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Editörün Köşesi
Sertifika programlarımızda neredeyse
bir seneyi daha geride bıraktık. Her sene
Aralık ayında başlayıp Nisan ayında
bitirdiğimiz ve toplan 15 hafta (120 saat)
süren eğitimlerimizde tam dokuz sene
geride kalmak üzere. Geçen dokuz senede
700’e yakın mezun verdik ve bunlardan
yüzlercesine iş ve staj imkanı sağladık,
sağlamaya da devam ediyoruz. Özellikle
sertifika programlarımızın mezunlarıyla bu
iletişimi koparmamak adına bu senenin
Haziran ayında bir Spor Çalışmaları
Merkezi Mezunlar Günü etkinliği
düşünüyoruz. İlk defa düzenleyeceğimiz
bu buluşma ile hem eski mezunlarımızı,
hem yeni mezunlarımızı hem de
eğitmenlerimizi bir araya getirip
karşılıklı fayda ve iletişimi güçlendirmek
amacındayız. Umarız uzun yıllar sürecek
bir geleneğin ilkini gerçekleştirmiş
olacağız.
Her sene olduğu gibi bu sene de Mart
ve Nisan ayları için yoğun bir eğitim
programımız var. 8-9 Mart tarihlerinde
düzenlediğimiz Futbolda Disiplin Süreçleri
ve Karar Mekanizmaları konferansı ile
bu seneki ilk uluslararası etkiliğimizi
gerçekleştirdik. UEFA Tahkim Kurulu
Başkanı Pedro Tomas, UEFA Disiplin ve
Dürüstlük Birimi Başkanı Dr. Emilio Garcia,
FIFA Oyuncu Statüleri ve Yönetişimi
Departmanı Başkanı Omar Ongaro ve
Uluslararası Spor Yazarı James Dorsey iki
günlük konferansta sunumlarını yaptılar
ve katılımcıların sorularını yanıtladılar.
Özellikle ilk gün konuklarının UEFA’dan
geliyor olması spor medyasının büyük
ilgisini çekti. Bu sunumların ardından
birçok ulusal gazetemizin internet siteleri
ve ertesi günkü spor sayfalarında Spor
Çalışmaları Merkezi olarak bolca yer
bulduk. Konferansın ikinci günü ise ne
yazık ki ilk gün kadar şanslı değildi bu
konuda.
Bu dönemki son uluslararası
etkinliğimiz olacak olan Futbolda İyi
Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere
Modelleri konferansını ise 5 Nisan
Cumartesi günü düzenleyeceğiz.
İngiltere’den iki akademisyeni davet
edeceğimiz bu etkinlikte futbolda iyi
yönetişim modellerini tartışacağız.
Etkinliğin detayları için bültendeki haberi
okuyabilir ve programa ücretsiz kaydınızı
websitemizden (http://scm.khas.edu.tr)
gerçekleştirebilirsiniz.
Herkese bol sporlu günler dilerim.
Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM

Mart 2014, Sayı 5

Spor Çalışmaları Merkezi’nin
2014 yılındaki ikinci
uluslararası etkinliği olan
“Futbolda İyi Yönetişim:
Avrupa Birliği ve İngiltere
Modelleri” konferansı 5
Nisan 2014 Cumartesi günü
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Kampüsü’nde
gerçekleşecek.

Futbolda İyi Yönetişim: Avrupa Birliği
ve İngiltere Modelleri Konferansı 5
Nisan’da Düzenlenecek

L

ondra Üniversitesi
Birkbeck Spor Yönetimi
Merkezi (Sports Business
Centre) Müdürü Sean
Hamil ve Loughborough
Üniversitesi Spor Yönetimi
Bölümü Öğretim Üyesi Yard.
Doç. Dr. Borja Garcia Garcia’nın
sunumlarını yapacağı konferans
5 Nisan Cumartesi günü
11:00-15:00 saatleri arasında
gerçekleşecek.
Saat 11:00’da başlayacak ilk
bölümde sunumunu yapacak
olan Sean Hamil, katılımcılara
İngiltere’de futbolun yapılanması
ve yönetişim modellerini
anlatacak. Premier Lig’in
yönetimi, kulüp-taraftar ilişkileri
ve Premier Lig’in yayın ihalesi ile
ilgili örnekler üzerinden vereceği
dersin ardından gelen Soru-Cevap
kısmı ile ilk bölüm saat 12:50’de
sona erecek.
Konferansa verilecek 20
dakikalık aranın ardından saat
13:10’da başlayacak olan ikinci

