




Hayat Sağlık yedinci sayısıyla bu kez spor ko-
nusunu ele alıyor. Spor yapmak günümüzde artık 
sadece beden ya da ruh sağlığı için uğraşılması 
tavsiye edilen bir etkinliği betimlemiyor. Bir 
yandan sağlıklı yaşam olgusu bir ‘fetiş’ haline 
geldikçe sporla iştigal ediyor olmak toplumsal 
düzlemde farklı bir bağlamda kuruluyor. Diğer 
yandan giderek endüstrileşen sporun müsa-
baka yanı, hem bireysel hem de kolektif ben-
liklerimizi yeniden tanımlıyor. Bu sayımızda 
spor yapmanın sağlığımıza katkısını göz ardı 
etmeden konunun toplumsal alana farklı değişik 
izdüşümlerini sizlerle paylaşmak istedik.
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Science dergisinin 2012 Şubat sa-
yısında, Harvard Üniversitesi 

bünyesindeki Wyss Enstitüsü (Bos-
ton) araştırma görevlilerinden Shawn 
Douglas ve meslektaşlarının DNA 
origami yöntemini kullanarak bir met-
renin milyarda biri boyutlarında nano-
robotlar inşa ettikleri duyuruldu (Sci-
ence. 2012 Feb 17; 335(6070): 831-4).

Araştırmada, nanorobotlar içle-

rinde toksik maddeler taşıyabilmeleri 
için kafes biçiminde yapıldı ve içle-
rinde ihtiva ettikleri materyali sadece 
hedef hücrelere ulaştırabilmeleri için 
ikili kilit sistemiyle tasarlandı. Bu mo-
delde, nanorobotların kendisi gibi kilit 
sistemini de oluşturan DNA parçala-
rı, hücre yüzeylerinde bulunan hedef 
molekülleri tanıdığında kilitler açılı-
yor ve içerik boşaltılıyor. Kilitlerden 

sadece birinin hedef molekülünü tanı-
ması ise içeriğin boşaltılmasına olanak 
vermiyor. Bu mekanizma, nanorobot-
ların hedefe özgünlüğünü arttırıyor.

Douglas ve ekibi, tasarılarının te-
davi amaçlı kullanılıp kullanılamaya-
cağını test etmek için nanorobotları 
lösemili kan hücre yüzeylerinde sağ-
lıklı hücrelerden farklı olarak bulunan 
moleküllere özel dizayn ettiler. Daha 

haberler

Aktarlarla ilgili genelgede revizyon

Kanser tedavisinde DNA origamili nanorobotlar

Geleneksel tedavi önemli bir halk 
sağlığı sorunudur. Özellikle 

1990’lı yıllardan sonra, gelişmiş ülke-
lerde bitkisel ürünlerin kullanımın-
daki artış Türkiye’de de aktar mesele-
sini tekrar tartışmaya açmıştır. Tıbbi 
ve aromatik bitkilerin yeni kullanım 
alanlarının bulunması ve doğal olana 
talebin artması bu bitkilerin kullanım 
hacmini her geçen gün arttırmakta; 
öyle ki bugün tıbbi bitkiler piyasasının 
yıllık yaklaşık 60 milyar dolar olduğu 

tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgü-
tü  verilerine göre ise yaklaşık 20 000 
bitki tıbbi amaçlarla kullanılmakta. 
Türkiye coğrafi konumu, iklim ve bitki 
çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, geniş 
yüzölçümü sayesinde tıbbi ve aro-
matik bitkiler ticaretinde önde gelen 
ülkelerden. Bu ise tıbbi bitki ticareti 
ve kullanımının üzerindeki dikkatleri 
daha da arttırıyor.

Osmanlı’da eczacı dükkânı dışında 
ilaç hazırlanıp satılan yerler arasında 
bitkisel, hayvansal ve madensel kö-
kenli drogları satan aktarlar önemli 
bir yere sahipti. Bu dükkanların de-
netimlerinin yeterli şekilde yapıla-
maması sonucunda 1852’de Eczacı-
lar Nizamnamesi yürürlüğe girmişti. 
Eczaneler ile aktarlar arasında 19. 
yüzyıl sonlarında ortaya çıkan büyük 
rekabet neticesinde, eczacıların, halk 
sağlığı için tehlike oluşturdukları ge-
rekçesiyle İstanbul’daki bütün aktar 
dükkânlarının kapatılması taleplerine 
karşın aktarlığın kaldırılması önlen-
mişti. Bunun ardından 25 Nisan 1884 
tarihinde yayınlanan Aktarlar ve Kök-
çüler Nizamnamesi’ne göre aktarların 

zehirli drog, terkibi gizli bileşikler, 
tıbbi müstahzarlar satmaları ve hekim 
reçetesine göre ilaç hazırlamaları ya-
saklanmış oldu. Bundan bir asır sonra 
1985’te yayınlanan 5777 sayılı genel-
gede ise telafisi olmayan rahatsızlık-
ların meydana gelmesini önlemek 
amacı ile, halk sağlığını geniş ölçüde  
olumsuz yönde etkileyen bu tip dük-
kanların bir disiplin altına alınması, 
bazı drogların satışının yasaklanması, 
hijyen tedbirlerine uyulması ve drog 
karışımları hazırlanıp satışının yasak-
lanması gibi tedbirler yer almaktaydı. 

Son döneme bakıldığında ise, 1985 
tarihli genelge üzerinde yapılması 
planlanan revizyon 2008’den bu yana 
Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel 
Müdürlüğü (İEGM)’nün gündemin-
de. Geçtiğimiz günlerdeİEGM’nden 
yapılan açıklamalara göre, aktarlarda 
satılabilecek bitkilerle ilgili 1 Ekim 
1985 tarihli genelgede düzenlemeler 
yapılarak tıbbi etkisi bulunan birçok 
bitkinin aktarlarda satılmasına sınır-
lama getiriliyor. Genelge revize çalış-
maları devam ederken İEGM’nden 
yapılan açıklamada, halkta mevcut 
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sonra onları lösemili ve sağlıklı hücre-
lerin beraber bulunduğu ortama bırak-
tılar. Üç gün sonra kanserli hücrelerin 
hepsinin öldüğünü, ancak sağlıklı hüc-
relere herhangi bir zarar gelmediğini 
tespit ettiler. 

DNA origami yöntemi 2006 yı-
lında Paul Rothemund (Kaliforniya 
Teknoloji Enstitüsü) tarafından geliş-
tirildi. Bu yöntem uzun ve kısa DNA 
zincirlerinin birbiriyle eşleşmesi ve üç 
boyutlu bir yapı kazanmasıyla çeşitli 

biçimler elde edilmesini sağlıyor. Yapı-
lan bu araştırmayla beraber DNA’nın 
akıllı ilaç üretiminde kullanılabilir 

bir materyal olduğu ortaya konmuş 
oldu. Bununla beraber, sadece hedefe 
yönelik çalışan nanorobotlar, pek çok 
yan etkisi olan ve sağlıklı hücrelere de 
zarar veren kanser tedavilerine iyi bir 
alternatif olabilecek gibi görünüyor. 
Bundan sonra yapılacak çalışmalar na-
norobotların vücutta yıkılmadan da-
ğılmasına ve işlev görmesine yönelik 
olacak. 

Ezgi Vural

olan bitkiselin zararsızlığı şeklindeki 
inanca yönelik olarak, ‘tamamen bit-
kisel’ ifadesinin masumiyet anlamı 
taşımadığı ve bitkisel birçok ürünün 
yanlış kullanılması halinde vücuda 
zarar verebileceği belirtiliyor. Tıbbi 
bitki kategorisinde olan tüm bitkilerin 
tedavi edici özelliği üzerinde bilimsel 
verilerin oluşturulması gerektiğine 
dikkat çekilerek, bilinçsiz ve kontrol-
süz kullanımdan kaçınılması gerektiği 
vurgulanıyor.

Aktarların bitkisel karışım hazır-
lamasının ve aktarlarda tedavi edici 
özelliği bulanan etiketli ürünlerin sa-
tılmasının yasak olduğu ve tedavi edici 
özellikteki bu ürünlerin hekim ya da 
eczacıya danışarak alınması gerektiği 
belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılmış bitkisel ürünlerin 
aktarlarda satılamadığı; ancak Tarım 
Bakanlığı üzerinden gıda takviyesi izni 
almış ürünlerin satılmakta olduğu ve 
de aktarlarda bulundurulamayacak 
bitkileri içeren listenin bu revizyon-
la birlikte genişletildiği belirtiliyor. 
Örneğin daha evvel bu listede yer al-
mayan ve bilinçli kullanılmadığında 
birçok ilaçla etkileşime girebilecek 
olan St. John’s Wort adıyla bilinen sarı 

kantaron bitkisinin ve zayıflama ürün-
lerinde bulunan kalp damar hastalık-
larını etkileyecek nitelikteki bitkilerin 
de bu listeye eklenmesi bekleniyor.

Bugün her ne kadar eczacılar fito-
terapi çalışmalarında bulunuyor olsa-
lar da, şifalı otlarla tedavi denildiğinde 
akla öncelikle aktarlar geliyor. Hastane 
ortamındaki ve hasta-hekim ilişkisin-
deki soğukluk, koruyucu hekimlik 
uygulamalarının eksikliği, ilaçların yan 
etkileri, modern tıbbın birçok hasta-
lıkta semptomatik tedaviden fazlasını 
sunamaması gibi gerekçelerle halkın 
bitkisel tedaviye yönelmiş olması özel-
likle son yıllarda aktarlık uygulamala-
rının çokça gündemde olmasına sebep 
teşkil ediyor. 

Aktarlık uygulamalarında halk sağ-
lığı sorunu olarak görülen noktaların 
başında, hastalara ilaç olarak verilen 

şifalı bitkilerin güven telkin eden bir 
kurum tarafından garanti edilmiş isim, 
toplanma zamanı, toplanma yeri, top-
lanma saati, etkin madde miktarı, is-
tenmeyen madde taşıyıp taşımadığı, 
son kullanma tarihi gibi temel bilgileri 
sunmaması geliyor. Yine hekimler ve 
eczacılar tarafından aktarlara yönelti-
len önemli eleştirilerden bir diğeri de, 
aktarların hastaların çaresizliklerini 
fırsat bilerek hiçbir kalite standardı ve 
bilimsel değeri olmayan bazı bitkisel 
karışımlar satmaları. Ancak son yıl-
larda eczanelerde de bu tür ürünlerin 
satılmakta olduğu göz önüne alınarak, 
yapılacak olan düzenlemelerin kapsa-
yıcı nitelikte olması bekleniyor.

