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SPORDA IRKÇILIK VE ŞİDDET KAPSAMINDA 

AYRIMCILIK YASAĞI 
 

Av. Laden ASİLZADE 
“K.K.T.C.” 

 

1. GİRİŞ 
 

Spor, geçmişten günümüze kadar birçok ülkenin tarihçesinde farklı yerlerde 
konumlanmıştır. Gerek savaşa hazırlık sürecinde bedensel olarak güçlenmek için, gerekse 
barış sembolü olarak tarihsel olaylara aracılık etmiştir. Örneğin, Gladyatör dövüşleri sportif 
faaliyet olarak sayılarak bedensel gücü geliştirmek için kullanılmıştır. Diğer yandan, 1870-
1871 Almanya-Fransa savaşından yenik ayrılan Fransa, savaşı kaybetme nedenini fiziksel güç 
eksikliğine bağlamış ve bunun sporla aşılabileceğine inanarak sportif faaliyetlere yönelmiştir. 
Sporun barışa katkısı ise, 1967 yılında Nijerya’nın başkenti Lagos’ta iç savaşın sürdüğü 
esnada, gösteri maçı için 48 saatliğine iç savaşın durdurulması olarak gösterilebilir. Spor, 
savaşı barışa çevirme gücüne sahip bir dal olduğu gibi, barışı ırkçı eylemlere dönüştüren bir 
mekanizma olarak da bazı kitlelerce kullanılabilmektedir. Örneğin, 2007 yılında Trabzonspor-
Malatyaspor arasında oynanan futbol maçında, Trabzonsporlu taraftarların “Ayağa kalkmayan 
Ermeni olsun” şeklinde tezahüratlarda bulunmaları gibi. Söz konusu olayda Trabzonlu-
Ermeni ayrımı yapılarak, Ermenilere karşı ırkçı tutum sergilenmiştir. Hâlbuki evrensel 
kültürün bir parçası olarak spor, dini, dili, ırkı ve farklı tabiiyete mensup insanları birbirine 
bağlayan eğlenceli bir etkinlik olarak ifade edilmektedir. Spor bir yandan toplumun sosyal bir 
olgusu iken diğer taraftan da toplumun gelişmesine, değişimine katkıda bulunmaktadır1. 

 
Sporu oluşturan unsurlar arasında dinlenmek, eğlenmek ve disiplinin yanı sıra farklı 

ırklar arasındaki barışçıl duyguları yaratmak veya pekiştirmek de yer almaktadır. Aynı 
zamanda spor, sosyal açıdan kaynaşmayı sağlayan önemli bir araç sayılabilir. Sadece ulusal 
bir yapıya sahip olmamakla birlikte kıtalara yayılan uluslararası faaliyetleri de kapsamaktadır. 
Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük spor olayı olarak anılan Olimpiyatlar2 bu 
durumun en belirleyici yanlarından biridir. Dolayısıyla, sadece ulusal olarak değil, 
olimpiyatlar ve diğer uluslararası müsabakalar çerçevesinde birçok ülke ve ırk bir araya 
gelerek sportif faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

 
Üst paragrafta aktarıldığı üzere, spor geçmişten itibaren farklı sebeplerle farklı ırkları 

bir araya getirmiştir. Barış ve eğlence temelli olması gereken spor müsabakaları ırkçı 

                                                             
1 ERKİNER, Kısmet, “Spora Tarihsel Bir Bakış”, Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku 
(SHAUM) Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadir Has Üniversitesi Yayınları No:2, Atak Matbaası, İstanbul, 
Temmuz 2007, syf.57. 
2 Olimpiyat oyunları sırasında kullanılan bayrak, kardeşliği ve barışı simgelemek amacıyla beş farklı kıtayı 
temsilen farklı renklerle dizayn edilmiştir. Beş tane dairenin iç içe geçmesiyle oluşan bayrakta; mavi renkli daire 
Avrupa, sarı Asya, siyah Afrika, kırmızı Amerika, yeşil ise Avustralya kıtasını temsil etmektedir. 
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yaklaşımlar nedeniyle zedelenmekte ve dünyada bir disiplin haline gelmiş sportif faaliyetler 
siyaset amaçlı kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, sporda ırkçılık ve şiddet irdelenecektir. 
Çalışma esnasında, spor ile ilgili kavramlar ve tanımlar, sporun tarihçesi, ırkçılıkla ilgili 
kavramlar, dünyadan ve Türkiye’den sporda ırkçılık örnekleri ve verilen cezalardan 
bahsedilecektir. Buna ek olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarına, 
basında yer alan sporda ırkçılık haberlerine temas edilerek spor ve ırkçılığın kesişme noktaları 
aktarılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı, sporun ne olduğunu açıklayarak ırkçılıkla 
neden bağdaşmadığını tespit etmektir. 
 

2. KAVRAMLAR 
 

Üzerinde çalışılacak konu bakımından, bazı kavramların kökeni ve tanımı, varılmaya 
çalışılacak sonuç bakımından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, ilk önce kavramların çeşitli 
tanımlamaları yapıldıktan sonra sporun tarihçesinden bahsedilecektir. 
 

2.1 Spor Kavramı 
 

Filologlarca ifade edildiği üzere “spor” kelimesi, Eski Fransızca kökenli olup 
“Disporter/Desport” yani “eğlenmek, dikkati başka alana yönlendirmek” anlamına gelen 
sözcüklerden türetilerek 17. Yüzyıl sonrasında ilk hecenin düşmesi kaidesiyle “Sport” 
biçimiyle günümüze taşınmış bir kelimedir.3 Başka bir tanıma göre; “Kişisel veya toplu 
yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü”4 olarak 
ifade edilmiştir. Başka bir tanımlama ise, Avrupa Konseyi'nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe 
Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından yapılmıştır. ECRI’ nin 19.03.2009 tarihli, 12 
No’lu Genel Politika Tavsiyesinin giriş kısmında sporun tanımı; “"Sport" means all forms of 
physical activity which, through casual or organised participation, aim at expressing or 
improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining 
results in competition at all level”5 şeklinde ifade edilmiştir. 

  
Sonuç itibarıyla, spor; tüm fiziksel aktivitileri kapsayacak şekilde kişi veya 

toplulukların belirli kurallar çerçevesinde, rastlantısal veya organize şekilde, sosyal bir 
ortamda, güc ve becerilerini kullanarak eğlence amaçlı sergiledikleri faaliyetler olarak 
tanımlanabilir. Alt paragraflarda sporun tarihçesi konusu aktarılırken, spor kavramının 
doğuşundan itibaren, daha detaylı olarak, nasıl algılandığı konularına da değinilecektir. 