oturumda ise Dr. Borja Garcia
Garcia, Avrupa Birliği’nde sporun
ve özelde futbolun yönetişim
modellerinden bahsedecek.
Dr. Garcia, Avrupa Birliği’nde
spor politikaları, spor yönetimi
alanında uygulanan uluslarüstü anlaşmalar ve geçmiş dava
örnekleri üzerinden Avrupa’da
sporun yönetişimini inceleyecek.
Soru-Cevap kısmının ardından
konferans sona erecek.
Konferansın sona ermesi
ile online kaydını zamanında
gerçekleştirmiş katılımcılara
sertifikaları da takdim edilecek.
Etkinliğimize son kayıt tarihi 3
Nisan Perşembe saat 18.00’dır
ve etkinlik kontenjanı 150 kişi ile
sınırlı tutulacaktır.
Kayıt olmak için http://scm.
khas.edu.tr adresindeki Online
Kayıt linkini kullanabilirsiniz.
Website:http://scm.khas.edu.tr
Facebook:/groups/KhasSCM
Twitter:@KhasSCM mail:scm@khas.edu.tr
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Kitap Tanıtımları

Konferans
Duyuruları
Konferans Adı: EASM 2014
Konferansı
Yer: Coventry, İngiltere
Tarih: 9-12 Eylül 2014
Özet Gönderimi: 10 Nisan 2014
Website: www.easm2014.com
Konferans Adı: FREE
Conference: Public Sphere
Yer: Ankara, Türkiye
Tarih: 24-28 Nisan 2014
Özet Gönderimi:-

Roman Kahramanları
Sayı 18: Futbol Özel Sayısı

F

utbolcu Roman
Kahramanları dosyası bir
fikir olarak geçtiğimiz Ekim
ayında, Türkiye milli takımının
Hollanda’ya yenilerek
Brezilya hayaline veda ettiği
günlerde gündemimize geldi.
Neticede Dünya Kupası ‘futbol
müminlerinin Ramazanı’ydı ve
memleketce iştirak edemiyor
oluşumuz bu coşkuyu doyasıya
yaşamamıza engel değildi. Ama
biz bu defa futbolun enginliğine
edebiyat, edebiyatın enginliğine
futbol dürbünüyle bakmanın
hevesindeydik!
Sonuçta, dört başı mamur
olmasa da Türkiye’deki
futbol literatürüne kaynaklık
edebilecek bu çalışma
ortaya çıktı. Şimdiye kadar
oldukça güdük kalmış yazılı
futbol kültürümüze Roman
Kahramanları Dergisi’nden
naçizane bir katkı... (Editör’ün
Önsözü’nden)
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Koşmasaydım Yazamazdım
Haruki Murakami, Aralık 2013
(Çeviri: Hüseyin Can Erkin)

H

aruki Murakami’den bir tutku
olarak koşmak ve bu tutkuyla
terbiye edilen yazma eylemi
üzerine eşsiz bir metin...
Biz roman yazmaya
çalıştığımızda, insanlığın temelinde
bulunan zehir gibi bir şeyi
istemesek de çekip çıkarır, görünür
kılarız. Yazarlar az çok bu zehre
maruz kalır. Bu zehir işin içine
girmediği sürece, gerçek anlamda
yaratıcılık eylemi ortaya konulamaz
çünkü (tuhaf bir benzetmeyle
söyleyeceğim ama balonbalığının
zehirli kısmının aynı zamanda en
lezzetli kısmı olmasıyla tıpatıp
benzeyen bir durum galiba).
Ama gerçekten sağlıksız olan
şeylerle uğraşmak için insan
mümkün olduğunca sağlıklı olmak
zorundadır. Bu, benim tezim. Yani
sağlıksız bir ruh bile, yine sağlıklı bir
vücuda gereksinim duyar. İşte bu
yüzden, böyle biri sanatçı olamaz,
dense bile ben koşmaya devam
ediyorum. (Tanıtım Bülteninden)