Yapılmakta olan düzenlemelerin, 
ağrı, gribal enfeksiyonlar, kabızlık, is-
hal gibi rahatsızlıklarda etkinliği bilim-
sel olarak kanıtlanmış, yaygın olarak 
kullanılan, yan etkileri minimal düzey-
de olan bitki ya da fitoterapötiklerin 
satışını ve kullanımını sınırlamaktan 
ziyade, halkın kullanabileceği bu gibi 
bitkilerin aktarlardan güvenli olarak 
teminini sağlamaya yönelik olacağı 
umuluyor. 

Özlem Bildik

haberler
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haberler

Kolestrol düşürücü ilaçlar olarak 
bilinen ve günümüzde yaygın bir 

şekilde kullanılan statinler kardiyovas-
küler hastalıkları önlemekte veya geliş-
mesini ertelemektedir. Son dönemde 
statinler yararları kadar kullanımları-
nın yol açtığı risklerle de gündeme gel-

mektedir. Karaciğer enzimleri üzerine 
etkileri, ilaç etkileşimleri ve bilişsel 
yan etkilerinin yanında diyabet riskini 
arttırdığına dair yayınlanan araştırma-
lar statinlerin güvenilirliği üzerine sor-
gulamaları ve beraberinde tartışmaları 
başlatmıştır.

2001 yılında pravastatinle gerçek-
leştirilen WOSCOPS analizinin (West 
of Scotland Coronary Prevention Study) 
verileri statinlerin diyabet gelişme 
riskini artırdığına dikkat çekmişti. 
Sonrasında bu konu üzerine yapılan 
çalışmalar katılımcı sayısındaki artış 
ve alt grup analizlerini içeren deney 
sonuçları ile desteklenmeye devam 
etti. Ekim 2009’da Diabetes Care‘da 
yayınlanan çalışmada 57 593 katılımcı 
ile gerçekleştirilen deneylerde statin 
kullananlarda diyabet riskinin arttı-
ğı sonucuna ulaşılmasının yanında 
statinlerin diyabet gelişimi ile ilişki-
sinin hala belirsiz kaldığı vurgulandı. 
Şubat 2010’da Lancet’te yayınlanan 
13 randomize statin deneyinin meta-
analizinde, 91 140 katılımcıdan 4278 
katılımcıda diyabet geliştiği belirtildi 
ve statin tedavisi diyabet vakaları için 

Statin tedavisi diyabet riskini artırıyor mu?

Besinlere ek olarak kullanılan vita-
min ve mineral takviyelerinin tü-

ketimi her yıl hızla artıyor. Amerika’da 
bu tip takviyelere harcanan para son 
on yılda 20 milyar doları geçmiş du-
rumda. Gelişmiş ülkelerde ve iyi bes-
lenen toplumlarda sıkça alınan bu 
destekler, bir vitamin veya mineral ek-
sikliğini gidermeye yönelik değil, kro-
nik hastalıklardan korunmaya yönelik 
alınmakta.

Yaşlılarda, kronik hastalıklar ve dü-
şük yaşam standartları gibi sebeplerle 
besin alımının düşmesi ya da alınan 
besinlerin emiliminde sorun olması, 

vitamin ve mineral desteğinin faydalı 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu-
nunla beraber, yüksek doz alımların 
oluşturabileceği toksisite, ilaç etkile-
şimleri, yan etkiler endişe vericidir ve 
bu takviyelerin uzun vadedeki etkileri-
ni araştırmayı gerektirmektedir. 

Finlandiya, Amerika, Norveç ve 
Kore’deki üniversitelerde çalışan araş-
tırma görevlilerinin birlikte yaptığı 
Iowa Kadın Sağlığı Çalışması (Iowa 
Women’s Health Study), alınan vita-
min ve mineral takviyelerinin uzun 
vadedeki etkilerini inceliyor. Gurubun 
Ekim 2011’de yayınlanan araştırması, 

yaş ortalaması 62 olan 40 bin kadar 
kadın üzerinde yapıldı (Arch Intern 
Med.  2011 Oct 10; 171(18): 1625-
33.). 1986 yılında başlayan araştırma 
19 yıl boyunca yürütüldü. 1986, 2004 
ve 2007 yıllarında çalışmaya katılan 
kadınlara uygulanan anketlerle katı-
lımcıların vitamin-mineral desteği kul-
lanıp kullanmadığı sorgulandı ve katı-
lımcıların sağlık durumları incelendi. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, 
1986 yılında katılımcıların % 66’sı 
bu tür takviye alırken, 2004 yılında 
bu oran % 85’e yükseldi. 2008 yılının 
sonuna gelindiğinde 15 binden fazla 

Vitamin ve mineral desteğinin uzun vadedeki etkileri
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katılımcının öldüğü tespit edildi. Elde 
edilen veriler ışığında kullanılan pek 
çok takviyenin ölüm oranını azaltma-
dığı; hatta magnezyum, bakır, B6 vi-
tamini ve demir gibi bazı vitamin ve 
minerallerin ölüm oranını arttırdığı, 
sadece kalsiyumun bu oranı düşürdü-
ğü saptandı. Diğer tüm mineral ve vi-
taminlerden ayrı olarak ölüm oranını 
arttırmada en fazla öne çıkan demir 
oldu. Demirin vücutta oksidanların 
üretildiği reaksiyonları hızlandırması 
sebebiyle ölüm oranını arttırdığı düşü-
nülüyor. 

Bunlara ek olarak, vitamin ve mi-
neral desteği alanların daha çok şe-
hirlerde yaşadığı verisi elde edildi. Bu 
tür takviye alanların daha çok meyve 

haberler
% 9 artmış diyabet riski ile bağlantı-
lı bulundu. Çalışmada statin tedavisi 
kardiyovasküler hastalık riskini azalt-
mak amacı taşırken aynı zamanda kar-
diyovasküler risk artışına neden olan 
diyabet gelişimiyle sonuçlanabilmesi 
bir paradoks olarak nitelendirildi. Bu-
nun yanında statin tedavisiyle diyabet 
riskindeki artış, koroner vakalardaki 
azalma ile karşılaştırıldığında daha 
düşük olduğu için klinikte orta veya 
yüksek kardiyovasküler risk taşıyanlar-
da ya da mevcut kardiyovasküler has-
talığı olanlarda klinik uygulamaların 
değiştirilmemesi gerektiği ifade edildi. 
Haziran 2011’de Journal of American 
Medical Association’da yayınlanan bir 
metaanalizde aşırı doz statin tedavisi 
ve normal doz statin tedavisi karşılaş-
tırılarak statin ile yeni gelişen diyabet 
riskinin artışı arasındaki ilişki incelen-
di. Başlangıçta diyabeti olmayan 32 
752 katılımcının olduğu 5 deneyde, 
2749 yeni diyabet vakası (1449 vaka 

aşırı doz tedavi, 1300 normal doz te-
davi) gelişti. Deney verileri ışığında 
aşırı doz statinin yeni gelişen diyabet 
riskini artırdığı ifade edildi. 

Son olarak Ocak 2012’de yayınla-
nan yeni bir çalışma, geniş katılımcı 
sayısı ve alt grup analizleriyle dikkat 
çekerek tartışmaları tekrar gündeme 
getirdi (Arch Intern Med. 2012 Jan 23; 
172(2): 144-52). Çalışma Amerika’da 
50 ile 79 yaşları arasındaki 153 840 
postmenopozal kadınla (% 7.04 sta-
tin kullanırken % 92.96 sı kullan-
mamaktadır) gerçekleştirilmiştir ve 
yapılan anketlerle bu kadınların ırk/
etnisite, yaş, eğitim durumu, Diyabe-
tes Mellitus (DM) aile hikayesi, dep-
resyon aile hikayesi, hasta tarafından 
bildirilen kardiyovasküler hastalıklar, 
hormon tedavisi görmeleri ve sigara 
düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma 
sonucunda statin kullanan kadınların 
% 9.93’ünde, kullanmayanlarınsa % 
6.41’inde yeni gelişen DM bildirildi. 

Buna dayanarak statin kullanımının, 
postmenopozal kadınlarda yeni geli-
şen DM riski ile bağlantılı olduğu dü-
şünülmektedir. Bu etki tüm statin tip-
lerinde gözlemlendiği için statine bağlı 
DM, bir ilaç sınıfının yan etkisi olarak 
da yorumlanmaktadır.Amerika Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA), yayınlanan lite-
ratürlerdeki veriler ışığında statinlerin 
güvenirliği üzerine açıklama yaparak 
statin kullanımının kan şekerini ya 
da bazı insanlardaki glikozillenmiş 
hemoglobin (HbA1c) düzeylerini 
artırdığına yönelik uyarıda bulundu. 
Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı yaptığı 
açıklamayla statin grubu ilaçların uya-
rılar kısmına, diyabet riski taşıyan has-
talarda statinlerin kullanımıyla diyabet 
sıklığında artış bildirildiğinin eklen-
mesinin ve kullanma talimatlarında da 
benzeri uyarıların yer almasının gerek-
tiğini ifade etmiştir. 

Betül Sümbül

ve sebze tükettiği, daha az alkol kul-
landığı, düşük yağ, yüksek protein ve 
karbonhidrat değerli öğünlerle beslen-
diği, daha yoğun fiziksel aktivitede bu-
lunduğu ve eğitim seviyelerinin daha 
yüksek olduğu saptandı. 

Araştırmacılara göre, vitamin ve 

mineral takviyesinin bir eksiklik duru-
munda alınması kesinlikle faydalıdır. 
Ancak bir eksiklik söz konusu olma-
dan bu tür destekleri kullanmaktan 
sakınmak gerekir ve vitamin-mineral 
desteği hekim tavsiyesiyle alınmalıdır.  