 
2.2 Spor Hakkı 
 
Spor, ulusal ve uluslararası6 platformda bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti açısından değerlendirildiğinde, temel olarak iki farklı metinde koruma altına 

                                                             
3 Aydın, Muammer, Sporda Özerklik, Sporun ve Spor Hukukunun En Yaşamsal Konularından Biri Hakkında 
Görüşler ve Tartışmalar, Spor ve Hak Konulu Söyleşi, İstanbul Barosu Yayınları, Sanat Matbaacılık,  Kasım 
2009, s.9. 
4 Netten Erişim: http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=spor&ayn=tam, Erişim tarihi: 05.01.2010. 
5 Netten Erişim: www.coe.int/ecri,  Erişim Tarihi: 05.01.2010. 
6 İncelenecek olan konu açısından, Uluslararası düzenlemelere yer verilirken sadece Olimpik Şart’tan 
bahsedilecektir. Ancak, spor hakkı sadece Olimpik Şart’ta düzenlenmediği gözlemlenmiştir. Spor hakkının 
düzenlenmiş olduğu diğer metinler bakımından: “10 Aralık 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 
md. 24, UNESCO tarafından 1978’de kabul edilen “Beden Eğitimi ve Spor Uluslararası Şartı md.1 ve md.3 
incelenebilir.” Ayrıca 1992 yılında kabul edilmiş olan Avrupa Konseyi Avrupa Şartı’nda: “hükümetler, insan 
gelişmesinde önemli bir unsur olan sporu teşvik niteliğinde, her bireyin spor yapmasına olanak sağlayacak 
tedbirleri alacaklardır” ibaresine yer verilmiştir. (Erkiner, Kısmet, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Spor 
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alınmıştır. Bunlardan ilki, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın7 59. maddesinde 
tanımlanmaktadır. Buna göre: “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.” Öyleyse, 
devletin görevi sadece sporcuyu korumak değil, kitlelerin bu hakka erişimini sağlamak8 
şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla, bu hakkın erişilebilir olması için sahalardaki ırkçılığın 
devletçe önlenmesi veya cezalandırılması sözkonusudur. Spor hakkına ilişkin ikinci 
düzenleme açısından, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesi incelenebilir. Madde 
özel hukukta kişilik haklarına ilişkin olup, kişinin hak ve fiil ehliyetlerinden 
vazgeçilemeyeceğini belirtmektedir. Yine sözkonusu maddeye göre, kimse özgürlüklerinden 
vazgeçemez. Dolayısıyla, sporcu sahada özgürce sportif faaliyetlerde bulunabilmeli, seyirci 
de özgürce bu faaliyetleri izleyebilmelidir sonucuna varılabilir. 

 
Spor hakkı, uluslararası metinler kapsamında değerlendirildiğinde ilk olarak Olimpik 

Şart’ın9 8. maddesinde bir insan hakkı olarak düzenlenmiş olduğu söylenebilir. İlgili 
maddede: “ Spor yapmak bir insan hakkıdır. Her birey, gereksinimleri doğrultusunda spor 
yapmak olanağına sahip olmalıdır.” ibaresi bulunmaktadır. Ancak, 2007 yılında sözkonusu 
madde daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek yeni haline kavuşturulmuştur. Maddenin 
bugünkü hali, Olimpizmin Temel Prensipleri başlığı altında ve Olimpik Şart’ın 4. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre: “Spor yapmak bir insan hakkıdır. Her birey hiçbir ayrımcılığa 
muhatap olmaksızın ve karşılıklı anlayışı, arkadaşlık, dayanışma ve fair-play10 anlayışını 
içeren olimpik ruh ile spor yapma anlayışına sahip olmalıdır. Sporun teşkilatlanması, yönetimi 
ve işletmesi bağımsız spor teşkilatlarınca kontrol edilmelidir.”11 Şart’ın  Temel Prensipler 
başlığı altında yer alan beşinci kurala göre: “Ülke, kişi, ırk, din, siyaset, cinsiyet ve diğer 
herhangi ayrım Olimpik Harekete dâhil olma prensiplerine aykırıdır.”12 Bu ifadeye benzer bir 
düzenlemeye ise, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yer verilmiştir. TFF statüsünün 3. 
maddesinde tarafsız davranma ve ayrımcılık yapmama başlığı altında: “Herhangi bir ülkeye, 
kişiye veya insan topluluğuna karşı türü ne olursa olsun ayrımcılık yapmak kesinlikle yasaktır 
ve ayrımcılık yapanların üyeliği askıya alınır veya sona erdirilir”13 hükmü düzenlenmiştir. 

 
Üst paragrafta da ifade edildiği üzere, barışı ve kardeşliği zedeleyen her türlü davranış 

sporun ruhuna aykırı kabul edilmektedir. Spor hakkının korunması çerçevesinde, ayrımcılık 
                                                                                                                                                                                              
Hukuku” başlıklı makale, Netten Erişim: http://www.sporhukuku.org/makaleler.php?id=19, ) Erişim 
Tarihi: 05.01.2010. 
7 Spor hakkı, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez 1982 Anayasası ile koruma altında alınmıştır. Ayrıca, bu hak 
Anayasa’nın 17, 42, 48 ve 49. maddeleri bakımından da devlete pozitif yükümlülükler yüklemektedir.  
8 Sporun kitlelere yayılmasını destekler nitelikte bir düzenleme de Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 
amaçları arasında: “Futbolun gelişmesini ve yurt sathında yayılmasını sağlamak, bu konularda birleştirici, 
eğitici, kültürel ve insani değerler ışığında ve özellikle de gençlik ve geliştirme programları aracılığıyla her türlü 
düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak” şeklinde ifade edilmektedir. 
9 “Sporun Anayasası” olarak kabul edilen Olimpik Şart, IOC (International Olympic Committee) tarafından 
yapılıp değiştirilmektedir. Bilgi için bknz. http://209.85.229.132/search?q=cache:MS8vX2hWn0AJ:www.cies-
uni.org/files/EmreKocakSporHukukuSunum.ppt+Olimpik+%C5%9Fart&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, (Sporun 
uluslar arası yapılanması başlığı altında düzenlenmiştir.) Erişim Tarihi: 05.01.2010. 
10 Fair Play bir Anglosakson terimidir. Dürüst oyun, dürüst davranış anlamını taşır. Fair Playın tam anlamı ise: 
Etik üstü davranıştır. Etik davranış her konuda kuralları dürüstlükle ve saygı ile uygulamak demektir. Fair Play 
ise tüm bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır. 
Netten Erişim: http://www.fairplayturkiye.com/fairplaynedir.asp, Erişim Tarihi: 05.01.2009. 
11 Erkiner, Kısmet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Spor Hukuku” başlıklı makale, Netten Erişim: 
http://www.sporhukuku.org/makaleler.php?id=19, ) Erişim Tarihi: 05.01.2010. 
12 Netten Erişim: www.gsgm.gov.tr/sayfalar/birimler07/.../disiliski_olimpik_anlasma.doc, Tercüme eden: Elvan 
Yurtcu, Anahtar Kelime: “Olimpik Şart Metni”, Erişim tarihi: 05.01.2010. 
13Bknz. http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/2009DK/TFF/talimatlar/Statu/TFF%20Statusu.pdf, 
Erişim Tarihi: 05.01.2010. 
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yasağına ilişkin düzenlemeler kapsamında ırkçılığın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 
Türkiye Futbol Federasyonu statüsü bakımından ayrımcılığa ilişkin üyeliğin sonlandırılması 
veya askıya alınması biçiminde ceza öngören bir düzenlemeye yer veriliyor.  
 

