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Editörün Köşesi
2013-2014 akademik yılı sertifika
programlarımızda yolu yarıladık.
Bu sene beşincisini düzenlediğimiz
Spor Hukuku ve Yönetimi Programı
ve yedincisini düzenlediğimiz Spor
İletişimi Programı’nda yedinci haftalar
geride kaldı. Dönem sonunda
mezun edeceğimiz 105 öğrencimizin
mezuniyet töreni ise 12 Nisan
Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Kampüsü’nde yapılacak.
Programlarımızın ikinci kısmında ilk
kısmına oranla daha fazla uluslararası
konuşmacıya yer vereceğiz. Özellikle
3 Temmuz 2011 süreci ile birlikte
spor gündemimizden düşmeyen
UEFA ve FIFA gibi kuruluşlardan davet
ettiğimiz bu konuşmacılar, bizleri bu
yapıların nasıl işlediği konusunda
aydınlatacaklar.
8-9 Mart 2014 tarihlerinde misafir
edeceğimiz UEFA Tahkim Kurulu
Başkanı Pedro Tomas Marquez’in
programlarımıza üçüncü defa gelişi
olacak. FIFA’dan davet ettiğimiz
Oyuncu Statüleri Departmanı Başkanı
Omar Ongaro ise 2009’dan beri
düzenli olarak programımızda dersler
veriyor. UEFA’dan davet ettiğimiz bir
diğer konuk olan Disiplin ve Doğruluk
Birimi (Disciplinary and Integrity
Unit) Başkanı Emilio Garcia ise
programlarımızda ilk defa ders veriyor
olacak.
UEFA ve FIFA’nın disiplin
yapılanması ve işleyişleri ile ilgili
ilk elden bilgi almak için herkesi
bu eğitimlerimize bekliyoruz.
Şubat ayı itibarıyla bu etkinliklere
websitemizden ücretsiz olarak
online kayıt olup katılımınızı
sağlayabileceksiniz.Özellikle spor
medyasındaki bilgi kirliliği nedeniyle
UEFA ve FIFA gibi uluslararası futbol
kuruluşlarının karar verme süreçleri
hakkında ciddi bir bulanıklık söz
konusu. Pedro Marquez, Emilio Garcia
ve Omar Ongaro’nun 8 ve 9 Mart
tarihlerinde verecekleri dersler ile
Spor Çalışmaları Merkezi olarak bu
bulanıklığı gidermek amacındayız.
Hepinize bol sporlu günler dilerim.
Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM
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UEFA ve FIFA Eğitimleri Başlıyor!
UEFA ve
FIFA’dan
davet edilen
konuşmacılar 8-9
Mart tarihlerinde
Kadir Has
Üniversitesi Kadir
Has Kampüsü’nde
eğitim verecekler.