Ezgi Vural
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Diyabet ve obezite riskinde mahallenin rolü

Obezite, diyabet ve kalp hastalık-
ları gibi ciddi sorunlara neden 

olur. Yapılan sosyal gözlem çalışma-
ları mahalle şartlarındaki değişim 
ile obezite ve diyabet riski arasında 
ilişki kuruyor. Bu çalışmalarda sağ-
lıklı olma halinin devamında bireyin 
yaşadığı çevre şartlarının da etkili 
olduğuna işaret edilmekte. Chicago 
Üniversite’sinden Jens Ludwig ve arka-
daşlarının  yayınladığı çalışma, obezite 
ve diyabet riski üzerine mahallenin fi-
ziksel ve ekonomik şartlarının ne denli 
etkili olduğunu ölçen yeni bir toplum-

sal deney niteliğinde (N Engl J Med 
2011; 365: 1509-19).

Çalışmada, Amerikan İmar ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın ‘yoksulların var-
lıklı mahallelere taşınması’ (Moving to 
Opportunity) projesi verilerinden fay-
dalanıldı. Sakinlerinin % 40’ı yoksul-

luk sınırının altında olan (iki çocuklu 
bir anne için yıllık 17 500 $) kamu ko-
nutlarında yaşayan 4498 kadın (bekar 
anne) üç gruba ayrılarak takip edildi. 
1788 kadın fakirliğin daha az olduğu 
bölgeye (sakinlerinin % 10’dan azı fa-
kir olan) taşındıkları takdirde konut 

Kalp krizi ataklarında yeni bir test

Göğüs ağrısı ya da kalp semp-
tomları olan birinin, kalp krizi 

geçirip geçirmediğini kesin olarak söy-
lemek zordur. EKG kalp hasarını doğ-
rulamak için anahtar testlerden biridir, 
ancak her zaman kesin sonuç vermez. 
Bu durumda tanıyı doğrulamak için 
hekimler kanda Troponin I adlı prote-
ini ölçen bir test uygularlar. Troponin I 

düzeyi yüksek seviyelerdeyse, bir kalp 
hasarı olduğu daha muhtemeldir. Ara-
lık 2011’de yayınlanan bir araştırmaya 
göre, daha hassas bir Troponin I testi 
kalp krizi vakalarının daha hızlı tespiti-
ni sağlamaktadır (JAMA 2011 Dec 28; 
306(24): 2684-93).

Almanya Üniversitesi Hamburg 
Kalp Merkezi’nde, bu yeni geliştiril-
miş testi kullanan araştırmacılar % 
99 oranında doğru olarak kalp krizini 
bertaraf edebildiler. Daha hassas olan 
bu yeni testin kalp krizini dışlamada 
rutin Troponin I testinden daha etkili 
olduğu, 1818 hastayla yapılan bu çalış-
mada kanıtlandı. Amerika Kalp Der-
neği başkanı Dr. Gordon Tomaselli 
(Baltimore, Johns Hopkins Kalp ve 
Damar Enstitüsü Kardiyoloji Şefi) bu 
testin algılanması güç kalp hasarlarını 
da tespit edebileceğini ifade etti.

Bu yüksek hassasiyetli test, kalp 
krizi geçirmemiş hastalarda çok düşük 

seviyelerdeki troponin I konsantras-
yonlarını da tesbit edebildiği  için aşırı 
tanı konulmasına neden olacak kadar 
hassas olabilir. Zaten kalp krizinin aşı-
rı tanısı, hastaların ihtiyaç duymadık-
ları tedavileri almalarına yol açan en 
büyük sorunlardan biridir. Bu testin, 
aşırı tanı sorununu tamamen çözme-
diğini, fakat seri testlerle kalp krizini 
dışlamakta oldukça etkili olduğunu 
belirten Tomaselli, bulguları onayla-
mak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizdi.

Testin en doğru sonucu verme-
si için hastaneye geldikten sonra üç 
saat içinde tekrarlanması gerekiyor. 
Tomaselli’ye göre, bulgular onaylan-
dığı takdirde, Troponin I testi acil 
servislerde de çok yaygın bir şekilde 
kullanılabilir. 

Furkan İsmail
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desteği (housing voucher) ve taşın-
ma danışmanlığı alabilecek grup ola-
rak belirlendi. 1312 kadından oluşan 
ikinci gruba şartsız destek sağlandı. 
Bu grup istediği yere taşınmakta ser-
best bırakıldı ve taşınma danışmanlığı 
sağlanmadı. 1398 kadın kontrol grubu 
olarak belirlendi ve diğer iki gruba sağ-
lanan destek verilmeyerek sadece izle-
meye alındı.

2008–2010 yılları arası dönemde 
değerlendirilen katılımcıların kilo, 
boy ve glikolize hemoglobin seviyesi 
(HbA1c) saptanarak sağlık sonuçla-
rını gösteren veriler değerlendirildi. 
Çalışma sonuçlarına göre, kontrol gru-
buna nazaran daha az fakir bölgelere 

taşınma imkanına sahip olan grupta 
vücut kitle indeksi ve glikolize hemog-
lobin seviyesinde belirgin bir azalma 
gözlendi. Ciddi obezite ve diyabete 
yatkınlıkta ki bu fark çevresel koşul-
ların insan sağlığını etkilemede ne ka-
dar önemli olduğunu göstermektedir. 
Çalışmada bu ilişkinin altında yatan 
kesin mekanizmaların belirgin olma-
dığı, ancak toplumda sağlıklı yaşamı 
amaçlayan tasarıların rehber alındığı 
ileri incelemeler ile bu durumun net-
leştirilebileceği vurgulandı. 

Süregelen çalışmalar, taze meyve 
ve sebze gibi sağlıklı besinlere ulaşım 
için gerekli market yetersizliği ve park-
yürüme alanları gibi fiziksel aktivite 

yapılabilecek güvenli alanların eksikli-
ğinin ciddi obezite ve diyabete yatkın-
lıkta önemli faktörler olduğunu göster-
mektedir. Ayrıca mali zorluk ve kronik 
anksiyetenin getirdiği psikolojik stres 
de vücut metabolizmasını bozarak 
kronik hastalıklara yol açabilmektedir. 
Çalışma sonuçlarının, önceki çalışma-
lar ile birlikte obezite ve diyabetin sos-
yal kökeninin anlaşılmasında, klinik 
veya halk sağlığı araştırmalarında ve 
toplum sağlığını koruyucu yeni pro-
jelerin geliştirilmesinde önemli yarar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Merve Yamanoğlu

Ergenlikte obezite: 
‘Anne duyarlılığı’ ve ‘güvenli bağlanma’

Çağımızın en büyük sorunu haline 
gelen obezitenin nedenleriyle 

ilgili Eunice Keneddy Shriver Ulu-
sal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme 
Enstitüsü’nde (Eunice Kennedy Shri-
ver National Institute of Child Health 
and Human Development) yapılan ve 
Ocak 2012’de yayınlanan bir çalışma-
da (Pediatrics 2012 Jan; 129(1): 132-
40), bebeklik dönemindeki anne ilgisi 
azlığının ergenlik dönemindeki obezi-
teye etkisi araştırıldı.

Çalışmada, güvenli bağlanma (at-
tachment security) ve anne duyarlılığı 
(maternal sensitivity) olarak iki fak-
törü ele alan bilim adamları, güvenli 
bağlanmayı; bebeğin anneye ilgisi yani 
anneden bir süreliğine ayrı kalan ço-
cuğun anneyi bir “güvenlik dayanağı” 
olarak gören ve stresli geçen bir süre-
den sonra ona geri dönüşün rahatlatıcı 
olduğunu anlayan çocukların farkında-

lığını yansıttığı, anne duyarlılığını ise; 
annenin bebeğe ilgisi yani çocuğunun 
duygusal durumunu tanıyabilen anne-
nin çocuğuna sıcak, tutarlı ve rahat bir 
şekilde karşılık verme kapasitesini gös-
terdiği şeklinde tanımlamışlardır.

Çalışmada 1991 yılında doğmuş 
1364 katılımcıdan 977’sinin verileri 
kullanılmıştır. Çalışmanın tutarlılığını 
sağlamak ve farklı sosyodemografik 
şartlara sahip ailelerden örneklerin 
alınması amacıyla ABD’nin 9 farklı 
eyaletinden 24 farklı hastanedeki ço-
cuklar seçilmiştir. Aynı zamanda anne 
yaşının on sekizden büyük, doğumunu 
tek başına gerçekleştirmemiş, ingilizce 
akıcılığına sahip, doğum sonrası 7 gün 
içerisinde taburcu olmuş ve çocuğun 
evlatlık olarak verilmeyeceği kesin olan 
bireyler seçilmiştir. Erken dönem an-
ne-çocuk ilişkisi kalitesini değerlendir-
mek için 15, 24, 36 aylık olan bebekler 

ile anne arasında davranışların doğru-
dan gözlenmesi ve daha önceden belir-
lenen bir standarda göre kodlanmasıy-
la elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Bebeklik döneminde zayıf anne-
çocuk ilişkisi yaşamış bireylerin er-
genlik döneminde obez olma sıklığı 
% 26,1 bulunmuştur. Ayrıca güvensiz 
bağlanmaya göre düşük anne duyarlı-
lığının obezite ile ilişkisinin daha yük-
sek olduğu tespit edilmiştir. Güvenli 
bağlanma ve anne duyarlılığı, çocuğun 
stresle oluşan durumlar gibi duygu 
durumunu ayarlayabilme kapasitesi-
nin gelişimi sırasında obezite ile ilişki-
lenir. Bu streslerin cevapları fizyolojik 
(kortizol seviyesinde yükselme vb.) 
ya da davranışsal (besin tüketiminde 
artma vb.) olabilir ve eğer stres çok uç 
noktada ve sürekliyse kişi obez olmaya 
doğru sürüklenebilir. Yapılan çalışma, 
bebek-anne ilişkisinin niteliğinin er-
genlik döneminde obezite risk faktörü 
ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. 

Emre Şefik Çağlar
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Pakistan’da kontamine ilaç kaynaklı ölümler

Ocak ayında, Pakistan’ın Lahore 
şehrinde bulunan bir hastanede 

hastalara ücretsiz dağıtılan bir ilacın 
üretim aşamasında kontamine olarak 
120’den fazla kişinin ölümüne neden 
olduğu bildirildi. Ardından kontamine 
olan bu ilacı üreten ilaç şirketi devlet 
tarafından kapatıldı. Ancak ilaç krizi-
nin, ucuza mal edilen ilaçların kalite-
sizliği ve Pakistan’daki ilaç düzenleme 
sisteminin yetersizliği nedeniyle orta-
ya çıktığı belirtiliyor.