2.3 Irkçılık/Irk Ayrımcılığı 
 

Irk, “insan türü içinde, kalıtsal farklılıklara göre ayırt edilen ya da sınıflandırılan 
biyolojik gruplar”14 olarak tanımlanabilir. Irkçılık ise, “kalıtsal fiziksel özelliklerle belirli 
kişilik, zekâ ve kültür özellikleri arasında nedensel bağlantı olduğunu ve dolayısıyla bazı 
ırkların doğal üstünlüğünü savunan kuram ya da görüş”15 şeklinde ifade edilmiştir. İkinci 
tanım yirminci yüzyılın ilk onyılında16 bulunan “racialism” teriminin tanımıdır. Bu sözcük, 
“diğer ırklardan insanlara –özellikle de kültürel ve ırksal bütünlüğe ve ekonomik refaha tehdit 
oluşturduğu düşünülen en yakındakilere- karşı önyargı ve düşmanlığa yolaçacak17 bir şekilde, 
özel ırkın üstünlüğüne inanmak” olarak tanımlanmıştır.18 

 
Yukarıda yapılan tanımlamalara ek olarak, 4 Ocak 1969 tarihinde yürürlüğe giren Her 

Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de yer alan 1. 
maddedeki tanımlama “ırk ayrımcılığı” terimi üzerinedir. Buna göre: “Irk ayrımcılığı terimi, 
siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden 
yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik, ırk, 
renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya da 
tercih anlamındadır.”19 Sözkonusu tanımlamada, “toplumsal yaşamın herhangi bir alanında” 
ibaresi incelenen konu bakımından önem taşımaktadır. Çünkü spor, toplumsal yaşamın bir 
alanı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, spor müsabakaların yapıldığı herhangibir alan bu 
kapsamda değerlendirilebilecektir. Bu durum, sadece maç oynandığı esnada değil, maç 
öncesinde veya sonrasında süregelen ırkçı yaklaşımları da kapsayacak şekilde 
algılanabilmelidir. Örneğin, Almanya’da Türkiyemspor’un B genç futbol takımı 
oyuncularının kamp yapmak için gittikleri Brandenburg eyaletindeki Lüdow kasabasında 
uğramış oldukları ırkçı nitelikteki saldırıdan bahsedilebilir. Sözkonusu olayda, alışveriş için 
kamptan ayrılan sporcular, alışveriş merkezinde bir grup Alman tarafından sözlü saldırıyla 
taciz ediliyor. Olayda, Almanlar Türklere karşı Hitler selamı vererek, “İstanbul’a geri dönün 
pis Türkler” ifadelerini kullanmışlardır. Türkiyemspor oyuncuları da sözlü karşılık vererek 
alışveriş merkezinden ayrılıyor. Ertesi gün tekrar alışveriş merkezine giden sporcular bu kez 
de aynı grup tarafından beyzbol sopaları, bira şişeleri ve baltalarla saldırıya uğramışlardır.20  

 
Sonuç itibarıyla, yukarda aktarılan örneğe benzer diğer durumlar da ırkçılık 

kapsamında değerlendirilebilecektir. Irksal bütünlüğü tehdit eden bu tip davranışlar ırk 
                                                             
14 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 11, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş, 
Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1986-87-88, s.382. 
15 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 11, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş, 
Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1986-87-88, s.383. 
16 Not: Alıntı yapılan eserde yazım hatası dolayısıyla birleşik yazılmıştır. “On yılında” şeklinde düzeltilebilir. 
17 Not: Alıntı yapılan eserde yazım hatası dolayısıyla birleşik yazılmıştır. “yol açacak” şeklinde düzeltilebilir. 
18 The Compact Edition of the Dictionnary, c.III, Supplement, Oxford: Oxford University Press, s.904’ ten 
aktaran Bernasconi Robert, Hazırlayan: Direk, Zeynep, Irk Kavramını Kim İcat Etti?, Felsefi Düşüncede Irk ve 
Irkçılık, Metis Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Haziran 2000, dipnot no:1, s.34. 
19 Netten Erişim: http://www.tihv.org.tr/index.php?her-tuerlue-irk-ayrimciliinin-ortadan-kaldirilmasina-ilikin-
uluslararasi-soezleme, Erişim Tarihi: 06.01.2010. 
20 Haber Kaynağı: 
http://www.cnnturk.com/2009/dunya/08/27/almanyada.turklere.irkci.saldiri/540957.0/index.html, Erişim Tarihi: 
06.01.2010. 
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ayrımcılığı açısından sosyal, kültürel veya toplumsal yaşam faaliyetlerini yerine getiren 
sporcular bakımından ulusal veya etnik kökene dayalı saldırı niteliğinde kabul edilebilecektir. 

 
3. SPOR TARİHİ 

 
3.1 Dünyada Spor Tarihi 

 
Tarihte ilk sportif eylemler, ilkel insanların tarım ve hayvancılığa yöneldiği, özellikle 

yerleşik tarıma geçişi ile mümkün olabilmiştir. Paganların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
doğa ile verdikleri mücadelenin yanı sıra beslenme, barınma ve savunma gibi zorunlu ve 
doğal bedensel eylemlerini sportif etkinliklere yöneltebilmeleri, serbest zamanlarının sınırlı 
olması nedeniyle mümkün değildi.21 Buna karşın, Mezopotamya bölgesinde yaşamış insanlar, 
yerleşik tarımla uğraşmakta ve kendi ihtiyaçlarından fazlasını üretmekteydiler. Bu üretim 
fazlasından pay elde etmeleri sebebiyle spor etkinliklerine yönelmeleri söz konusu olmuştur. 
Gelişen bu süreç içerisinde insanlar sportif etkinliklerle tanışmış oldular. Yaşamlarını 
sürdürmek için ve savunma amaçlı yapmış oldukları faaliyetler(avcılık,balıkçılık,atıcılık gibi) 
insanları spora yönlendirmiştir. Diğer bir başlangıç ise, M.Ö 1700’ li yıllarda Hititlerde ilk 
kez kullanılan ve savaşların temel madeni olan demir madeni; spor, müzik, resim gibi serbest 
zaman uğraşlarının ortaya çıkmalarına neden oldu.22 

 
Bahsedildiği gibi, önceleri spor kavramı, boş zamanları değerlendirmeye yönelik 

balıkçılık, avcılık ve atıcılık gibi açık hava etkinliklerini, belirlenmiş kurallara göre bireyler 
ya da takımlar arasında yapılan düzenli atletik yarışmalardan ayırmak için kullanılırdı.23 
Benzer nitelikteki eylemler daha sonra yaygınlaşarak gösteriler yapılmaya başlanmıştır. 
Örneğin, Eski Mısır’da Firavunlar avdaki yeteneklerini ve güçlerini ok atma gösterileri 
şeklinde halka açık yerlerde sergilemişlerdir. 

 
Eski Yunan Medeniyetleri’nde ise Homer Dönemi’nde (M.Ö. 776 öncesi) ve Isparta 

Dönemi’nde farklı alanlarda sportif faaliyetler gözlemlenmiştir. Homer, İlyada ve Odessa adlı 
eserinde 12 tanrıdan oluşan Olimpiyat Konseyi’nden bahseder. Bu dönemin felsefesi “İdeal 
Yunan Vatandaşını” belirlemek için entelektüel ve fiziksel kapasitesi yüksek bireyler 
yetiştirmek olarak amaçlanmıştı. Isparta Dönemi’nde ise, erkek çocuklar24 7 yaşından itibaren 
askere alınır ve ölene kadar askerde kalırlardı. Askeri eğitim kapsamında yüzme, avcılık, 