Website: http://www.freeproject.eu/events/Pages/
public-sphere-2014.aspx
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: FREE
Conference: Governance
Yer: Loughborough, İngiltere
Tarih: 23-25 Ekim 2014
Özet Gönderimi: 31 Mart 2014
Website: http://www.freeproject.eu/EVENTS/Pages/
governance-2014.aspx

Yorum

İstanbul vs. Anadolu: Kadim rekabete bir de
futbol açısından bakmak

Bağış Erten
Spor Yazarı
bagis.erten@gmail.com

İstanbul ve Anadolu. Eğer tematik
bir Türkiye tarihi yazılsaydı bu
dualiteden daha açıklayıcı bir kavram
bulmak zor olurdu. Çünkü tarihsel
olduğu kadar, sosyolojik ve bir o
kadar da kültürel ve hatta ekonomiktir
bu ayırım. O kadar ki, bazı tarihçiler
Osmanlı’nın son dönemlerinde, en
önemli ekonomik faaliyetin ‘İstanbul’u
beslemek’ olduğunu söylerler. Ezene
karşı ezilen, direnene karşı değişen,
üretene karşı tüketen, yapan’a karşı
bozan... Kibirli İstanbul, mütevazi
Anadolu; modern İstanbul, geleneksel
Anadolu; Avrupalı İstanbul Asyalı
Anadolu... Hangi taraftan bakarsanız
öteki taraf karşıt görünür size. Ama
en çok da İstanbul’dan bakınca
farklılaşır tablo. Bir İstanbul vardır,
bir de diğerleri. Şehr-i azam derler
ona, o da buna yakışır bir vakurlukla
taşır o sıfatı. Boşa dememiş şair Yahya
Kemal: “Soru: Ankara’nın en çok
neyini seversiniz? Cevap: İstanbul’a
dönüşünü!”
Futbol, Türkiye’nin en popüler
spor dalı olarak toplumsal hayatta
beklenenin üzerinde bir hacme
sahiptir. Sadece gündelik kültürün
belirleyenlerinden biri olmakla kalmaz,
sosyal, siyasal ve ekonomik tezahürleri
de barındırır. İşte toplumsal olanla
futbola dair olanın denk düştüğü
alanlardan biri de İstanbul-Anadolu
ayrışmasıdır. Şu tespiti yapmaktan
kimse kendini alıkoyamaz. Türkiye
futbol tarihi İstanbul takımlarının
tarihidir. Bu oyuna dair tarihsel
hafızamızda kalan her tür bilgi kırıntısı