Lahor’daki Pencap Kardiyoloji 
Enstitüsü’nde kalp rahatsızlığı olan 
hastalara ücretsiz olarak dağıtılan güç-
lü damar genişletici Isotab (izosorbit 
mono nitrat) ilacının bir partisinin 
ölümlere neden olduğu düşünülüyor. 
O partiden alınan ilaçlarda yapılan 
testler, ilacın beyaz kan hücrelerinin 
hızla azalmasına neden olan ve sıtma 
tedavisinde kullanılan primetamin ila-
cıyla yüksek dozda kontamine olduğu-
nu gösteriyor. Pakistan devlet müfet-
tişleri, Efroze Kimya’nın Karachi’deki 

fabrikasında dokuz milyondan fazla 
Isotab tabletinin üretilmiş olduğunu 
ve üretim sürecinde ciddi bir teknik 
problemin, primetaminle kontaminas-
yona neden olduğunu düşünmekteler. 
Diğer yandan araştırma görevlileri, ra-
portörlere üretim ya da son kullanma 
tarihiyle işaretli olmayan kontamine 
ilaç partisinin hastanelerde kullanıldı-
ğını bildirdiler. Hastane idari memur 
şefi ve yedi kıdemli üye, araştırma 
süresince ve araştırma sonuçlanana 
kadar görevden alındı. İlacın Pakistan 
dışına dağıtıldığı düşünülmüyor fakat 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya 
çapındaki bütün düzenleme otoritele-
rine uyarı alarmı verdi.

Ölümler Pakistan Sağlık 
Bakanlığı’nın, sağlık sistemleri ve hiz-
metleriyle ilgili sorumluluklarını yerel 
yönetimlere devrettiği bir dönemde, 
Pakistan’ın ilaç düzenleme sisteminin 
zayıflığına dikkatleri çekti. Pakistan’da 
bir sağlık politikası derneğinin başkanı 
olan Sania Nishtar tüm ülkede çok az 

sayıda ilaç test laboratuarı olduğunu 
ve bunların da çoğunun işlevi olmadı-
ğını belirtti. Dr. Nishtar, 2005’te kabi-
ne kurulduğundan beri politik müca-
delelerin bağımsız bir ilaç düzenleme 
otoritesinin oluşturulmasını geciktir-
diği ve merkezden yerel yönetimlere 
yapılan yetki devrinin, bu süreçte daha 
fazla gecikmelere neden olduğu konu-
sunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Pa-
kistan Tıp Derneği, yolsuzluk ve rüş-
vet yoluyla 600 kadar ilaç üreticisinin 
resmi kayıtlar dışında üretim yaptığını 
açıkladı.

Oxford Üniversitesi Tropikal Tıp 
araştırma görevlisi Paul Newton, 
Lahore’daki ölümlerin küresel so-
runun bir örneği olduğunu aktardı. 
Newton’un British Medical Journal 
dergisine verdiği demece göre DSÖ, 
dünyadaki ülkelerin üçte birinin ilaç 
düzenlemesinin olmadığını ya da güç-
lükle işlev gören bir kapasitesinin ol-
duğunu tahmin etmektedir. 

Halil Aziz Velioğlu

Tiroid eksikliği olan hamilelere hormon desteği gerekli mi?

Gebelikteki hormon düzeyleriy-
le bebeğin gelişimi arasındaki 

ilişkiye dair çok sayıda araştırma mev-
cuttur. Tiroid eksikliği olan gebelerin 
bebeklerinde bilişsel işlevlerde azal-
ma meydana geldiği bilinmektedir. 
Ocak 2012’de yayınlanan bir makale-
de  tiroid eksikliği olan gebelere tiroid 
hormunu verilmesinin, bu gebelerin 
3 yaşına gelmiş çocuklarının IQ de-
ğerlerinde anlamlı bir fark gösterme-
diği bildirilmiştir (N Engl J Med 2012; 
366: 493-501).

Deney hayvanlarında yapılan çalış-
malara göre sinir sisteminin büyüyüp 
gelişebilmesi, serbest tiroksin (T4) 
döngüsüne bağlıdır. Mevcut bilgiye 
göre fetüste aktif tiroid hormon salı-
nımı 18-20 haftadan sonra başlamak-
tadır. Bundan önceki evrede annenin 
serbest tiroksini (T4) işlev görmek-
tedir. Bu değerlendirmeye göre tiroid 
eksikliğiyle alakalı doğum öncesi in-
celeme ve tedavi, çocuk gelişimi için 
önemli bir parametredir.

Söz konusu araştırmada, hamile-

liğin erken döneminde tiroid seviyesi 
incelenmiş, düşük T4 ve yüksek tiro-
tiropin seviyesine sahip hipotiroidili 
annelerin üç yaşına gelmiş çocukların-
daki bilişsel bozukluklar değerlendiril-
miştir. 

Araştırmada gebeliğinin on ikinci 
haftasındaki 21 846 kadından kan ör-
neği alınmış tirotiropin seviyesi 97,5 
persentilin üzerindekiler, serbest T4 
seviyesi 2,5 persentilin altındakiler 
ve her iki durumu birlikte gösteren-
ler (hipotiroidisi olan gebeler) pozitif 
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Erken doğum nedeniyle her yıl 
bir milyondan fazla bebek hayatını kaybediyor

Dünyada her yıl yaklaşık on beş 
milyon prematüre doğum ger-

çekleştiği bildiriliyor. Tüm doğumlar 
göz önüne alındığında, bu rakam % 
10’un üzerinde bir oranı ifade ediyor. 
Bu rakamlar, Dünya Sağlık Örgütü ile 
birlikte ‘The March of Dimes Founda-
tion’, ‘The Partnership for Maternal, 
Newborn & Child Health’ ve ‘Save the 
Children’ gibi sivil toplum örgütleri-
nin katkılarıyla hazırlanan raporda yer 
alıyor. Söz konusu ‘Erken doğumlara 
ilişkin küresel eylem raporu’na göre 
(Born too soon: the global action report 
on preterm birth) prematüre doğum-
lara en çok Hindistan’da (3 519 100) 
ve Çin’de (1 172 300) rastlanıyor. Bu 
rakamlar sırasıyla her yüz doğum için 
13 (Hindistan) ve 7,1 (Çin) oranlarına 
tekabül ediyor. 2010 yılına ait verilere 
göre Türkiye’nin prematüre doğum 
oranı % 12 gibi yüksek sayılabilecek 

bir düzeyde. 
Her yıl yaklaşık 1,1 milyon pre-

matüre bebeğin hayatını kaybettiği, 
birçoğunun da başta nörolojik olmak 
üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla müca-
dele etmek zorunda kaldıkları belir-
tilen raporda, hayatını kaybeden 1,1 
milyon bebeğin yaklaşık dörtte üçü-
nün basit tıbbi imkânların sağlanması 
ve bazı önlemlerin pratiğe geçirilmesi 
ile yaşayabileceklerinin altının çizil-
mesi dikkat çekici.

Raporda altı çizilen bir diğer hu-
sus, erken doğum sayısında dünya 
çapındaki artışın endüstrileşmiş ülke-
lerde de gözlemlenmesi. Endüstrileş-
miş ülkelerdeki artıştan, söz konusu 
ülkelerde çocuk sahibi olma yaşının 
yükselmesi, diğer bir ifade ile ileri yaş-
lardaki gebeliklerin artması sorumlu 
tutuluyor. 

Mehmet Yılmaz   

grup olarak değerlendirilmiştir. Ta-
rama grubundan 390 ve kontrol gru-
bundan 404 kadın değerlendirmeye 
pozitif sonuç vererek çalışmaya dahil 
edilmiştir. Daha sonra tarama grubun-
daki gebelere levotiroksin tedavisine 
başlanmıştır.

Pozitif sonuç veren kadınların ço-
cuklarının IQ değerleri tarama gru-
bunda ortalama 99.2, kontrol grubun-
da ise 100 iken; IQ değerleri 85’ten 
az olan çocukların oranları tarama 
grubunda % 12.1 kontrol grubunda 
ise % 14.1 olarak kaydedilmiş. Bu so-
nuçlardan hareketle tarama ve kontrol 
gruplarındaki gebelerin çocuklarının 

IQ değerlerinde kayda değer bir fark-
lılık görülmemiştir.

Hollanda ve Çin’de yayınlanan 
çalışmalarda, hamilelikleri boyunca 
belirti göstermeyen hipotiroidisi olan 
kadınlar ile hipotiroidisi olmayan ka-
dınların iki yaşındaki çocuklarının 
nörolojik gelişimleri karşılaştırılmış 
ve hipotiroidisi olanların çocuklarının 
nörolojik gelişimlerinin azaldığı tespit 
edilmiştir. Annedeki düşük tiroid sevi-
yesine bağlı olarak çocuklarda meyda-
na gelen bilişsel bozukluklar; hafızada 
bozukluk, görsel dikkat eksikliği veya 
bozuklukları, görsel ve işitsel uyarılara 
yönelimde azalma, ileri görüş anorma-

litesi ve davranışsal değişiklikler olarak 
belirtiliyor. Düşük T4 düzeyi bebeklik 
döneminde psikomotor gelişim eksik-
liğine neden olmakla beraber ileriki 
zamanlarda çocukta anlamlı konuşma-
nın gelişmesini engelleyici bir rol oy-
nadığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, 
çocuğun üç yaşındaki IQ gelişiminin 
gebelik dönemindeki levotiroksin te-
davisine duyarsız olabileceği de belir-
tiliyor. Bu sebeple şu andaki çalışmalar, 
gebelikte kullanılan levotiroksinin, ço-
cukluğun beş ve yedi yaşındaki etkile-
riyle alakalı olarak sürdürülmektedir. 

Hande Kizir
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Modern dönemde sağlık hizmetleri tıp sis-
teminin oluşumuyla mutlaklaşmıştır. Acı, 

ağrı, hasta, hastalık, sağlık gibi insan hayatının 
pek çok mühim olgusu üzerinde yetkili mercî 
ola rak kendini belirleyen tıp sistemi, din ve ya-
salara benzer şekilde yaşamımızda neyin normal, 
uygun ya da arzu edilir olduğunu belirlemiştir. 
Medikal alandaki hızlı ilerlemeler, pratikte gös-
terdikleri pek çok yarar sayesinde mevcut ünle-
rini güçlen dirmişlerdir. 