                                                             
21 Kesim, Ümit, Dünya ve Türkiye Spor Tarihi, Galatasaray Üniversitesi-Türkiye Futbol Federasyonu-
Spor Hukuku Enstitüsü 2009-2010 Spor Hukuku Sertifika Programı Sunum Notları, İstanbul, 2009. 
Sunum sahibinin göstermiş olduğu bazı kaynaklar: 1)  Alpman, Cemal; “Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi 
ve Çağlar Boyunca Gelişimi”, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972.  2) Fişek, Kurthan; Dünya’da ve 
Türkiye’de Spor Yönetimi”, Bağırgan Yayınevi, Ankara,1998. 3) Üstel, Lütfi, C.; “1984’den 2004’e Olimpiyat 
Tarihi”, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005. 4) Lumpkin, Angela;”Physical Education and Sport”, McGraw 
Hill Company, Boston, 1998. 5) Mechikoff, Robert A. And Estes, Steven G.; “A History and Philosophy of 
Sport and Physical Education”, McGraw Hill Company, Boston, 1998. 6) Mohsen, Bonnie; “Concepts and 
Principles of Physical Education”, AAHPERD Publications, Oxon Hill, Virginia, 2003. 7) Wuest, Deporah and 
Bucher, Charles;”Foundations of Physical Education, Exercise Science and Sport”, McGraw Hill Company, 
Boston, 2003. 
22 Kesim, Ümit, Dünya ve Türkiye Spor Tarihi, Galatasaray Üniversitesi-Türkiye Futbol Federasyonu-Spor 
Hukuku Enstitüsü 2009-2010 Spor Hukuku Sertifika Programı Sunum Notları, İstanbul, 2009. 
23 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 19, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş, 
Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1986-87-88-89-90, s.606. 
24 Eğitimler sadece erkek çocuklar  için geçerli olup; kız çocuklarına sadece annelik yapmak ve çocuk 
yetiştirmek sorumlulukları öğretilirdi. 
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güreş, boks, ata binme, disk, cirit atma ve pankratium25 sporları öğretilirdi.26 Eski Yunan 
Medeniyetlerinde dövüş ağırlıklı olan sportif faaliyetler ilk Atinalılar ve İkinci Atina 
Dönemi’nde faklılık kazanarak uzun atlama, yüzme ve dans aktivitelerine doğru ilerlemiştir. 

 
İlk Atinalılar çocuklarına çok yönlü birey olmanın kurallarını öğretirlerdi.27 Aileler, 

sportif aktivite ve dansın, çocukların tanrıya kendilerini sunmaları için bir araç olduğunu 
düşünmüştür. Atinalıların bu yaklaşımı, ilerleyen yıllarda Avrupa’da gelişme gösteren 
jimnastik ve spor akımlarının temel felsefesi haline gelmiştir. Atinalıların zamanla kültürel 
değişime uğradıkları, bunu diğer devletlere karşı elde ettikleri başarılarla pekiştirdikleri ve 
ekonomik gelişmeler ile birlikte, giderek artan serbest zaman sürelerine sahip olduklarını 
görüyoruz.28 Gelişmelerle birlikte, İkinci Atina Dönemi’nde savaşçı-sporcu anlayışı şekil 
değiştirerek yerini profosyonel sporculara bıraktığı söylenebilir. 

Daha sonraları, Rönesans ve Aydınlanma Dönemi’nde, sağlıklı zeka ve sağlıklı 
bedenin bütünlüğü fikri ortaya çıkmıştır. İtalya’nın “hümanistik eğitim” de öncü olması ile 
birlikte vücut sağlığını ön plana çıkaran araştırmaların gelişmesine neden olmuş, bilim 
insanlarını “eğitim disiplini” üzerinde yoğunlaşmaya sevketmiştir. Rönesans eşliğinde ivme 
kazanan bu gelişmeler, spor ve spor eğitimi alanlarını da etkilediği söylenebilir. Bu dönemde 
Almanya, İsveç, Danimarka ve İngiltere’deki gelişmeler, evrensel anlamda, sporun 
modernleşmesinin öncüleri oldular.29 Bu gelişmeler ile birlikte takım sporları Avrupa ve diğer 
kıtalarda yaygınlaşmaya başladı. İngiltere’de futbol ligi 1863’de, Amerika’da beyzbol ligi 
1876’da başladı.30 Daha sonrasında ise Olimpiyat Komitesi kurularak, 1896 yılında ilk 
Modern Olimpiyat Oyunları yapılmaya başlanmıştır. 

 
Sonuç itibarıyla, spor tarihi Paganların fiziki etkinlikleri ve savaşçı yapısı ile 

başlayarak, Atinalılar tarafından dini yaklaşımlarla tanrıya spor ile ulaşma inancına kadar 
ilerlemiştir. Rönesansla birlikte spor bütünüyle dindışı bir etkinlik oldu. 31Rönesans 
döneminde entelektüel merak ve yaratıcılığın teşvik edilmesiyle birlikte vücut-akıl bütünlüğü 
felsefesiyle yaygınlaşmıştır. Eski anlayıştan uzaklaşarak savaşçı-sporcu olarak değil 
profosyonel sporcu olarak anlam değiştirmiştir. Daha sonraları Avrupa’ya doğru ilerleyerek 
Almanya’da gençlik ve spor merkezlerinin kurulmasına, Amerika ve İngiltere’de beyzbol ve 
futbol liglerine kadar uzanmıştır. Sporda tarihsel gelişmeler, evrensel bir ivme kazanarak 
uluslararası müsabakaların yapılmasına ve farklı ırkların bir araya gelerek uluslararası sporun 
yayılmasına sebep olmuştur. 
 

3.2 Türkiye Spor Tarihi 
 

Türkler batıya doğru hareketle Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’ya yerleştiler. 
Yerleşik hayata geçiş süreci içerisinde Türklerin yaşamında atın özel bir yeri olduğunu 
                                                             
25 (Orijinal şekli) Pankration: Greek sports event that combined boxing and wrestling, introduced at the XXXIII 
Olympiad (648 bc). Simple fisticuffs had been introduced in 688 bc. Particularly popular among Spartans, 
contests were savage, with hitting, kicking, twisting of limbs, strangling, and struggling on the ground allowed. 
The only recognized fouls were biting and gouging. A contest ended when one of the fighters acknowledged 
defeat. Netten Erişim: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/440968/pankration, Erişim Tarihi: 
06.01.2010. 
26 Kesim, Ümit, Dünya ve Türkiye Spor Tarihi, Galatasaray Üniversitesi-Türkiye Futbol Federasyonu-Spor 
Hukuku Enstitüsü 2009-2010 Spor Hukuku Sertifika Programı Sunum Notları, İstanbul, 2009. 
27 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
28 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
29 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
30 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
31 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 19, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş, 
Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1986-87-88-89-90, s.607. 
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görmekteyiz.32 Ön Asya’da ilk uygarlığı kuran devletler arasında yer alan Sümerlerin M.Ö. 
5000’li yıllarda Orta Asya’dan göçlerle gelen, Mezopotamya’da yerleşen, at besleyen ve iyi 
ata binen bir halk olduğuna ilişkin bilgiler eski Babil şehrinin 20 km doğusunda Kiş şehrinde 
yapılan kazılardan öğrenilmiştir.33 Mezopotamya’nın yukarı bölgelerinde yaşayan Asurluların 
beden kültürleri kapsamında askeri becerilerin yer aldığını, okçulukta uzun mesafelerden atış, 
araba yarışı, mızrak atma ve sapan yaptıkları bilinmektedir.34 Aktarılan bilgiler ışığında, 
Anadolu’da kurulan devletlerin savaşçı-sporcu yapısına sahip olduğu söylenebilir. Ancak, 
M.Ö 2800 yıllarında sporu savaşa hazırlık olarak kullanan medeniyetlerden farklı olarak, 
Hititler sporu eğlenme-oyalanma amacıyla yapmaya başlamışlar, “barışçı spor”un temellerini 
bu dönemde atmışlardır. 

