ilerleyen haber kurguları vardır.  Ortada bir Ģike operasyonu vardır ancak hangi takımlar 

veya hangi oyuncular Ģike yapmıĢtır haberlerde yer almamaktadır. Sadece Fenerbahçe 

ve Aziz Yıldırım‟ın ismi öne çıkmakta, tartıĢmalar bu iki isim üzerinden yapılmaktadır. 

Buna ek olarak operasyona dair verilen bilgiler birbirleriyle çeliĢkilidir. Kaç maçta Ģike 
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yapıldığı gibi rakamlar sürekli değiĢmektedir. Bu yönüyle gazeteler bilgi kirliliği 

yaratmıĢ ve hedef saptırmıĢtır. ġikenin varlığının tartıĢılması gerekirken, onun yerine 

iddialar gerçek sayılarak bir tartıĢma ortamı yaratılmıĢtır.  

Makro yapılar çerçevesinde ortak kullanım, Aziz Yıldırım ve polis olmuĢtur. 

Aziz Yıldırım‟ın yer aldığı görsellerde endiĢeli ve düĢünceli olduğu gözükmektedir. 

Etrafındaki polis çemberi ile birlikte gözaltına alınırken çekilen fotoğraflar, Aziz 

Yıldırım‟ı güçsüz ve pasif Ģekilde konumlandırmaktadır. Bunun aksine polis oldukça 

güçlü ve aktif Ģekilde konumlandırılmaktadır. Görseller sayesinde ana sayfadaki 

baĢlıklar tüm gazetelerde birbirini tamamlar niteliktedir. Görsellerin haber için değeri 

düĢünüldüğünde, incelenen gazetelerin ana sayfa görselleri, okuyucuya aktarılmak 

istenen mesaja uygun olarak seçilmiĢtir. 

Mikro yapılar açısından gazetelerin analizlerine bakıldığında karĢımıza bir 

zorluk çıkmaktadır. ÇalıĢma kapsamında ana sayfalar incelendiği için mikro yapılar için 

yeterli yazılı materyali bulmak zordur. Bu yüzden mikro yapı çözümlemesi daha kısır 

ve yüzeysel geçmiĢtir. Ancak yine de çözümleme sonucunda cümlelerin oldukça kısa 

olduğu görülmektedir. Kısa cümleler sayesinde okuyuculara, Ģike operasyonuna dair 

bilinmesi gerekenler verilmiĢtir. Daha fazla bilgi veya yorum yapılmasına imkân 

tanıyacak uzun cümleler gazetelerde yer almamaktadır. Retorik açısından bakıldığında, 

süreç boyunca gazeteler sıkça rakam vermiĢtir. Ġnandırıcılığın artması açısından önemli 

olan bu rakamlar, sürekli değiĢken olduğu için bir süre sonra inandırıcılıklarını 

kaybetmiĢtir.   

Ġncelenen gazetelerin konuya yaklaĢımlarında rahatsız edici ve bir o kadar 

önemli bir paralellik söz konusudur. ÇalıĢma kapsamında incelenen gazeteler farklı 

ideolojik duruĢlara sahiptir. Yani en temelde Ģike operasyonuna karĢı tavırları, 

yaklaĢımları birbirinden farklı olması beklenir. Ancak, yapılan inceleme ve analizlere 

bakıldığında bu durum gerçekleĢmemiĢtir. Futbol gibi popüler kültürün öğesine karĢı 

ideolojik duruĢ daha geri planda kalmıĢtır. Aynı Ģekilde olması gereken etik duruĢ da 

gazeteler tarafından sergilenmemiĢtir. Gazeteler satıĢ rakamlarını arttırabilmek için 

popüler kültüre uygun olarak habercilik yapmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında 

değerlendirilmese de, ilerleyen tarihlerde Ģike operasyonuna karĢı ideolojik bakıĢ öne 
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çıkmıĢtır. Tabii bu ideolojik bakıĢın öne çıkmasında, FETÖ örgütünün emellerinin 

ortaya çıkması etkili olmuĢtur.  