Kadim geleneklerde hastalık ve sağlık anlayış-
ları kültürün belirlediği kavramlardı ve acı çek-
menin sebeplerine ya da sonuçlarına dair inanış-
lar, mistik ve dini algılar mevcuttu. Başka türlü 
ifade edersek, acı çekiyor olmanın şartları nı ve 
biçimini belirleyen algı her kültürün kendi içinde 
şekillenir, kimi zaman dini kimi zaman mitolojik 
algılardan beslenirdi. Modern tıp sisteminin “ev-
rensel” yasaları ise acı ve ağrı deneyimleri hakkın-
da belirli “nesnel” mekanizmalarla yargıda bulun-
mayı ve onlara neden olan hastalıkların tedavisi 
için ilaçlar kullanabilmeyi müm kün kılmıştır. 
Dolayısıyla kadim geleneklerin tersine mo dern 
tıp yaklaşımının  hastalıklara dair metafizik açık-
lamalara gereksinimi artık kalmamıştır. Acı ve 
ağrı deneyimleri gibi bugün hastalık kav ramı da 
normal olanın belirlenmesi üzerinden tespit edi-
len arızî bir durum olarak ele alınır. 

Tıbbın belirlediği hastalıklar doğal olarak 
yine tıbbın belirlediği sistem içerisinde sağaltıl-
maktadır. Diğer hastalıklar gibi bir hastalık olarak 
görülen “ölüm” de modern toplumun görmemesi 
gereken bir olgu olarak tanımlanıp, uzma nın üze-
rine karar verdiği bir sürece dönüşmüş ve böylece 
küçük sessiz ölümler, büyük dramatik ölümlerin 
önüne geçmiştir. Aslanda kişinin eskiden evinde, 
yatağında ölme si durumundan bugün hastane 
odalarında, yoğun bakım altında ölür/ölümü 
bekler hale gelmesinde hastanelerin kuruluşu ve 
sonrasında kazandığı işlev farklılığı önemli bir rol 

oynamıştır.
Sağlıklı olmanın mutlaklaştırılmasıyla birlikte 

ya şamın doğal deveranı içerisinde normal kabul 
edilen ergenlik, menopoz, yaşlanma, ölüm vb. 
süreçler zamanla sağlığın kontrol alanına dahil 
edilmiştir. Daha önce “yaramaz” olan çocuğa 
artık hiperaktif teşhisi konmuş, “mutsuzluk” ilaç-
larla tedavi edilebilir bir semptom haline gelmiş 
ve yaşama dair normal algı lar giderek tıbbîleşti-
rilmiştir. Hastalık tanımları mevcut hastalıkları 
betimlemenin dışında, olası hastalık lara karşı 
da geliştirilmiş ve her birey “potansiyel” olarak 
yarının hastası ilan edilmiştir. Böylece, hasta ol-
sun veya olmasın, kişi, hayatının her döneminde 
tıbbın üzerinde yargıda bulunduğu kimse haline 
gelmiştir. Tıp sistemi içinde gerçekleştirilen yar-
gılar, bireyin hastalık ve sağlık algısını da şekillen-
direrek daima sağlığı talep eden, sağlıklı yaşama 
üzerine kodlanmış bir toplumun ortaya çıkması-
na neden olmuştur.

Sağlığın yaşamın merkezinde önemli bir fi-
gür haline gelmesinde diğer bir önemli faktör de 
bireyin iletişim araçları sayesinde tıbbî bilgiye 
rahat ulaşmasıdır. Nasıl sağlıklı olunabileceği ko-
nusunda her gün “vaaz” veren uzmanların bulun-
duğu te levizyon ekranlarından daha fazla sağlıklı 
olmak için alınması gereken “takviye gıda” tav-
siyelerine, her türlü kullanım malzemesinin ne 
kadar sağlıklı olduğu üzerinden yapılan reklam-
lara kadar yaşamın pek çok alanında birey sağlıklı 
olmak üzerine kodlanmıştır. Ayrıca birey, her 
türlü etkiye kar şı sağlıklı olup olmadığının tedir-
ginliğini yaşama sının yanında, aldığı kişiye özel 
sağlık hizmetleri sayesinde hastalığı hakkında 
fikir sahibi olup hangi basamakta tedavi alması 
gerektiğine karar verebilecek vemevcut imkanlar 
içerisinde tercih yapabilecek yeni bir tür “tüke-
tici” konumuna getirilmiştir. Foucault, bireyin 
sürekli kontrol altında tutulmasını ön gören tıb-
bîleştirme girişimlerini “biyoiktidar” kavramı ile 

güncel tartışmalar

Sağlık Kampüsleri: 
Medikalizasyonda yeni bir adım mı?



15hayatsağlık

açıklamakta, bireyin bedeninin gözetim altında 
tutulmasının farklı bir şeklinin tıp aracılığıyla 
gerçekleştirilmesinden bahsetmektedir. Tüketici 
konumuna gelmiş bire yin özümsediği kontrol, 
bilgiye duyulan güven ve diğer dolaylı biçimleri 
denetim mekanizma larının görünmezliğini sağ-
lar. Sağlık merkezleri ise bu tıbbîleştirme süre-
since denetim mekaniz malarının etkisini en iyi 
gösterdikleri yerler oldu.

On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru has-
tanelerin vakaların inceleneceği ve karşılaştı-
rılacağı bilimsel kurumlar olduğu düşüncesi iyice 
kök salmış ve hekimin hastası nın yanına giderek 
kendisini yatağında muayene ettiği zamanlar-
dan “hasta”larıın tedavi görmek için hastanelere 
gittiği bir döneme geçilmiştir. Kurumsallaşan 
hastanelerin gittikçe büyüyen yapılar haline gel-
mesiyle gelişen tıbbî bilginin uygulama sahası da 
genişlemiş ve “sağlık” kav ramının gündelik yaşa-
mın içine sızarak kendine geniş yer bul masında 
oldukça etkili olmuştur. 

Özellikle 1980’lerden itibaren dünya genelin-
de sağlık sektörü birtakım köklü reform girişim-
lerine sahne olmuş ve artan harcama ları kontrol 
altına almaya yönelik bir dizi politi ka, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık uzmanları ve 
politika yapıcıları arasında hızla yayılmaya baş-
lamıştır. Bu dönemlerde pek çok ülkede olduğu 
gibi, Türkiye’de de devlet ve özel sektör arasında 
iş birliği sağlanarak, devletin hizmet sunumun-
dan geri çekilmesine ve yerini özel sektöre ya 
da sözleşmeli hekimlere bırakarak bu alandaki 
sorumlulukları nı daha çok düzenleme ve denet-
leme yapmakla sınırlandırmaya çalışılmıştır.

Sağlık hizmetlerinde özel işletmelerin rol al-
ması bazı soru(n)ları da beraberinde getirmiştir. 
Bu tarz hastaneler diğer işletmeler gibi midir? 
Piyasanın baskısı ve ticari çıkarlar başlıca yön-
lendirici midir? Bu ve benzeri sorular sağlık 
hizmetlerinde organizasyonel etiğin belirlenmiş 
alanlarının ko nusudur. İşletme mantığı ile yürü-
tülen hastane lerde toplum hizmeti ile girişim-
ciliğin rolünün nerede kesişip nerede çelişeceği 
sorusu ciddi bir problem oluşturmaktadır. Teda-

vi için gelen hastaya uygulanacak prosedürlerin 
ticari çıkarlar doğrultusunda uygulanabilecek 
olması dahi bu meselenin ciddiyetini göstermek-
tedir.

Tüm bu bilgiler ve süreç ışığında, Türkiye’de 
kurulması planlanan Sağlık Kampüsleri’nin iş-
levselliğini ve algı değişiminde oynayacağı rolü 
sor gulayabiliriz. Dokuz şehirde on adet kurulma-
sı planlanan Sağlık Kampüsleri, yap-kirala-devret 
olarak özetlenen modele göre kamu-özel ortak-
lığı ile işletilecek. Kampüslerin geniş alanlara 
kurulacağı ve yatak sayısının fazla olaca ğı belirti-
liyor. Ayrıca, Sağlık Kampüsleri’ni inşa eden ya-
tırımcılar ihale dökümanında belirtilen şartlara 
uygun olarak otopark, otel, banka şubesi, resto-
ran, kafetarya, konferans ve kültür merkezi, inter-
net ve iletişim merkezi, eczane, yaşlı bakım evi, 
kreş, personel servisi, taksi hizmetleri ve ben zeri 
ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet mer kezi 
gibi ön proje ile belirlenecek, sağlık konsepti ile 
uyumlu alanlar işletebileceklerdir. 

Görünen o ki, bu kampüs lerle bireyin tıp sis-
temi ile olan ilişkisi artırılarak yaşamın tıbbîleşti-
rilmesinde yeni ve büyük bir adım atılmış olacak. 
Bireyin sağlığı tüketen konu mundaki rolü kam-
püslerin içine yerleştirilen diğer işletmelerle çe-
şitlenmiş mi olacak? Devasa yapılarda “şifa” ara-
yan birey kentte yaşadığı yal nızlaşmanın farklı bir 
versiyonunu mu yaşamış olacak? Yüksek yatak 
sayısına sahip hastaneler ölümün evden uzaklaş-
tırılmasında yeni bir rol mü oynayacak? Hastane 
yönetimindeki özel işletme nin varlığı hastaya 
yaklaşımda ön planda tutulan hasta memnuniye-
tini mi yoksa ticari amacı mı ön planda tutacak? 

Bireyi çevreleyen tıp sistemi bu yeni yapısına 
kavuşmakla şimdiye kadar ki hakimiye tine yeni 
mekanlar ekleyecek gibi görünüyor. Son adımda, 
mezarların şehir merkezlerinden uzak laştırılması 
gibi Sağlık Kampüsleri’nin de yaşam alanların-
dan soyutlanması ile tıbbîleştirilen ha yatta ölü-
mü öteleyen yeni “sığınıklara” mı kavuştuk soru-
su akla geliyor. 