 
Anadolu’da savaş eğitiminden uzaklaşmış örgütsel yapılanmalar oluşturularak 

pehlivan tekkeleri kurulmuştur. Bugünkü kulüp olgusuna yaklaşan bu örgütler Anadolu’da 
sporun gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.35 Örgütlerin sporu teşvik edici tavırları, 
başarılı sporcuların devlet büyüklerince korunması36 özellikle güreş sporu açısından 
ilerlemelere neden olmuştur. Günümüzde, halen daha geleneksel olarak yapılan Kırkpınar 
Güreşleri’nin37 alt yapısının bu dönemde oluştuğu söylenebilir.  

 
Cumhuriyet Öncesi dönemde modern sporlara eğilim olduğu gözlemlenebilir. 1868’de 

açılan Mekteb-i Sultani de modern sporların İstanbul’a gelişi konusunda önemli bir yer işgal 
eder.38 Beden eğitiminin Türkiye’de yayılması ve jimnastik derslerinin yapılması ile birlikte 
sporun farklı alanları gelişmeler kaydetmiştir. Bu çerçevede, 1900’lerin başında Beşiktaş ve 
Altınordu (1903) kulüpleri kurulmuştur. Ardından Galatasaray (1905) ve Fenerbahçe (1907) 
gibi bugün geniş bir taraftar kitlesine sahip olan kulüpler faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Daha sonra, 1908 yılında Türkiye de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne kabul edilerek 
cimnasitik alanında olimpiyatlara katılmıştır.39  

 

                                                             
32 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Türk Spor Tarihi Dersi 
Program Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu, Genel Koordinasyon, Giriş Bölümü, 2006. Netten Erişim: 
http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/turksportarihi.pdf, Erişim Tarihi: 07.01.2010. 

33 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. Sunum sahibinin, Türk Spor Tarihini aktarırken göstermiş olduğu bazı 
kaynaklar: 1) Alpman, Cemal; “Eğitimin Bütünlüğü içinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi”, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. 2) Atabeyoğlu, Cem; “Spor Ansiklopedisi”, Yeni İstanbul Yayınları, İstanbul, 
1972. 3) Fişek, Kurthan; “100 Soruda Türkiye Spor Tarihi”, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1985. 4) Kahraman, 
Atıf; “Osmanlı Devleti’nde Spor”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995. 5) Sarıalp, Ruhi; “Genel Kültür ve 
Türkiye’de Modern Sporların Girişi”, İTÜ Rektörlük Ofset Atölyesi, İstanbul, 2000. 6) Yıldız, Doğan; 
“Çağlarboyu Türkler’de Spor”, Telebasım Yayıncılık, İstanbul, 2002. 
34 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
35 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
36 Benzer bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcuttur. 5774 Sayılı, Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması 
ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında başarılı sporcuları koruma ve Türk 
vatandaşlarının spora özendirilmesi söz konusudur. Netten Erişim:  
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, 
Erişim Tarihi: 07.01.2010. 
37 Tarihi “Kırkpınar Yağlı Güreşleri”: 1357’de Rumeli’de doğup, günümüze kadar uzanan geçmişiyle dünyanın 
en eski güreş festivalidir. Netten Erişim: http://www.kirkpinar.com/home.php?link=anasayfa&dil=tr, Erişim 
Tarihi: 07.01.2010. 
38 Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Ana Basım, 
İstanbul, 1994, s.41. 
39 I. Dünya Savaşı ile birlikte mağlup devletler arasında sayılan Türkiye’nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
üyeliği silinmiş, ancak 1924 yılında tekrar Olimpiyatlara katılmaya başlamıştır. 
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Sonuç olarak, 1970 yılında gençlerin okul içi ve okul dışı sorun ve etkinliklerine 
çözümler getirmek, gençlik ve spor organizasyonları için tesisler kurmak, spor malzemeleri 
temin etmek gibi sportif faaliyetlerin ilerlemesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kurulmuştur. Ancak, 1983 yılında kaldırılmış, tüm hukuki yetkileri Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredilmiştir.40 Şu anki adıyla, Gençlik ve Spor Müdürlüğü adıyla Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlanmıştır. Müdürlüğün görev ve amaçları, 3289 Sayılı 
Kanun’da41 sıralanmıştır. İlgili Kanun md.2/a’ya göre: “Vatandaşın ve okul dışı gençlerin 
fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, 
bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli 
tedbirleri almak”, md.2/b’ye göre ise; “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün 
öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve 
benzeri ihtiyaçları sağlamak” ve md.2/h’ye göre; “Spor müsabakalarında milletlerarası 
kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak” görevleri arasında sıralanmıştır. 
Dolayısıyla, gençler, Devlet himayesinde spora yönlendirilerek “kötü alışkanlıklardan” 
korunacaktır. Öte yandan yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri düzenlenerek sporun 
evrenselliğine katkı sağlanacaktır. Tüm bunlar gerçekleştirilirken spor müsabakalarında 
milletlerarası kurallar uygulanacaktır.  

 
 

4. DÜNYA SPORUNDAN IRKÇILIK VE ŞİDDET OLAYLARI 
 

Spor tarihinde, facia olarak nitelendirilen “Heysel Faciası”42 ve buna benzer birçok 
ırkçı olay yıllardır süregelmektedir. Sporda şiddet olaylarının Eski Roma’ya kadar uzandığını 
söyleyebiliriz. Özellikle Eski Roma’da sportif nitelikteki oyunlar sırasında oyuncuların 
birbirlerine, oyuncuların seyircilere veya oyuncuların üçüncü kişilere verdikleri zararların 
Roma Hukuku’nun haksız fiil hükümleri çerçevesinde çözüldüğünü gösteren ve bu döneme 
ilişkin olarak günümüze kadar ulaşan birçok hukuk metni vardır. Ancak bu dönemlerde 
sportif oyunlar sadece eğlence aracı olup, günümüzde olduğunun tersine maddi kazanç 
sağlamaya yönelik olmadığından hukuk ile ilişkisinin olmadığı görülmektedir.43 Günümüzde, 
sporda şiddet olayları spor hukuku, ceza hukuku gibi alanlarla çözümlenmektedir. Örneğin, 
sportif etkinliklerde sporcunun olabilecek ceza sorumluluğundan başka, duruma göre, 
hakemin, seyircinin ve hatta antrenörün, spor kulübü idarecisinin, bazen de spor 
organizatörünün ceza sorumluluğu söz konusu olabilir. Bu sorumluluklardan her birinin 
sınırlarının ortaya konulması, boyutlarının belirlenmesi spor ceza hukukunun görevidir.44 
İncelenecek olan konu açısından cezai sorumluluklara girilmeyerek, sadece kısa bilgiler 
                                                             
40 Kesim, Ümit, a.g. sunum notları. 
41Netten Erişim:  
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3289&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=, Erişim 
Tarihi: 07.01.2010. 
42 Türkiye’nin 1950 yıllında kurucu üye olarak katıldığı merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan Konsey’in, 
Sporda Şiddetle mücadele konusundaki girişimleri Heysel Faciası ile hız kazanmıştır. 29 Mayıs 1985 tarihinde, 
bir İtalyan takımı (Juventus) ile bir İngiliz takımı (Liverpol) arasında Belçika’nın Heysel Stadında 39 kişinin 
ölümü ve 600 kişinin yaralanması ile sona eren maç bu konuda bir dönüm noktası olarak nitelenir.) Korkmaz, 
Saim, “Sporda Şiddetin Önlenmesi El Kitabı” Projesi ile Türkiye’deki Yansımaları”, İstanbul Barosu 
Dergisi, Cilt:81, Sayı:2007/3, İstanbul,  Mayıs-Haziran 2007, s.1045.   
43 Küçükgüngör, Erkan, Uluslararası Spor Yapılanması, Uluslararası Spor Federasyonları Ve Üst 
Kuruluşlarının Yapılanmaları-Hukuki Nitelikleri, Galatasaray Üniversitesi-Türkiye Futbol Federasyonu-Spor 
Hukuku Enstitüsü 2009-2010 Spor Hukuku Sertifika Programı Sunum Notları, İstanbul, 2009. 
44 Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 1, Spor Ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara, 
Nisan 2004, s.9. 
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şeklinde yetinilecektir. Tarihsel süreç içinde birçok politik olay, sporda ırkçılık yapılmasına 
zemin hazırlamıştır. Bunlardan birkaçı alt paragrafta aktarılacaktır. 