Futbol-siyaset, futbol-medya iliĢkilerine dair sonuçlara bakıldığında ise 

karĢımıza futbolun muazzam maddi ve manevi gücü çıkmaktadır. Futbolun tarih 

boyunca popüler olması ve sevilmesi onu fazlasıyla göz önüne çıkarmaktadır. Siyasetin 

göz önünde olma isteği, toplumun desteğine ihtiyacı her dönem için geçerlidir. Futbol, 

siyasetin bu istek ve ihtiyaçlarına son yüz yıldır cevap vermektedir. Ancak futbolun 

siyasetle kurduğu iliĢki, günümüze kadar birçok sorunu ortaya çıkarmıĢtır. Ortaya çıkan 

sorunların en büyüğü, futbolun milliyetçiliğin içine fazlasıyla gömülmesidir. Özünde 

zaten rekabet olan bir spor, aĢırı milliyetçilik yüzünden Ģiddet dolu bir hale gelmektedir. 

Ve bu Ģiddet sadece uluslararası müsabakalarda değil, aynı zamanda ulusal 

karĢılaĢmalarda da kendini göstermektedir. Siyaset, tek baĢına futbolun manevi yönünü 

sömürmektedir. Futbol-medya iliĢkisine bakıldığında „maddi‟ boyutu öne çıktığı 

görülmektedir. Futbolu dünya genelinde popüler hale getiren medya, bunun karĢılığını 

futbol üzerinden çok yüksek gelir elde ederek almıĢtır, almaya devam etmektedir. 

1980‟ler sonrası değiĢen ekonomik iklime bağlı olarak, futbol eskiye oranla paraya daha 

çok ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca cevap veren medya, futbolda söz sahibi olmuĢtur. 

Bu durum klasik kazan-kazan iliĢkisinden daha fazlasını temsil etmektedir. Medya, 

artan maddi gücü ile birlikte futbol alanında daha egemen bir konuma yerleĢmiĢtir.  

Tüm bu olup bitenlerin önüne geçmek için bazı önerilerde bulunmak 

mümkündür. Ancak gelinen noktada yapılması beklenen önerilerin, temenniden öteye 

geçmesi kolay gözükmemektedir. Ġlk olarak siyaset ve futbol iliĢkisini sınırlamak pek 

mümkün değildir. Çünkü bu iliĢkinin varlığı kabul edilebildiği gibi isteğe bağlı olarak 

inkâr da edilebilir. Sınırlı derecede resmi bir iliĢki biçimidir bu. Ancak siyasilerin 

bilgilendirilmesi ile belki daha fazla duyarlı olmaları istenilebilir. Tabii hedefe giden her 

yolun mubahtır siyasi anlayıĢının yaĢandığı bu dönemlerde siyasilerden fazla bir Ģey 

beklememek gerekir. Fakat medya-futbol iliĢki üzerine beklentilerin karĢılık bulma 

ihtimali vardır. Medyanın futbol ile kurduğu birlikteliğin sınırlarını görmek 

mümkündür. Yapılacak hukuki düzenlemeler ile futbol kulüpleri, kendi alanlarını 

ilgilendiren konularda son söz sahibi olması sağlanmalıdır. Aynı Ģekilde yayın ihaleleri 

daha Ģeffaf ve daha paylaĢımcı olmalıdır. Spor medyası üzerine de düzenlemelerin 
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yapılması oldukça yararlı olacaktır. Bu alanda çalıĢacak insanların gazetecilik eğitimi 

almıĢ olmaları çok önemlidir. Gazetecilik eğitimi almıĢ insanların spor medyasında yer 

almaya baĢlamasıyla, Ģiddetin hâkim olduğu, etik kuralların hiçe sayıldığı bir alan, daha 

düzeyli bir seviyeye gelecektir. Bu düzeyli seviye sayesinde futbol, kendine eskiye 

dönmek için bir yol bulacaktır. Eğitimli gazetecilerin, taraftarları kıĢkırtmayan, tahrik 

etmeyen söylemleri ile eski kavga ortamı dağılmaya baĢlayacaktır. Bu dağılma bir 

„domino‟ etkisi yaratarak tüm futbol alanına yayılması bile mümkündür. ġiddetten 

arınan medya sayesinde taraftarlar, futbola tekrar bir spor etkinliği gözüyle bakmaya 

baĢlayacak, bunun dıĢındaki mesajları umursamayacaktır. Bunun etkisi futbol ve siyaset 

iliĢkisinde de hissedilecektir. Siyasette artık futbol üzerinden baĢarı 

kaydedemeyeceğinin farkına varıp, futbolu kendi özgür alanına bırakacaktır. Tüm bu 

geliĢmelerin hepsinin gerçekleĢmesi gazetecilik eğitimi almıĢ insanların sektörde 

egemen olmasıyla mümkündür.  
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