Merve Yamanoğlu

güncel tartışmalar
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Amerikalı ve Hollandalı bilim adamları ta-
rafından milyonlarca insana bulaşma ve 

öldürme potansiyeli olan yeni bir kuş gribi suşu 
oluşturuldu. Böylece ilk defa bir H5N1 kuş gribi 
türünün değişime uğratılmasıyla normalde in-
sandan insana bulaşmayan kuş gribi virüsünün 
oldukça ölümcül olan ve insandan insana bula-
şabilen yüksek bulaşıcı formu üretildi. Ortaya 
çıkan bu sonuç, yapılan çalışmalar için oldukça 
kaygı verici bir adım oldu. Çünkü kolayca bula-
şabilen bu virüs formunun, tüm dünya geneline 
çok kısa sürede yayılabilme ve milyonlarca insa-
nın ölümüne yol açabilme potansiyelinin olduğu 
söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her ne 

kadar bu konuda kaygılansa da, çok sıkı koşullar 
altında çalışıldığı takdirde kuş gribine karşı yapı-
lan savaşta ilerleme kaydedilebileceğini ve çalış-
maların devam ettirilmesi gerektiğini açıkladı. 

Kuş gribine neden olan H5N1 virüsü, genel-
de kuşları ve daha az olarak da domuzları enfek-
te eder. İnsanlara nadiren bulaşsa da yüksek bir 
ölüm oranına neden olmaktadır. DSÖ’nün veri-
lerine göre, virüsün ilk olarak 1997 yılında tes-
pit edilmesinden bu yana yaklaşık 600 insanda 
H5N1 virüsüne rastlanmıştırve bu insanların 
yaklaşık yüzde altmışı hayatını kaybetmiştir. 600 
insanın büyük çoğunluğunun kuşlar tarafından 
enfekte olduğu ve olguların çoğunun da Asya’da 
görüldüğü biliniyor. 38,5 °C’nin üzerinde yüksek 

ateş, boğaz ağrısı, yaygın kas ve eklem ağ rıları, 
kuru öksürük, solunum güçlüğü ve zatürre belir-
tileri ile kendini gösteren hastalığın insanlardaki 
 kuluç ka süresi, birkaç saat ile 2-3 gün arasında 
deği şebilmektedir.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından des-
teklenmiş olan, Amerika ve Hollanda’daki labo-
ratuarlarda yapılan çalışmaların amacı kuş gri-
bi virüsünün insanlar arasında nasıl daha kolay 
bulaşabileceğini araştırmaktı. Çalışmayı yapan 
bilim adamları, çalışma sonunda elde edilecek 
bilgilerin virüste oluşacak olası doğal mutasyo-
na önceden hazırlıklı olmayı, ona karşı yeni aşı 
ve ilaç geliştirmede kendilerine zaman kazan-

dıracağını düşünüyor lardı. 2009-2010 yılların-
daki domuz gribi salgını sırasında çoğu ülke de-
neyimli araştırmacılara, ilaç firmalarına ve yeni 
virüs örneklerine sahip olduğu halde yine de yeni 
bir virüs ile mücadele edebilmek için hayat kur-
tarıcı antiviral ilaç veya aşı olmamasından şikâyet 
etmişlerdi. Araştırma cılar kuş gribinde bunun 
önüne geçebilmek için H5N1 virüsü genleri üze-
rinde bir dizi mutasyon deneme çalışmaları yap-
tılar ve çalışma sonuçla rını gelincikler üstünde 
denediler. Ancak araştırmaların sonucunda elde 
edilen bilgiler çalışmayı yapan bilim adamların-
ca kaygıyla karşılandı. Çünkü vi rüsün iki anahtar 
geninde sadece beş mutasyon yaptıktan sonra 
dahi milyonlarca insanın ölü müne neden olabi-

Mutant kuş gribi ve biyoterörizm
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lecek potansiyelde bir virüsün oluştuğu görüldü. 
Çalışmayı yapan Hollandalı bilim adamı Dr. Fou-
chier New York Times’a verdiği bir demeçte, böyle 
tehlikeli bir for mun bu kadar kolay değişiklikler 
sonucunda oluşmasını beklemedikleri için çalış-
manın kendisini çok şaşırttığını belirtti. Ayrıca 
virüs üstünde yaptıkları mutasyonların virüsün 
doğal süreçte de yaşayabileceği değişimler kadar 
basit olduğu nu söyledi. 

Makalelerin Science ve Nature gibi dünyaca 
ünlü iki dergide yayınlanması plan lanıyordu. 
Araştırmayı yapan bilim adamları çalışmanın 
tüm ayrıntılarının dergilerde yayınlanmasını is-
teseler de tarihte ilk kez bir devlet danışma ku-
rulu, ABD Biyogüvenlik Ulusal Bilim Danışma 
Kurulu (National Science Advisory Board for Bio-
security, NSABB), bir biyomedikal araştırmanın 
dergilerde yayınlanmamasını istedi. Nedeni ise, 
araştırma sonucunda elde edilmiş olan bilgi-
lerin teröristlerin eline geçmesi durumunda, 
yeni ölümcül virüsler oluşturarak pandemik bir 
salgına neden olmak için onları kullanılabilece-
ği şeklinde ifade edildi. Her ne kadar Danışma 
Kurulu’nun düzenlediği bir pa nelde, çalışma so-
nuçlarının yayınlanması gerekti ği sonucu çıksa 
da, bu yayınlarda deneysel ayrıntıların ve bu tip 
çalışmaların tekrarlanmasını mümkün kılacak 
olan bilgilerin yer almaması gerektiği de ay rıca 
vurgulandı. Panelin dergi yetkililerini makaleleri 
sansürlemeye zorlama gibi bir yetkisi bulunmasa 
da, Science dergisi editörü Bruce Alberts yapılan 
önerileri ciddiye aldıklarını ve muhtemelen bazı 
bilgilerin yayınlanmayacağını söyledi. Ancak 
bunu, hükümetin belirleyeceği bir sistemle ya-
pılan çalışmalardan elde edilen sonuçları dünya 
genelinde bu alanda uğraşan bilim adamla rına 
eksiksiz ulaştırılabilmesi şartıyla yapacaklarını 
vurguladı. Bu tartışmalar üzerine uluslararası bi-
lim insanları yaptıkları son açıklamada, ortak bir 
karar alarak ölümcül kuş gribi H5N1 virüsünün 
nasıl değişime uğrayabileceğinin öngörülmesi 
amacıy la başlatılan “mutant kuş gribi” geliştir-
me araştır malarını geçici olarak durdurduklarını 
açıkladı. Dünya genelindeki ilgili kurumların ve 

hükü metlerin bu konuda en iyi çözümü sunma-
ları ve benzer projelerin de geleceğini şekillen-
dirmeleri adına “Pause” olarak adlandırılan bu 
60 günlük erteleme kararının onlar için bir fırsat 
olduğunu belirttiler. 

Dünya genelinde 39 araştırmacı Science ve 
Nature dergilerinde yayınladıkları ortak bir mek-
tupla, çalıştıkları laboratuarlarının güvenli aynı 
zamanda koruma altında olduğunu, fakat yine 
de halkın bu ölümcül virüsün kazara ya da kasıtlı 
ola rak laboratuardan çıkarılabileceği konusun-
daki ciddi kaygılara sahip olduğunu vurguladı-
lar. Bazı bilim adamları ise, 1977 grip salgınında 
olduğu gibi bazen deneme amaçlı çalışmalardan 
güvenli zannedilen virüslerin deney sahası dışı-
na kaçması ve ölümcül salgınlara sebep olması-
nın olası ihtimaller arasın da olduğunu belirterek 
halkın bu kaygılarını doğrula yacak açıklamalarda 
bulundular. 

Amerika ve Hollanda’daki bilim adamları, 
üzerinde çalıştıkları virüs örneklerini DSÖ Küre-
sel İnfluenza İzleme Ağı’ndan (WHO Global Inf-
luenza Surveillance Network) almışlardır. Tüm 
DSÖ üyesi ülkelerin kabul ettiği Mayıs 2011’de 
yürürlüğe giren Pandemik İnfluenza Hazırlık 
Çerçevesi (Pandemic Influenza Preparedness 
Framework), pandemi oluşturma potansiyeli ta-
şıyan influenza virüsü araştırmalarının paylaşımı-
nı ve aynı zamanda bu çalışmaların yararlarının 
anlatıldığı bir kılavuz niteliğindedir. DSÖ, çalış-
maların virüsün daha iyi anlaşılmasını sağlamak, 
ortaya çıkabilecek hastalık riskini ve sonuçlarını 
minimize etmek için yapıldığını belirterek çalış-
maların devam etmesine izin verilmesi gerektiği-
ni vurguluyor. Fakat DSÖ, bu çalışmaların Mayıs 
2011’den bu yana uygulanmakta olan Pande mik 
İnfluenza Hazırlık Taslağı’nın yürürlüğe girme-
den önce başladığına dikkat çekiyor. Ve şu anda 
ortaya çıkan bu durumun, pandemi riski taşıyan 
virüslerle yapılan çalışmalarda tüm DSÖ üye-
si ülkelerce kabul edilmiş olan bu taslağın uy-
gulanmasının son derece kritik bir önem taşıdı-
ğının ispatı olduğu belirtiliyor. 

Kadircan Karatoprak
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Geçtiğimiz aylarda Fransa’da mem protezle-
riyle ilgili yaşanan skan dal, estetik ameli-

yatların etik açıdan sorgu lanmasına kapı araladı. 
2010 yılında Poly Implant Prothéz (PIP)  marka 
meme protezlerinin yırtıl maya diğer markalar-
dan daha eğilimli olduğu ve yapımında sanayi 
tipi slikon jel kullanıldığı tespit edildi. Ardından 
bu markayı üreten şirket kapatıldı. Ancak protez 
taşıyan 30 000 kadının sekizinde kanser görül-
mesi üzerine, Fransız hükümetinin belir lediği 
ve estetik cerrahların da katıldığı bir komite ta-
rafından geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Yapılan 
araştırmada, kanserle protez arasında bir bağlan-
tı tespit edile mese de, komite önlem amacı ile 
bu konuda endişe duyan kadınlara protezlerini 
çıkarttırma larını, estetik amaçlı yapılanlar dışın-
da masrafla rının hükümet tarafından karşılanaca-
ğını bildirdi.

Dünyada 65 ülkeye ihraç edilen yaklaşık 300 
000 protezle ilgili farklı tepkiler de gündeme gel-
di. İngiltere, kanıt yetersizliği nedeniyle protezle-
rin çıkarılmasını gerekli görmediğini açıklarken, 
Çek Cumhuriyeti tam tersi bir kararla ülkesinde 
tespit ettiği 2000 kadına implantlarını çıkarttır-
malarını tavsiye etti. Türkiye’de 2008 yılından 
beri itha latı yapılan implantlarla ilgili olumsuz 
bir vaka görülmediği Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklan dı. Bakanlık, 706 çift implant kullanıldı-
ğını ve bu ameliyatları yaptıran kişilerin çoğuna 
ulaşıldığı nı bildirdi. Ulaşılan kişilere protezlerin 

kanserle arasında bağlantı ol-
duğuna dair bilimsel bir veri 
olmadığı için altı ayda bir kol-
tuk altı lenf bezi muayenesi 
ve meme ultrasonografisi ile 
takip önerildi.