  
İlk olarak, modern olimpiyat oyunlarının başlamasıyla birlikte 1896 yılından bir örnek 

verilebilir. Söz konusu olayda, daha önceki mağlubiyetin intikamını almak isteyen Fransız 
Jimnastik Derneği, Almanya’nın olimpiyat oyunlarını engellemeye çalışarak etnik kökene 
dayalı ayrımcılık yapmıştır. Diğer bir örnek ise, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve 
Birinci Dünya Savaşından mağlup ayrılan ülkelerin (Paris ve Anvers) Olimpiyatlara 
alınmaması şeklinde olmuştur. Benzer bir durum, İkinci Dünya Savaşı’nda da söz konusu 
olup, savaştan yenik ayrılan Almanya ve müttefikleri oyunlara alınmamışlardı.45 Almanya’nın 
tarihinden verilebilecek bir başka olay ise 1936 yılında gerçekleştirilmiş olan Berlin Yaz 
Olimpiyatları’nda meydana gelmiştir. Bu konu kapsamı itibarıyla, alt paragrafta, ayrı bir 
başlık altında incelenecektir. Ayrıca, spor tarihindeki diğer önemli olaylara da yer 
verilecektir.  
 

4.1 Berlin Olimpiyatları (1936) 
 

Olimpiyatların gerçekleştirildiği tarihlerde, Almanya’da “Nazi” politikalarının ve 
ırkçılığın artmaya başladığı bir dönemden bahsedilebilir. Bu dönemde, Yahudiler ve Alman 
ırkından olmayan sporcular Alman Olimpiyat takımlarından çıkarılmaktaydılar.46 Dolayısıyla, 
I. Dünya Savaşı’nda imajı zedelenen Almanya için olumlu fırsat olarak nitelendirilebilecek 
Olimpiyatlar, Hitler’in ırkçı tutumu sebebiyle daha farklı bir sonuçla tamamlanmıştır 
denilebilir. Bunun sebebi, ABD vatandaşı Jesse Owens47 birinci geldikten sonra Hitler 
tarafından tebrik edilmemesi ve Hitler’ in Jesse Owens’ın elini sıkmayı reddetmiş olmasıdır. 
 

4.2 Mexico City Olimpiyatları (1968)48 
 

Söz konusu olay, 1968 yılında, Mexico City’de düzenlenen Olimpiyat Oyunları 
sırasında iki “siyah” atletin madalyalarını almak için çıktıkları kürsüde meydana gelmiştir. 
Amerikalı Tommie Smith ve John Carlos 200 metre koşu yarışında birincilik ve üçüncülük 
madalyası almaya hak kazanmışlardır. Yarışmanın ikincisi ise, Avusturalyalı “beyaz” Peter 
Norman olmuştur. Olayda, Amerikalı sporcular, siyahlara karşı yapılan ırk ayrımcılığını 
protesto etmek için kürsüye çıplak ayakla(fakirliği ve ikinci sınıf vatandaşlığı sembolize 
etmekteydi) ve siyah eldivenlerle çıkmışlardır. Avusturalyalı sporcu Peter Norman ise, siyahî 
sporcuların protestosunu desteklemek için “İnsan Hakları İçin Olimpiyat Projesi Hareketi”ne 
ait kokardı göğsüne takarak dayanışmayı sembolize etmiştir. Bu olay üzerine her üç 
sporcunun da spor kariyeri vatandaşı oldukları devletlerce sona erdirilmiştir. 
 

4.3 Pekin Olimpiyatları (2008)49 

                                                             
45 Erkiner, Kısmet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ve Spor Hukuku isimli makaleye atfen alıntı yapılmıştır. 
46 Alman Boks Birliği, Nisan 1933'te amatör şampiyon Erich Seelig'i Yahudi olduğu için kovdu (Seelig daha 
sonra boks kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü). Bir diğer Yahudi sporcu, Daniel Prenn 
(Almanya'nın en iyi dereceli tenis oyuncusu) Almanya Davis Kupası takımından çıkarıldı. Dünya çapında 
yüksek atlamacı, Gretel Bergmann, 1933'te Alman kupasından ve 1936'da Alman Olimpiyat takımından 
kovuldu. 
47 “The Jesse Owens Story (1984)” adlı filmde Jesse Owens’ın hayatı ve ırkçılık konusu anlatılmıştır. 
48 Haber Kaynağı: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/17/newsid_3535000/3535348.stm, Erişim Tarihi: 
07.01.2010. 
49 Haber Kaynağı:  
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Öncesinde, Çin’in Tibet politikası ve eylemleri yüzünden oyunların boykot edilip 

edilmeyeceğinin gündeme getirilmesi; Oyunları açılış günü Rusya’nın IOC50 ve BM’in 
yerleştirmeye o kadar gayret gösterdikleri Olimpik ateşkesi hiçe sayarak Gürcistan’a karşı 
askeri harekât başlatması51 ile Pekin Olimpiyatlarının barış sembolü zedelenmiştir. Söz 
konusu olayda Çin Hükümeti’nin yapmış olduğu ateşkes çağrısına rağmen, Rusya Gürcistan’a 
karşı savaş başlatarak Güney Osetya’da şiddetli bir silahlı mücadele başlatmıştır. Buna 
rağmen, 10 metre havalı atış yarışında dereceye giren Rus sporcu Natalia Paderina’yla Gürcü 
Nino Salukvadze ödüllerini aldıkları sırada birbirlerine sarılarak barış çağrısında 
bulunmuşlardır. Olay, Olimpiyatlarda sportif dostluğun önemli bir göstergesi olarak 
değerlendirilmiştir. 

 
Yukarıda aktarılan örnekler, çalışmanın giriş bölümünde bahsedilen, sporun barışçı 

yapısı ve savaşa karşın dostlukla pekiştirilebilir bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak, ırkçılığın spor yarışlarına damga vurduğu ve politikadan arındırılmamış olduğu da 
tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi sporda siyasetin olmadığı veya sporun siyasete alet 
edilmediği sürekli bir düzen düşten ibarettir.52 Sporcuların “dostluk” anlayışı ile hareket 
etmesi, dayanışma ve ırkçılıktan uzak tavırlar sergilemeleri siyasetin ve dünyada büyük bir 
problem haline gelen ırkçılığın engellenmesine yeterli olamamaktadır. 

5.   TÜRKİYE SPORUNDAN IRKÇILIK ÖRNEKLERİ 
 

Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nın 155. 
maddesindeki düzenlemeye dayanarak stadyumlarda tesis kurallarına ilişkin bilgiler 
asılmalıdır. İlgili madde düzenlemesine göre: “Bu kurallar seyircilerin okuyabilmeleri için 
bilet gişeleri dışında tribün kapı girişlerine, büfe yeme-içme alanlarına, tribünlere stadyum 
(Tesis) kuralları asılmalıdır.” Bu kurallar bazı unsurları içermelidir. 