onlara bir noktadan teğet geçmek
durumundadır. 1959 yılında kurulan
Türkiye profesyonel futbol liginin
tarihinde, tek bir istisna dışında, sadece
onların şampiyon olması değildir
onları dominant yapan. Yarattıkları
futbol kültürü, benmerkezci yapıları,
ekonomik kapasiteleri ve manupilatif
güçleri ile her şeyin belirleyeni
onlardır. İşte size somut bir veri: Bugün
Türkiye’de en çok satan iki günlük
spor gazetesinin sayfaları numaralarla
değil takımlarla ayrılır. Yani gündem
ne olursa olsun, her gün iki sayfa
Fenerbahçe, iki sayfa Galatasaray, iki
sayfa Beşiktaş haberi vardır. En çok
satan gazetelerin spor sayfalarında
mesela Fenerbahçe fotoğrafı
görmediğiniz bir tek gün bile yoktur...
Futboldaki İstanbul-Anadolu ayrımı,
toplumsal hayatın başka hiçbir alanında
olmadığı kadar reeldir. İstanbul’un
en büyük takımları olan Fenerbahçe,
Galatasaray ve Beşiktaş bugün
iktisadi, sosyal ve kültürel olarak Türk
futbolunun temel mobilizatörüdür ve
her şey onlara göre belirlenir. En büyük
statlara onlar sahiptir, en fazla seyirciyi
onlar çeker, en büyük başarıları onlar
almıştır. Yetmez, en çok onlar seyredilir,
en çok onlar konuşulur, en çok onlar
kazanır.
Aslında bu sadece Türkiye’ye özgü
bir durum sayılmamalı. Son yıllarda
futbol ekonomisi kastlar ve sınıflar
yaratmakta hiç olmadığı kadar mahir
hale geldi. Her ülkenin ‘üç büyüğü’
var artık ve her ülkede başarı sadece
imtiyazlı bazı takımların elinde
kümelenmiş durumda. Arada istisnalar
olsa bile, en eşitlikçi olarak görülen
İspanya ve İngiltere için bile geçerli
bir yargı bu. Ama Türkiye’yi farklı
kılan bir şey var. Türkiye’deki ayrım,
başarılılar-başarısızlar ikileminden
ibaret değil ne yazık ki. İstanbulAnadolu ayrımı bir yanıyla ezen-ezilen,
hükmeden-hükmedilen, biz-öteki
kalıplarına da oturuyor. İşte bu yüzden
bir zıtlık söz konusu. Yani yapısal bir
sorun var ortada ve yakın gelecekte
aşılması güç görünüyor.
Peki bu durum nasıl bu hale geldi?
Söz konusu ayrımı kıracak bir gelişme
umudu var mı? Yazının bundan sonraki
bölümleri bu iki soruyu ele alacak.

Futbolda yerel, ülkesel ya da küresel
bir köke, bir kültüre sahip olmak
aslında sürdürülebilir bir başarının en
büyük anahtarı. İstanbul takımlarının
olumlu anlamda başardıkları ve bugün
onları muktedir kılan temel şey de bu
zaten. Yüz yıllık bir tarihe yaslanıyorlar
ve zor günler yaşamış olsalar da sürekli
bir başarı vaat ediyorlar. ‘Başarı’
burada anahtar kelime olsa gerek.
Çünkü futbolsever kimliğinden ziyade
takımseverliğe dayanan Türk futbol
kültürünün temel motivasyonudur
başarı. Şüphesiz ki dünyanın her
yerinde başarı çekicidir. Kimse sürekli
ikinci olmayı istemez. Ama yerel bağlar
ve kültürel motifler futbolseverlerin
gönlünün düşmesinde başka etkenlerin
de olduğunu göstermektedir. Yoksa St.
Pauli’yi sevmek nasıl mümkün olabilir
ki? Ama pek çok insan bu tip takımlara
özel bir sevgi beslemeyi de başarır.
İşte Türkiye’de futbol kültürünün
eksikliğini hissettiği temel şeylerden
biridir bu farklı aidiyet biçimleri.
Futboldan bir oyun olarak haz almanın
ötesinde, ona toplumsal ve psikolojik
anlamlar yüklemek, bunun sonucunda
da başarılı olmayı her şeyin önüne
koymak Türk futbol kültürünün en
temel unsurudur. Ne yazık ki bunun
sonucu olarak da İstanbul-Anadolu
ayrımı kökleşmiş ve yapısallaşmıştır.
Bugün İstanbul takımları Anadolu’nun
hemen her yerinde ciddi bir taraftar
kitlesine sahiptir ve çoğu statta
deplasmana gelmiş gibi hissetmezler
kendilerini. Nitekim Türkiye’de
herkesin bir ‘ikinci takımı’ vardır. İyi
ihtimalle önce bulundukları şehrin
takımını, sonra da üç büyüklerden birini
tutarlar. Kötü ihtimal ise tam tersidir, ki
genelde bu geçerlidir. Bu durum geçerli
olmaya devam ettikçe başka bir takım
kültürü yaratmak gerçekten zorlaşıyor.
Tabii İstanbul-Anadolu ayrımının
tüm vebalini Anadolu’da kendi takımına
sahip çıkmayan taraftara yüklemek
haksızlık olacaktır. İstanbul’un üç
büyükleri artık derebeylik düzeninde
olabilecek kadar acımasız bir şekilde,
futbolun üzerine çöreklenmiş olan
ağırlıklarından vazgeçmedikçe başka
türlü bir futbol kültürünün gelişmesi zor
gözüküyor.
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Futbolda Disiplin Süreçleri ve Karar
Mekanizmaları Konferansı 8-9 Mart’ta Düzenlendi
Çalışmaları Merkezi’nin
“ Spor
sertifika programları
kapsamında düzenlediği
“Futbolda Disiplin Süreçleri
ve Karar Mekanizmaları”
konferansı 8-9 Mart
tarihlerinde Kadir Has
Üniversitesi’nde büyük bir
katılım ile gerçekleşti.