K

adir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları
paylaşacak. Böylece UEFA nezdinde bir
Merkezi, 2013-2014 akademik yılında
disiplin uyuşmazlığı/ihlali oluşmasından
düzenlediği sertifika programları
itibaren son karar mercii olan UEFA
kapsamında her sene olduğu gibi bu sene
Tahkim Kurulu kararının açıklanmasına
de uluslararası konukları ağırlamaya devam kadarki tüm hukuk süreçleri mercek altına
ediyor.
alınmış olacak. 9 Mart günü düzenlenecek
3 Temmuz sürecinden bugüne spor
olan “FIFA ve Disiplin Süreçleri” başlıklı
hukuku alanına artan ilgi beraberinde bilgi
sunumda ise FIFA
kirliliğini de getirmekte. Spor hukukun
Oyuncu Statüleri
yapı ve işleyişi üzerine özellikle spor
Departmanı
medyasında çok farklı görüşler ortaya
Başkanı
çıkmış durumda. Spor Çalışmaları Merkezi
Omar Ongaro
olarak uluslararası futbol birliklerinin
FIFA’nın disiplin
disiplin ve hukuk mekanizmalarını birinci
uyuşmazlıkları
elden anlatabilmek amacıyla bu kurumların ve ihlallerinde
üst düzey görevlilerini üniversitemize davet izlediği
etmekteyiz.
yöntemleri
Omar Ongaro
2013-2014 dönemi dahilinde de
sunduktan sonra
FIFA Oyuncu Statüleri
üç uluslararası konuğumuz sertifika
başında olduğu
Departmanı Başkanı
programlarımızda derslerini verecekler.
departmanın
UEFA Tahkim Kurulu Başkanlığı görevini
işleyişini katılımcılarla paylaşacak. 8-9 Mart
2012 yılından beri sürdüren Pedro Tomas
tarihlerinde düzenlenecek bu eğitimler
Marquez, 8 Mart günü vereceği “UEFA’da
sertifika programlarımızın dersleri
Tahkim Süreçleri” dersi ile başında olduğu
kapsamında yapılsa da ilgilenen herkese
ve UEFA’nın nihai karar mercii olan UEFA
açık ve ücretsiz olacak. Eğer sertifika
Tahkim Kurulu’na gelen davaların ilk
programımızın öğrencisi değilseniz Şubat
başvurusundan sonuçlanıp
ayı içerisinde websitemizde
açıklanmasına kadarki tüm
(http://scm.khas.edu.tr) açılacak
süreci bizlerle paylaşacak.
olan ‘Online Kayıt’ formunu
8 Mart Cumartesi gününün
doldurup etkinliğimize kayıt
bir diğer dersinde ise UEFA
olabileceksiniz. Detaylı program
Disiplin ve Doğruluk Birimi
ve diğer gelişmeler için
Başkanı Emilio Garcia Silvero
websitemizi ve sosyal medya
ise UEFA’nın birinci derece
adreslerimizi takip etmeye
disiplin birimi olan UEFA
devam edin.
Website:http://scm.khas.edu.tr
Kontrol ve Disiplin Kurulu’nun
Emilio Garcia Silvero
Facebook:/groups/KhasSCM
yapı ve işleyişini örnek kararlar
UEFA Disiplin ve Doğruluk
Birimi Başkanı
Twitter:@KhasSCM mail:scm@khas.edu.tr
üzerinden katılımcılarla
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Kitap Tanıtımları

Konferans
Duyuruları
Konferans Adı: Uluslararası
Toplumsal Cinsiyet ve Spor
Sempozyumu
Yer: Ankara, Türkiye
Tarih: 1 Haziran 2014
Özet Gönderimi: 1 Mayıs 2014
Website: www.iapesgw2014.
hacettepe.edu.tr
Konferans Adı: EASM 2014
Konferansı
Yer: Coventry, İngiltere
Tarih: 9-12 Eylül 2014

Kimi Başrol Kimi Karakter:
Kulüp Hikayeleri

Spor Ekonomisi: Teori,
Politika ve Uygulama

Tanıl Bora & Adnan Ziya, Ocak 2014

Doç. Dr. Cem Saatçioğlu, Aralık 2013

H

T

er futbol kulübü bir nevi
roman kahramanıdır.
Haydi deyin ki, hikâye
kahramanı! Bu kitaptaki
yazılar, dünyanın dört bir
köşesinden, bu hikâye ve
roman kahramanlarının bir
öbeğinin resmi geçididir.
Futbol birkaç renkten, birkaç
büyük takımdan ibaret değil
ki. Hep parlak ışıklar altında
yaşayanlar var, gözünün
feri sönmüşler var. Uzun
ömründe “ikbali de idbarı
da görenler” var. Kimi eski
günlerine ağıt yakarken,
kimileri manşetlerden
düşmeyen... Kimi endüstriyel
futbolun zenginliğinde giderek
büyürken, kimi zor zahmet
ayakta kalmaya çalışan... Kimi
pek meşhur, kimi uzaktan
aşina, kimi gözden ırak, adı
bile bilinmez... niceleri var.
(Tanıtım Bülteninden)
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ürkiye’deki üniversitelerin
Spor Bilimleri Fakültesi
ve İktisadi İdari Bilimler
Fakülteleri ile birlikte, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek
Okullarında Lisans ve Lisans
Üstü Düzeyde okutulan Spor
Ekonomisi dersleri için de
temel bir kaynak olma niteliği
taşıyan ve yoğun bir çaba
sonucunda hazırlanan bu
çalışmanın Spor Ekonomisine
ilgi duyan araştırmacılara,
öğrencilere, Spor Ekonomisi
sektöründeki kişi ve kuruluşlara
ve bu konuda araştırma yapan
Akademisyenlere faydalı bir
temel eser olacağı inancıyla
çalışmaya desteklerinden
dolayı hocalarıma, öğretim
üyesi meslektaşlarıma,
öğrencilerime ve aileme
teşekkürlerimi sunarım.
(Giriş’ten)