 
 Buna göre; 
- “Giriş hakları, 
- Müsabakanın ertelenmesi veya iptali, 
- Oyun alanına girmek, yabancı madde atmak,  kötü ve çirkin tezahüratta bulunmak, 

ırkçı eylemlerde bulunmak gibi davranışlar ile ilgili yasaklar ve müeyyideler, 
- Alkol, yanıcı maddeler, havai fişek, pankartlar gibi maddelere ilişkin sınırlamalar, 
- Oturma Kuralları, 
- Stadyumdan çıkarılma nedenleri ve stadyuma özgü risk analizleri” gibi kurallar 

önceden seyircilere ilanen bildirilmektedir. Bu ve buna benzer önlemlere rağmen, 
Türkiye’de sporda ırkçılık olaylarına rastlanabilmektedir.  
 

Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) 21 
Mart Uluslararası Irkçılığın Tasfiye Edilmesi Günü nedeniyle, tüm Avrupa hükümetlerine 
yönelik spor alanında ırksal ayrımcılık ve ırkçılıkla nasıl mücadele edeceklerine dair kapsamlı 
bir tavsiye kararını53 açıklamasına rağmen Türkiye 2009 Süper Liginde Diyarbakırspor’un 
                                                                                                                                                                                              
http://www.nethaber.com/Spor/71272/Savas-ve-baris-Cephede-savas-olimpiyatlarda-baris, Erişim Tarihi: 
07.01.2010. 
50 International Olympic Committee. 
51 Erkiner, Kısmet, a.g.m. 
52 Erkiner, Kısmet, a.g.m. 
53 ECRI’nin 19.03.2009 tarihli, Genel Politika Tavsiyesi No:12. 
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gittiği yerlerde ırkçı sloganlara maruz kalmasını engelleyemedi.54 Söz konusu olayda, 
Bursaspor – Diyarbakırspor maçında ırkçı sloganlara maruz kalan Diyarbakırspor, 
Gaziantepspor maçında da ırkçı tezahüratlatlarla rahatsız edilmiş, olayların tekrarlanması 
üzerine ligden çekilmeyi düşünmüştür. Türkiye sporunda ırkçılığa ilişkin olarak basında çıkan 
haberler örnek verilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır; 

 
 Dönemin Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’da futbol oynayan 

Campbell isimli sporcu için “Yamyam” kelimesini kullanmış, daha sonra da “espri 
yapmak istediğini ifade ederek niyetinin ırkçılık olmadığını açıklamıştır.55  
 

 Samet Aybaba isimli teknik direktörün, Gençlerbirliği’nde Mısırlı oyuncusu El 
Saka’yla problemini basına aktarırken “Beni bir Arap’a tercih ettiler!”56 diyerek ırkçı 
bir tutum sergilediği söylenebilir. 

 2007 yılında oynanan Afyonkarahisarspor-Bozüyükspor maçında ev sahibi takım 
taraftarları maçta “Hepimiz Ogün’üz, hepimiz Türk’üz” tezahüratı yapmışlardı.57 
Sözkonusu olayda Ogün Samast’tan bahsedilmektedir. Ermeni vatandaşı, Agos 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Hrant Dink’in katil zanlısı olan Türk vatandaşı 
Ogün Samast’ın gerçekleştirmiş olduğu düşünülen eylemi destekler nitelikteki bu 
tezahüratlar ırkçı tezahürat olarak medya tarafından aktarılmıştır. 
 

 Diyarbakırspor başkanının bir televizyon programında verdiği "Biz ne Uganda 
takımıyız ne de Ermeni, bize neden bunları yapıyorlar" demeci sanki Uganda ya da 
Ermenistan takımı olduğunda ırkçılık yapılabilirmiş gibi58 algılanabilmektedir. 

 
Yukarıdaki örnekler incelendiğinde, Türkiye’de sporda ırkçılık ve şiddetin olmadığını 

ifade etmek mümkün olamamaktadır. Türkiye hükümeti, Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme çerçevesinde sunulan Taraf Devlet raporu59 
bağlamında, söz konusu ırkçı davranışların bazen ortaya çıktığını ve bunlara karşı cezalar 
verildiğini ifade etmiştir. İlgili raporun “Kültürel Etkinliklere Eşit Katılım Hakkı” başlığı 
altında, herkesin kültürel faaliyetlere serbestçe katılabileceği, spor faaliyetlerine katılımda eşit 
muamelelerin sağlandığı konusundan bahsedilmektedir. Raporun 188. Paragrafında ise; “Spor 
karşılaşmalarında zaman zaman ortaya çıkabilecek ırkçı düşmanlık temelli şiddete karışanlar 
yasalar uyarınca cezalandırılırlar” ibaresine yer verilmiştir. Alt paragrafta cezalandırmalara 
ilişkin örneklere yer verilerek konu açıklanmaya çalışılacaktır. 

 
 
                                                             
54 Atfen; Ataman, Hakan, “Ayrımcılık Halleriyle 2009: Gönlünüz Rahat olsun(!)”, “Sporda Irkçılık”, Netten 
Erişim: http://www.durde.org/index.php/2010/01/02/ayrimcilik-halleriyle-2009-gonlunuz-rahat-olsun/, Erişim 
Tarihi: 11.01.2010. 
55 Haber Kaynağı: Radikal Gazetesi, Netten Erişim: 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=956906&Date=10.12.2009&Category
ID=84, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
56 Haber Kaynağı: Radikal Gazetesi, Netten Erişim: 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=956906&Date=10.12.2009&Category
ID=84, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
57 Haber Kaynağı: Radikal Gazetesi, Netten Erişim: 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=956906&Date=10.12.2009&Category
ID=84, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
58 Altay, Veysi, “Spor ve Ayrımcılık”, “Sporda Irkçılık”, BİA Haber Merkezi, İstanbul, 2009. 
59 İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye ve BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Nisan 
2009, s. 27. (Law 626 dersi kapsamında, 26 Ekim 2009 tarihli ders notları). 
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6. SPORDA IRKÇILIĞA KARŞI CEZALAR 

Sportif faaliyetlere katılan kişilerin milliyetlerinin farklılığı, müsabakaların ve özellikle 
profesyonel ekip sporlarında başarı hedefi ve kıstasının, ulusal nitelikten çok uluslar arası 
arenada gözükmesi, sporcuların kulüpleri ile ilgili bağlantıları ve sportif müsabakalarda 
meydana gelen disiplin ihlallerine uygulanacak yaptırımların evrensel nitelikte olmasını 
gerekli kılmıştır.60 Birçok federasyon gerek uluslararası statülerle, gerek kendi ana statüleriyle 
disiplin ihlali söz konusu olduğu zaman verilecek olan cezaları saptamışlardır. Yukarıda da 
aktarıldığı gibi61 bu cezalar; statülere, ceza hukukuna veya spor hukukuna göre verilmektedir. 
Bu konuya ilişkin örnekler incelendiğinde; para, maç, ihraç, hapis, puan silme gibi cezaların 
verildiği söylenebilir. Örneğin, Barcelona futbol takım oyuncusu Eto’nun maruz kaldığı ırkçı 
davranışlar sebebiyle, Real Zaragoza 11 bin dolar para cezası ödemişti.62 Söz konusu olayda, 
Real Zaragoza taraftarları Afrikalı oyuncu Eto’nun ayağına top geldiği anda maymun sesleri 
çıkararak oyuncunun etnik kökenine dayalı ayrımcılık yapmışlardır. Öncesinde ise, Athletico 
Bilbao teknik direktörü Javier Clemente, Eto’nun Unia isimli futbolcuya tükürmesi üzerine, 
Eto ile ilgili olarak “Düne kadar ağaçta oynayanlar şimdi yere inip insanlara tükürüyor” 
ifadesini kullanmıştı.63  