S

“

por Çalışmaları Merkezi’nin
2013-2014 dönemindeki
ilk uluslararası etkinliği olan
Futbolda Disiplin Süreçleri ve Karar
Mekanizmaları konferansı 8-9 Mart
2014 tarihlerinde spor sektörünün
ve spor basınının büyük ilgisi
altında gerçekleşti. 200 kişilik Cibali
Salonu’nun tamamen dolduğu
gözlendi. Konferansın ilk gününde
konuşmalarını yapan UEFA Tahkim
Kurulu Başkanı Pedro Tomas ve UEFA

Disiplin ve Dürüstlük Kurulu Bakanı Dr.
Emilio Garcia, UEFA’nın disiplin kurullarını
ve bu kurulların karar mekanizmalarını
teorik olarak ve örnekler üzerinden
katılımcılarla paylaştılar. Konuklar
sunumlarının ardından gelen Soru-Cevap
kısımlarında ise gündem ile ilgili soruları
yanıtladılar.
Pedro Tomas ve Dr. Emilio Garcia’nın
sunumlarının sona ermesiyle konferansın
ilk günü de sona ermiş oldu.
Konferansın ikinci gününde söz alan
FIFA Oyuncu Statüleri ve Yönetişimi
Departmanı Başkanı Omar Ongaro,
FIFA’nın yapısı ve işleyişi üzerine yaptığı
sunumun ardından özellikle uluslararası
transferler konusunda katılımcılardan
gelen soruları yanıtladı.
Etkinliğin son konuşmasını yapan
Uluslararası Spor Yazarı James Dorsey,
uzmanı olduğu Orta Doğu siyaseti
ve futbol ilişkisi hakkında ilgi çekici

Pedro Tomas - UEFA Tahkim Kurulu Başkanı

bilgiler verdi. Katar’ın 2022 Dünya
Kupası’na ev sahipliği ve FIFA Başkanlık
seçimlerinin arka planı gibi birçok
konuya değinen Dorsey’e gelen
sorular çoğunlukla ülkemizdeki futbolsiyaset ilişkisi üzerineydi. Dorsey’in
sunumunun ardından konferans sona
erdi ve katılımcılar sertifikalarını aldılar.
Website:http://scm.khas.edu.tr - Facebook:/
groups/KhasSCM - Twitter:@KhasSCM Email:scm@khas.edu.tr

FUTBOLDA DISIPLIN SÜREÇLERI VE KARAR
MEKANIZMALARI KONFERANSINA BASINDAN
BÜYÜK İLGI

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni
Editör: Emir Güney
Tasarım: Birsen Duyar Akdemir
Merkez Asistanı: Rüveyda Akın
Katkıda Bulunanlar: Bağış Erten
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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8-9 Mart 2014 tarihlerinde Kadir
Has Üniversitesi’nde düzenlenen
konferansa spor basınından çok
sayıda katılım oldu. Özellikle
konferansın ilk gününde Pedro
Tomas’ın yaptığı ‘UEFA’nın
İdari ve Hukuki Yapılanması’
sunumunun ardından gelen
Soru-Cevap kısmı konferansın
hemen ardından gazetelerin
ve haber ajanslarının internet
sitelerinde yer aldı. 9 Mart 2014
Pazar günü yayınlanan ulusal
gazetelerin birçoğunda da haber
olan bu etkinliğin ikinci gününde
ise basının ilgisi ilk günkü kadar
olmadı.