Bu skandal, estetik ameli-
yatların gereklilikleri ve risk-
leri konusundaki tartışmaları 
da berabe rinde getirdi. Trav-
ma, yanık, doğumsal anomali 

vs. olmaksızın kişinin tamamen kendi isteği ile 
tercih ettiği bu cerrahi girişimlerin çoğunda risk-
ler beklenen iyileşme oranıyla karşılaştırılır ve 
ona göre ameliyat kararı verilir. Ancak yine de en-
feksiyon, his kaybı ve belki de kanser gibi önemli 
riskleri olan bu ameliyatlar gerçekten gerekli olup 
olmadığı ya da kişisel kararların bu uygulamalar 
için yeterli kabul edilip edilmemesi gerektiği ce-
vabını arayan sorular arasında yer alıyor.

Estetik ameliyatlara olumsuz yaklaşan ke-
sim, bu risklerin kabul edilemeyeceğini, devlet 
tarafından kısıtlama getirilmesi gerektiğini, hat-
ta estetik cerrahinin ‘önce zarar verme’ ilkesini 
benimseyen Hipokrat yemininin ihlali olduğunu 
iddia ediyor. Zira bu ameliyatlar tedavi veya has-
talığı önleme amacı taşımamakla birlikte önemli 
riskler içeriyor. Ayrıca estetik ameliyatlara olum-
lu yaklaşanların başında kendi alanında söz sa-
hibi kozmetik firmalarının gelmesi tartışmanın 
maddi kaygılarla yürütüldüğüne dair delil olarak 
gösteriliyor.

Estetik ameliyatlara olumlu yaklaşan kesim 
ise, kişilerin aydınlatılmış onam ile bilgilendiril-
me sonucu, kendi tercihleriyle bu ameliyatları 
ve riskleri kabul ettiklerini ifade ediyor. Kişinin 
psiko-sosyal hayatına olan olumlu etkisi ise, risk-
ler karşısında önemli bir denge unsuru olarak 
görülüyor. Biyoteknolojik gelişmelerle birlikte 
imkânları artan insanın ‘kendi bedeni’ üzerinde-
ki tasarrufuna devlet eliyle müdahale edilemeye-
ceği ifade ediliyor. Ayrıca uluslararası bir yasak 
getirilmesinin oldukça güç olduğu, insanların 
kendi ülkelerinde erişemedikleri olanaklara is-
terlerse farklı ülkelerden kolayca ulaşabilecekleri 
dile getiriliyor. 

Buna mukabil, ülkemizde ve dünyada, skan-
dallara ve etik tartışmalara rağmen estetik ame-
liyatların uygulanma oranlarının her geçen gün 
arttığı da bir gerçek. 

Neslihan Şakzucu

Estetik ameliyatlar kişisel kararlarla mı olmalı?
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Sağlık Bakanlığının, Beşeri Tıbbi Ürünlerin 
Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’te 

yaptığı son değişikliklerle hekimlerin kongrelere 
katılımlarına kısıtlamalar getirildi. Yönetmelikle 
ilaç şirketlerinin tıp derneklerine olan destekleri 
de kısıtlanıp düzenlenirken, bu durum tıp der-
nekleri için “sanal kongre” devrini başlattı.

Yönetmeliğin bilimsel ve eğitsel faaliyetlerle 
ilgili maddesinde yapılan değişiklikler, hekimler 
ve tıp dernekleriyle birlikte ilaç şirketlerini de il-
gilendiriyor. Bu maddeye göre, ruhsat sahibi bir 
ilaç şirketinin kongre ve sempozyum gibi bilimsel 
toplantılara katılım için verdiği destekten, aynı 
firmadan iki defa dan fazla olmamak şartıyla, bir 
sağlık meslek mensubu yılda en çok beş kez fay-
dalanabilir. Ayrıca bu destekle katıldığı toplantı, 
uz manlık alanıyla da ilgili olmalıdır. Eğer sağlık 
meslek mensubu kendi uzmanlık alanı dışında 
ya da ala nı dahilinde olsa bile beşten fazla sayıda 
kongre ya da sempozyuma katılmak isterse, mas-
raflarını kendi karşılamak durumunda kalacak. 
Yönetmeliğin ilaç şirketlerini ilgilendiren kısım-
larına göre, ruhsat sahibi doğrudan kişiye değil 
yalnızca toplantıyı düzenleyen organizas yonlara 
bakan lığa bildirmek koşuluyla destek verebilir. 

Avrupa ve ABD’de sivil toplum kuruluşları 
tüm finansal verilerini internet aracı lığıyla açık-
lamak zorundadır, fakat Türkiye’de bu durum 
henüz yerleşmiş değil. Bu nedenle ülkemizde tıp 
dernekleri ile ilaç şirketleri arasındaki ilişki daha 
karmaşıktır ve kamuya açıklamak bir yana, özel-
likle gizli tutulmaktadır.

İlaç endüstrisi, derneklerin hiçbirine doğru-
dan maddi destekte bulunmayıp dolaylı yollarla 
yardım ediyor. Örneğin, düzenlenen yarışmalar la 
verilen ödülleri karşılamak bu yollardan biri. Di-
ğer bir yol ise, kongreler. Derneklerin yılda birkaç 
defa düzenledikleri kongreler ilaç firma larının 
sponsorluğunda yapılıyor. Düzenlenen organi-
zasyonun giderlerini firma karşılıyor ve bu es-
nada ürünlerini de sağlık mensuplarına tanıtma 

fırsatı buluyor. Diğer yandan dernek yöneticile-
rinin doğrudan kendilerine de firmaların toplan-
tılarında konuşma yapma teklifleri sunuluyor ve 
‘hizmet bedeli’ adı altında kendilerine ödeme 
yapılabiliyor. Yönetmelikteki değişikliklerle, bu 
türdeki maddi ilişkilerin bi raz daha kontrol edi-
lebilir hale gelmesi hedefleniyor. Yeni durumda, 
doğrudan kişiye verilen maddi destek önleniyor 
ve organi zasyonlara yapılan destek de sayı bakı-
mından sı nırlanmış oluyor.

Hekimlerin sponsorluktan faydalanmasının 
sınırlandırılması beraberinde “sanal kongre” uy-
gulamasını da gündeme getirdi. Bilindiği gibi 
sanal kongreler, internet aracı lığıyla gerçekleştiri-
len eğitsel faaliyetlerdir. Sanal kongreye katılım, 
tatil beldelerindeki otellerde düzenlenen kongre-
lere göre sağlık meslek men suplarına herhangi bir 
maddi yük getirmiyor. Bu kongrelere bilgisayarın 
ve internetin olduğu her yerden, hiçbir ücret öde-
meden katılabilini yor. İnteraktif katılımın müm-
kün olduğu sanal kongre lerde izleyiciler, sunum 
esnasında konuşmacıya sorularını yöneltebili-
yorlar. Ger çekleştiği anda sanal kongreye katıla-
bilmenin mümkün olmasının yanında, veritaba-
nına kaydedilen sunumlara faaliyet gerçekleştik-
ten sonra bile her zaman erişilebiliyor. 

Türkiye’de ilk sanal kongre, 2010 yılında Ha-
cettepe Üniver sitesi Teknokent’te kurulmuş bir 
Ar-Ge şirketi ta rafından kardiyoloji alanında ger-
çekleştirilmişti. Vakit kaybını önlemesi, ekono-
mik ve kolay ulaşılabilir olması gibi avantajlarının 
yanında, son yönetmelikle getirilen sınırlamalara 
karşı sanal kongreler, hekimler arasında daha çok 
tercih edi lir hale gelecek gibi duruyor. 

İlknur Karagöz

Hekimler artık ‘sanal kongre’lerde buluşuyor
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Dünya’nın en prestijli ameliyatlarından biri 
olan yüz nakli ameliyatı Türkiye’de ilk defa 

Aralık 2011’de Akdeniz Üniversitesi  Tıp Fakül-
tesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başında bulunduğu bir 
ekiple 9 saat süren bir ameliyatla gerçekleştirildi. 
Bu naklin hemen ardından Şubat 2012’de Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Na-
zif Nasır’ın başında bulunduğu başka bir ekip de 
Türkiye’deki ikinci yüz naklini gerçekleştirdi.     

Yüz nakli,  birtakım hastalıklar ya da travma-
lar sonucunda oluşan ağır yüz hasarları nedeniyle 
yapılmaktadır. Yüzdeki hasarın boyutuna göre 
tam ya da kısmi nakil yapılmaktadır. Yüz naklinin 
tam nakil olarak nitelendirilebilmesi için alın, göz 
kapağı, burun, yanak, dudak ve çeneyi içermesi 
gerekmektedir.  

Teknik imkanların yeterli olmayışı, çeşitli etik 
tartışmalar ve prosedür oluşturulmasında yaşa-
nan sıkıntılardan dolayı yüz nakli kısa bir geçmi-
şe sahiptir. Dünya’daki ilk örneği Kasım 2005’te 
Fransa’da gerçekleşen kısmi yüz naklidir. Distal 
burun, alt ve üst dudak, çene ve yanakların bir kıs-
mını içeren bu operasyonda, köpek saldırısına uğ-
rayan 38 yaşındaki kadın hastaya 46 yaşındaki bir 
donörden nakil yapılmıştır. Ülkemizdeki nakil de 
dahil olmak üzere, ilk ameliyattan bu yana dünya-
da toplam on dokuz yüz nakli ameliyatı gerçek-
leştirilmiştir. Fransa ve Türkiye dışında, nakillerin 
yapıldığı ülkeler arasında ayrıca Çin, İspanya ve 
ABD de bulunmaktadır. Bu on dokuz hastadan 
ikisi nakil sonrasında gerçekleşen komplikasyon-
lar nedeniyle hayatlarını yitirmişlerdir. 