Özet Gönderimi: 10 Nisan 2014
Website: www.easm2014.com
Konferans Adı: LCBR
European Marketing
Conference 2014
Yer: Münih, Almanya
Tarih: 7-8 Ağustos 2014
Özet Gönderimi: 5 Nisan 2014
Website: http://www.
european-marketingconference.com/
Konferans Adı: European
College of Sport Science
Konferansı
Yer: Amsterdam, Hollanda
Tarih: 2-5 Temmuz 2014
Özet Gönderimi: 15 Şubat 2014
Website: http://www.ecsscongress.eu/2014/14/

Yorum

Ağaç Burada, Orman Nerede?
Kısa Bir Bakış: Türkiye’de ve Dünyada Spor Tarihçiliği
Spor tarihi nihayet akademik bir tuhaflık olmaktan çıktı. Spor
tarihçileri seçtikleri bu alanın meşruiyetine ilişkin savunma
geliştirmek ya da yaptıkları araştırmaları, ‘popüler kültür’
veya ‘boş zaman’ tarihi kapsamında değerlendirmek veyahut
(20-30 yıl önce olduğu gibi) tarih disiplini içinde kilit konularla
ilgilenmenin orjinal bir yöntemi olarak beyan etmek zorunda
kalmıyorlar artık.
Sevecen Tunç - Boğaziçi Üniversitesi
Spor Tarihi - PhD Adayı
tuncsevecen@yahoo.com

Bu sözler iki duayen spor tarihçisinin,
S.W. Pope ve John Nauright’in beraber
hazırladıkları “Routledge Rehberliğinde
Spor Tarihi” adlı kitabın giriş metninden.
Kitap spor tarihine ilişkin çeşitli teorik ve
metodolojik tartışmaları, son yıllarda bu
disiplinde yaşanan gelişmeler ekseninde
biraraya getirme çabasının bir ürünü
olarak 2010 yılında yayınlandı. 1960’larda
“sosyal tarih” hareketi içinden yükselen
spor tarihçiliğinin Batı’da akademik
ve entellektüel çevrelerde nasıl kabul
gördüğünü, kendine ait akademik dergi
ve konferanslarıyla nasıl “ciddi” bir altdisipline dönüştüğünü bu kitap üzerinden
anlamak mümkün. Tabii sözüm, spor
tarihini geçmişte yaşanan (ilginç) spor
olaylarının kronolojik veya betimsel
anlatısı olarak görenler için değil. Ancak
sporu diğer toplumsal, siyasi, ekonomik
ve kültürel dinamiklerle ilişki içinde
değerlendirenler ve bu değerlendirmede
izlenecek yöntem, kurulacak teorik çerçeve,
kullanılacak kavram ve kaynaklarla ilgili
bilgi edinmek isteyenler için rahatlıkla
söyleyebilirim ki bu kitap tam anlamıyla bir
başyapıt. İlk bölümünde “Teori, Metodoloji
ve Anahtar Kavramlar”ın tartışıldığı eserin
ikinci ve son bölümü “Dünyada Spor
Tarihçiliği”ne ayrılmış. Yeni Zelanda’dan
Karayipler’e, Güney Asya’dan Sahra altı
Afrika’ya, dünyanın pekçok ülkesinde spor
tarihçiliğinin gelişiminin anlatıldığı üç yüz
sayfalık bölümde Türkiye ile ilgili tek bir
satır yok! Neden mi? Çünkü ülkemizde
spor tarihçiliği hala ve hala “akademik bir
tuhaflık”!
Dünyada spor tarihçiliğinin gelişimini
“aşağıdan tarih” olarak bilinen sosyal bilim
yönelimli tarihin yükselişinden bağımsız
değerlendirmek mümkün değil. Mümtaz
şahsiyetlerin büyük hikayeleri yerine
sıradan insanların gündelik deneyimlerini
merkeze alan bu yeni “tarihçilik” anlayışı,
toplumun sadece ihmal edilmiş kesimlerini