 
Futbol sahalarından ırkçılığa karşı verilebilecek başka ceza ise; İtalya Birinci Futbol 

Ligi (Seri A) takımı oyuncusu Società Sportiva Lazio ile ilgili olaydır. Sporcu, oynan bir maç 
öncesinde, tribünlere Nazi selamı vererek ırkçılıkla itham edilmiştir. Sonuçta, 7000 Euro ve 
bir maç cezası almıştır.64 Para cezası verilen diğer bir örnek ise;  İspanya 3. Lig’inde 
mücadele eden Bada Bing ile Club Atletico Rosario Central arasında oynana maçta, rakip 
takımın Latin Amerikalı oyuncularına ırkçı saldırılarda bulunduğu için 18 bin 420 Euro para 
cezasına çarptırılan Bada Bing takımına ilişkindir.65 

 
Bazı durumlarda, sadece gerçek kişiler için disiplin cezası verilebilmektedir.66 Bu 

konuya ilişkin bir maçta, 21 Mayıs 2009’da Belçika Birinci Lig takımlarından Anderlecht’te 
forma giyen Jelle Van Damme, Standart Liege’nin savunma Oguchi Onyewu’ya "pis 
maymun" dediği gerekçesiyle ırkçılıkla suçlanması üzerine Belçika Futbol Federasyonu 
tarafından oyuncuya bir sezon ihraç cezası verilmesiyle sonuçlanmıştır.  

 
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu önünde tartışılan bir uyuşmazlıkta67 ise, 

yeterli delil sunulamaması üzerine Fenerbahçe oyuncusu Stephen Appiah ırkçılık sebebiyle 
haksız tahrike uğradığını ispatlayamadığı için ağır bir ceza almıştır. Söz konusu olayda, 

                                                             
60 Bıçakcı, Levent, İstanbul Barosu Dergisi Spor Hukuku Özel Sayısı, Özel Sayı 3, “Sporda Disiplin ve 
Siyaseti”, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, Mayıs 2007, s.60-61. 
61 Bknz. s.11-12. 
62 Haber Kaynağı: http://www.ntvmsnbc.com/id/25017366/, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
63 Haber Kaynağı: http://www.ntvmsnbc.com/id/25017366/, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
64 Haber Kaynağı: http://www.ntvmsnbc.com/id/25017366/, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
65 Haber Kaynağı: http://www.ntvmsnbc.com/id/25017366/, Erişim Tarihi: 11.01.2010. 
66 Türkiye’de oynanan futbol karşılaşmaları için; Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü’nün 58. maddesinde, 
“Disiplin Cezaları” ana başlığı altında gerçek ve tüzel kişiler için, gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için üç 
başlık altında disiplin cezaları düzenlenmiştir. 
67 Editörler: Türker Aslan Ve Ümit Kocasakal, Tahkim Kurulu Örnek Kararları  (19.01.2006 – 14.02. 2008 
Dönemi), Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, 2008, s.80.( Esas No:2006/176, Karar No:2006/171, Karar  
Tarihi: 17.08.2006.) 
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Stephen Appiah, Kayseri Erciyesspor oyuncusu Emre Toraman’a tokat attığı gerekçesiyle üç 
maç müsabakadan men cezası almıştır. Stephen Appiah, savunmasında “Emre Toraman ile 
aralarında geçen ırkçı söylemin ardından aşırı tahrike kapıldığını, verilen üç maç 
müsabakadan men cezasının isabetsiz ve orantısız olduğunu” ifade etmiştir. Sonuç itibarıyla, 
maç esnasında çekilen görüntü kayıtları delil olarak incelenmiş ve tahkim kurulu kararıyla 
sporcuya üç maç men cezası verilmiştir. 

7. SONUÇ 

Boş zamanların değerlendirilmesinde; eğlence, sohbet, keyiflenme, hoşça vakit 
geçirme, gerilim, rekabet, tatmin gibi insani gereksinimler kategorisinde spordan başkaca bir 
uğraşı bulmak olası değildir.68 Sporcuları, spor yapanları ve izleyicileri bir araya getiren bu 
sosyal faaliyetler, insanlar arasında etkileşimler yaratmaktadır. Dolayısıyla, sporu bir eğlence 
olarak görmek ve olumlu etkileşimlerin oluşması bu faaliyetlere ırkçılığın karışmaması 
gerekmektedir. Örneğin Avusturya’da bazı faaliyetler, okuldaki öğrencilere sporda 
centilmenliği öğretmek, toleranslı olmayı aşılamak ve ırkçılığa karşı mücadelenin 
gerekliliğini özümseterek, diğer kültürlere karşı saygılı olmayı benimsetmeyi hedefler.69 Aynı 
zamanda FARE70 örgütü ırkçılığa karşı ulusal ve uluslararası kampanyalar düzenlemektedir. 
Örgütün amaçları arasında sporu (futbolu) sevdirmek ve karşılaşmalardaki ırkçılığı 
engellemek sayılabilir.  

 
Tüm aktarılanlarla birlikte, spor kavramı tarih boyunca varlığını çeşitli çevrelerde 

sürdürüldüğü, belirli bir disiplin doğrultusunda farklı amaçlara ulaşmak için birçok etkinlikler 
yapıldığı, dünyada barışın sembollerinden biri olarak gösterildiği görülmektedir. Yukarıda da 
bahsedildiği üzere olimpiyat oyunlarında kullanılan bayrak beş kıtanın birleşmesini ve dünya 
barışını sembolize etmektedir. 

 
 Sporun temeli sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, arkadaşlığa ve dostluğa 

dayanan bir insan topluluğu ekolüdür.71 Dolayısıyla, ırkçılık yasağı spor açısından çok büyük 
bir önem taşımaktadır. Sonuç olarak, spor hakkının erişilebilir olması, sporseverlerin bu 
hakka erişiminde ırkçılığın önlenmesi gerekmektedir. Birçok sporcunun ırkçılığa uğradığı ve 
bu sebeple sporu bıraktığı söylenebilir. Aynı zamanda, sporda şiddet korkusu nedeniyle bazı 
kişiler maçlara gidememekte ve spora erişim hakkından maruz kalabilmektedirler. Barış ve 
eğlence temelli olması gereken spor müsabakaları ırkçı yaklaşımlar nedeniyle zedelenmekte 
ve dünyada bir disiplin haline gelmiş sportif faaliyetler kötü amaçlı kullanılabilmektedir. 

 

                                                             
68 Cerrahoğlu, III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kongresi, Netten Erişim: 
http://www.sporekonomisi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=17, Erişim 
Tarihi: 12.01.2010. 

69 Korkmaz, Saim, “Sporda Şiddetin Önlenmesi El Kitabı” Projesi ile Türkiye’deki Yansımaları”, İstanbul 
Barosu Dergisi, Cilt:81, Sayı:2007/3,İstanbul,  Mayıs-Haziran 2007, s.1052.   
70 Football Against Racism  in Europe. 
71 Melik, A. Bülent, “Spor nedir, Spor Bilimi Nedir?”, Netten Erişim: 
  http://www.konya-gsim.gov.tr/document/spor_nedir.htm, Erişim Tarihi: 13.01.2010. 
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