tarihin öznesi yapmakla kalmadı; ihmal
edilen çeşitli kültürel ve toplumsal konuları
da akademiye ödev kıldı. Kitlelerin
günlük yaşamında önemli bir yer işgal
eden “spor”un da bu ödevler arasında yer
alması kaçınılmazdı. Özellikle sosyoloji
ve antropoloji gibi disiplinlerin sunduğu
metodolojik ve teorik katkılar sayesinde
spor tarihçiliği toplumsal cinsiyetten
milliyetçiliğe, fiziki kültürden sınıf analizine
çeşitli toplumsal dinamiklerin izinin
sürülebileceği elverişli bir saha haline geldi.
Türkiye’de ise son yirmi yılda spora ve
özelde futbola karşı yükselen entellektüel
ilginin akademide karşılığını bulduğunu
söylemek oldukça güç. Tanıl Bora bir
kitabının girişinde son yıllarda futbolun
entellektüeller için “mahcubiyetle yaşanan
bir tutku” olmaktan çıktığını muştuluyordu.
Üzüntüyle belirtmem gerekir ki futbol
tutkusu akademide hala “mahcubiyetle”
yaşanıyor! Üniversitelerdeki muhafazakar
akademik anlayış spor tarihini, siyaset
veya iktisat tarihi çalışmalarını kucakladığı
sıcaklıkla kucaklamıyor. Özellikle futbolun
“kitlelerin afyonu” olduğu söylemi
akademik bir küstahlıkla dillere pelesenk
olurken, -örneğin- kitlelerin bu afyonu niçin
ve nasıl kullandığı yahut bundan sonra
da kullanıp kullanmayacağı gibi sorular
neden sorulmuyor? Akademide sportoplum ilişkisine dair derinlikli analiz sunan
çalışmalar yapılmadığı için, Türkiye’de
spor tarihyazımı, Yiğit Akın’ın ifade ettiği
gibi “kısır bir döngü”de sürüp gidiyor.
Son yıllarda basılan spor kitaplarının
sayısına bakarak iyimser bir tablo çizmemi
bekleyebilirsiniz. Evet, kitaplığımız ünlü
sporcuların yaşamöykülerini, büyük
kulüplerin görkemli geçmişlerini, maç
skorlarına ilişkin istatistiki bilgileri konu
alan kitaplarla dolup taşıyor. Ancak
çoğunluğu analitik bakış açısından
mahrum olan bu eserler sporu betimsel bir
yaklaşımla, tarihsel bağlamından tamamen
kopuk birtakım hikayelerle anlatmaktan
öteye geçmiyor. İşte bu nedenle Türkiye’de
pekçok kişinin “spor tarihçiliği”nden
anladığı; “ormanı, yağmuru ve güneşi
yazmadan ağacı anlatmak” oluyor!
Bu derde bir de arşiv kaynaklarımızın
yetersiz oluşu, “kopyala-yapıştır”dan

ibaret araştırmacılığımız ve kulaktan
dolma bilgilere duyduğumuz sonsuz
güven de eklenince, hemen her kaynakta
spor tarihimize ilişkin mükerrer hatalarla
karşılaşmamız kaçınılmaz oluyor. Bu
noktada spor tarihine duyulan akademik
ilgisizliğin toplumsal ilgiyle tezat
oluşturduğunu vurgulamakta fayda var.
Futbol özelinde konuşmak gerekirse
herkesin futbolcu, teknik adam ve hakem
olduğu memlekette, herkesin aynı zamanda
futbol tarihçisi de olmasına şaşırmamak
gerekiyor! Bir Karadeniz fıkrasıyla
anlatmayı denersek: Araştırmacının birinin
yolu bir gün Trabzon’a düşmüş. Çay
bahçesinde bir adam yanına ilişip sormuş:
“Kızım sen buralıya pek benzemiyorsun,
Trabzon’a niçin geldin?” “Araştırma
yapıyorum amca.” “Neyi araştırıyorsun
evladım?” “Trabzon futbol tarihini.
Bununla ilgili bir de kitap yazdım.” “Kızım
ben 50 yıllık Trabzonlu, Trabzonsporluyum.
Ha burada futbolun tarihini bana sormadan
mı yazdın?”
Spor tarihçiliği tıpkı sporun kendisi gibi
bir heves; bir gönül işi. Bu da meselenin
çetrefilli boyutunu iyiden iyiye açığa
çıkıyor. Ancak bu popüler ilginin yukarı
taşınabilmesi ve tartışmaların çıtasının
yükselmesi için sporun, başka meselelerle
de bağlantısının ortaya koyabilecek
akademik bir kaynaktan beslenmesi
gerekiyor.
Kaynaklar
Akın, Yiğit. “‘Not Just A Game’: Sports
and Physical Education in Early Republican
Turkey.” Yüksek lisans tezi. Boğaziçi
Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, 2003.
Bora, Tanıl, Roman Horak and Wolfgang
Reiter. Futbol ve Kültürü: Takımlar,
Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler (İstanbul:
İletişim, 2001).
Giulianotti, Richard (ed). Sport and Modern
Social Theories (New York: Palgrave
Macmillan, 2004).
Pope, S.W. and John Nauright (ed).
Routledge Companion to Sports History
(London: Routledge, 2010).
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Sertifika Programlarımızda Yolu Yarıladık
dönemi
“ 2013-2014
sertifika programlarında
ders takviminin yarısı
geride kaldı. Derslerimiz
6 Nisan 2014 Pazar günü
sona erecek.
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0 Kasım Cumartesi günü
açılış dersini yaptığımız Spor
Hukuku ve Yönetimi ile Spor
İletişimi sertifika programlarında
yedi ders haftasını geride bıraktık.
Spor Hukuku ve Yönetimi’nde
‘Spor Hukuku’ derslerinin yapıldığı
ilk yarıda, akademik çevrelerden
ve spor sektöründen gelen
eğitmenler teorik ağırlıklı dersleri
verdiler. Spor ve Ceza Hukuku,
Spor ve Disiplin Siyaseti, Sporda
Temyiz Süreçleri, Ulusal ve
Uluslararası Transferler gibi teorik
derslerin ardından yapılan ‘Dava
Pratikleri’ ile öğrencilerimize spor
hukuku alanında karşılaşacakları

davalardan örnekler sunuldu ve
çözüm önerileri tartışıldı. Spor
Hukuku ve Yönetimi programının
ikinci yarısında ise Spor Yönetimi
alanından ağırlıklı dersler ve pratik
eğitimler yapılacak. Bu kısımda Spor
Ekonomisine Giriş, Spor ve Finans
Yönetimi, Spor Pazarlaması, Spor ve
Politika, UEFA Kriterleri, vb. birçok ders
katılımcılarla paylaşılacak.
Spor İletişimi programının ilk yedi
haftalık kısmında ise Haber Dili ve
Yazımı, Türkçe, Olimpiyat ve Dünya
Şampiyonaları Tarihi, Spor Spikerliği,
Spor Yazarlığı gibi teorik derslerin
yanı sıra, program koordinatörümüz
Bağış Erten’in verdiği pratik dersler
de yapıldı. Öğrencilerimiz, aldıkları
teorik eğitimin üzerine yapılan pratik
derslerde spor gazete ve dergilerinde
haber yazımı ve editöryel görevler
ile spor gazete ve dergilerinde
sayfa tasarımı gibi konularda eğitim
gördüler.

Oktay Huduti- Avukat, Eğitmen

Bağış Erten- Spor İletişimi Prg. Koor.

2013-2014 dönemi
programlarımız 6 Nisan Pazar günü
yapılacak son dersler ve takiben
düzenlenecek Sertifika Sınavları’nın
ardından 12 Nisan Cumartesi günü
yapılacak Mezuniyet Günü ile son
bulacak.

SÇM BÜLTEN’E KATKILARINIZI BEKLIYORUZ

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni
Editör: Emir Güney
Tasarım: Birsen Duyar Akdemir
Merkez Asistanı: Rüveyda Akın
Adres: Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü
Spor Çalışmaları Merkezi, Cibali-Fatih, 34083 İstanbul
Telefon: 0212 533 65 32—1483
Email: scm@khas.edu.tr
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Aylık yayınladığımız Sçm Bülten’in
üçüncü sayfasında yazısını
yayınlatmak isteyen spor ve sosyal
bilimler alanlarında çalışmalar yapan
akademisyen, profesyonel ve/veya
fahri görevlerde bulunan sizlerden
yazılarınızı bekliyoruz. Konu ile ilgili
olarak scm@khas.edu.tr adresinden
Merkez Müdürü Emir Güney’e
ulaşabilirsiniz.