Dünyadaki ilk tam yüz nakli ise 2003’te ge-
çirdiği silahlı yaralanma nedeniyle 30 yaşında-
ki erkek hastaya 41 yaşındaki donörden Mart 
2010’da İspanya’da yapılmıştır. Bundan kısa bir 
süre sonra, Temmuz 2010’da Fransa’da gözyaşı 
kanallarını da içeren ikinci tam yüz nakli gerçek-
leştirilmiştir. ABD’deki ilk tam yüz nakli ise 2011 

yılında, elektrik çarpması nedeniyle yaralanan 25 
yaşındaki erkek hastaya 48 yaşındaki donörden 
yapılmıştır. Ardından ABD’de iki tam yüz nakli 
daha gerçekleştirilmiştir. Son olarak ülkemizde 
Aralık 2011’de gerçekleşen nakil bebekken evde 
çıkan yangında yaralanan 19 yaşındaki erkek has-
taya 39 yaşındaki donörden, Şubat 2012’de ise 25 
yaşındaki erkek hastaya 40 yaşındaki vericiden 
yapılmıştır. 

Oldukça prestijli ameliyatlar olan yüz nakil-
leri, diğer nakillerden farklı olarak çok ileri bir 
teknolojiye ve bu teknolojinin geliştirilmesi için 
büyük bir bütçeye ihtiyaç duyulması nedeniy-
le yakın zamana kadar gerçekleştirilememiştir. 
Hangi hastaların öncelikli konumda olması ge-
rektiğiyle alakalı belirlenmiş bir prosedürün ol-
mayışı, hastanın yeni yüzüne alışma sürecinde 
uzun süreli terapilere ne kadar uyum sağlayacağı, 
hastanın psiko-sosyal durumu (yeni yüzüne ve 
yüzün getirmiş olduğu yeni kimliğe nasıl alışaca-
ğı vb ), operasyonun toplumda oluşturacağı etki 
gibi beraberinde getirdiği birtakım tartışmalarla 
da diğer nakillerden ayrılmaktadır. 

Bilindiği gibi organ nakillerinde vücudun 
yeni organı kabul edebilmesi için bağışıklık siste-
mini baskılayıcı tedavi bir zorunluluktur. Ömür 
boyu uygulanacak bu tedavinin ciddi yan etkile-
ri bulunmaktadır ve hastayı enfeksiyonlara karşı 
daha savunmasız hale getirmektedir. Bu da yüz 
nakli operasyonlarıyla ilgili yeni bir etik tartışma-
ya yol açmaktadır. Bir taraf nakil yapılmasındaki 
amacın hayat kurtarmak olduğunu ve hayat boyu 
devam edecek bağışıklık sistemini baskılayıcı te-
davinin yalnızca bir hayati organ naklinde (kalp, 
kalp kapağı, karaciğer, akciğer, böbrek veya ke-
mik iliği) kabul edilebileceğini savunmaktadır. 
Diğer taraf ise naklin, hastanın yaşam kalitesini 
artırmak amacıyla da yapılabileceğini ve ameli-
yattan sonraki sürecin iyi kontrol edilmesiyle de 
muhtemel sorunların önüne geçilebileceğini sa-
vunmaktadır. 

Yüz nakli: Tarihçesi, kliniği ve sorunlar
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Yüz nakli oldukça yeni bir ameliyat türü ol-

ması nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı te-
davide öncelikle böbrek nakillerinden sonra uy-
gulanan prosedür benimsenmiş ve şimdiye kadar 
ki nakillerde bu süreç çok iyi kontrol edilmiştir. 
Doku reddinin olup olmadığı da periyodik olarak 
yapılan biyopsilerle sıkı bir şekilde takip edilmiş, 
farklı zamanlarda doku reddi yaşanmış olsa da, 
bunların hepsi kontrol altına alınmış ve hiçbiri 
nakledilen yüzün geri alınmasını gerektirmemiş-
tir.  Ayrıca bu tedavinin en çok görülen yan et-
kilerinden biri olan kronik böbrek yetmezliğinin 
önüne geçmek için böbrek fonksiyonları izlen-
miş ve düşüş gözlendiğinde ilaçlardan bazılarının 
kullanımı azaltılmış, böylece fonksiyonların dü-
zeldiği kaydedilmiştir.    

Bağışıklığın baskılanması sonucunda ortaya 
çıkabilecek enfeksiyonlar da büyük bir sorun teş-
kil etmektedir. Bu nedenle ameliyat sırasında ve 
sonrasında hastaya profilaksi olarak antibakteri-
yel ve antifungal ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçların 
yanında her hasta için farklı tedaviler de uygulan-
mıştır. Septik şok, diyare ve tromboz oluşma ris-
ki, pnömoni, HSV-1 ve poxvirüs enfeksiyonu gibi 
durumlarla da karşı karşıya kalınmıştır. Fransa’da 
2009 yılında yapılan nakil hariç, hastalarda bu 
enfeksiyonlar gerek ilaçlarla gerek intravenöz 
immunglobulin verilmesiyle gerekse de küretajla 
kontrol altına alınmıştır. Aynı zamanda bağışıklık 
sistemini baskılayıcı tedavinin içeriğinin değişti-
rilmesiyle de bu sürece katkı sağlanmıştır.

Burada merak edilen diğer bir konu yüzün 

duysal ve motor faaliyetlerinin ne kadar geri gele-
ceğidir. Bu konuda kesin bilgiler bulunmamakla 
beraber yapılan nakillerden elde edilen bilgilere 
göre, duysal fonksiyonlar motor fonksiyonlara 
göre daha hızlı geri kazanılmaktadır. Hastalar 
genelde ilk hafta içinde burundan nefes alma-
ya, konuşmaya, yemek yemeye ve koku almaya 
başlamışlardır. Dördüncü ayın sonlarına doğru 
da genel duysal fonksiyonlar geri dönmüştür. 
Fakat hastalardan birinde sağ taraftaki duyular 
tamamen geri dönerken aynı iyileşme sol tarafta 
gözlenmemiştir. Motor fonksiyonlarına bakıldı-
ğında duysal fonksiyonlardan daha geç olmasına 
rağmen, bir nakil dışında tüm hastalarda iyileşme 
olmuştur.           

Donörden organ alınırken izlenen öncelik sı-
rası da diğer önemli bir mevzudur. Sadece yüzü 
değil diğer hayati olmayan organları ve bunlarla 
birlikte hayati olan organları da ilgilendirmek-
tedir.  Hayati olmayan organların alımı, hayati 
organların alımını engelliyor mu? Engelliyorsa 
hayati olmayan organların alımına izin verilmesi 
etik midir? Doğru bir sıra izlenerek tüm organla-
rın alımı sağlanabilir mi? Bunlar da yüz nakliyle 
ilgili cevap bekleyen önemli sorulardır.

Yüz nakli tıp alanında hiç şüphesiz çok önem-
li bir yere sahiptir. Gelişmekte olan teknoloji ve 
sürdürülen tıbbi ve etik tartışmalar ışığında mev-
cut belirsizliklerin giderilmesi ve uygun prose-
dürlerin oluşturulmasıyla gelecekte daha iyi bir 
düzeye gelinebilecektir. 

Esra Yutan
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Uzmanlık neredeyse her iş sahasında verim-
lilik için en önemli kriter sayılır. Kadim an-

layışlarda da bir ‘işin ehli olmak’ veya ‘işi ehline 
vermek’ teşvik edilmiş; insanlık tarihinde tekni-
ğin gelişimi uzmanlıkların doğmasıyla mümkün 
olmuştur. Denilebilir ki, birilerinin tarımda uz-
manlaşması, diğerlerinin piramit yapabilmesine 
olanak sağlamıştır. 

Bugün de her bir disiplinin kendi içinde uz-
manlığa bakışı gözlemlendiğinde olumlu bir yak-
laşım görülür. Şüphesiz bu disiplinlerin başında, 
konusu ‘insan ve sağlık’ olan tıp bilimi gelir. Bu-
gün tıptaki uzmanlaşma sürekli olarak gelişirken 
her bir uzmanlık dalı da kendi içinde genişlemek-
te ve artan bilgi birikimiyle yeni uzmanlık alanla-
rı doğmaya devam etmektedir. 

Tıptaki uzmanlığın tarihteki durumuna göz 
atıldığında, birkaç yüzyıl öncesine kadar mev-
cut bulunan uzmanlık alanlarının insanlık tari-
hinin ilk medeniyetlerinden bu yana varlıkla-
rını sürdürdükleri görülür. Örneğin 17. yüzyıl 
Avrupa’sındaki tıp uygulamalarında mevcut olan 
cerrahi, iç hastalıkları, ateşli hastalıklar, kadın 
hastalıkları, göz hastalıkları gibi uzmanlık alanla-
rını antik dönem Mısır tıbbında da görürüz.1 

Özellikle 1850’lerden sonra ivme kazanan 

teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte has-
talıkların tanı ve tedavilerindeki imkânlar da 
artmıştır. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu da, 
uzmanlık alanlarının giderek çeşitlenmesi ve sa-
yılarının artması olmuş ve bu durum bugün ‘di-
kine uzmanlaşma’ denilen durumu doğurmuştur. 
Dikine uzmanlaşma daha ileri bir uzmanlaşma 
biçimi olarak tanımlanabilir. Fakat burada söz ko-
nusu olan uzmanlaşma yatayda yer alan bir diğer 
uzmanlık alanında değil, kişinin sahip olduğu uz-
manlık alanının bir alt dalında uzmanlaşmasıdır 
ki bu da hekimin uzmanlık skalasını genişletmesi 
olarak değil, belli bir noktada derinleşmesi olarak 
anlaşılmalıdır. Örneğin dahiliyeci olan hekimin 
öncelikle endokrinoloji alanında uzmanlaşması 
(subspecialization), ardından daha spesifik ola-
rak diyabet hastalığı üzerinde uzmanlaşması (su-
bsubspecialization) dikine uzmanlaşma olarak 
adlandırılabilir. Fakat bugün rutin kullanımda 
-çok da doğru olmayan bir kullanımla- belli bir 
alanda derinleşerek artan bu uzmanlık biçimi, 
‘yandal uzmanlığı’ olarak adlandırılmaktadır. Bu-
nunla bağlantılı olarak, ‘artan uzmanlaşma’ denil-
diğinde hekimin sahip olduğu uzmanlık alanları-
nın yatay düzlemdeki çeşitliliği değil, derinleme-
sine uzmanlaşma anlaşılmalıdır. 

Tıpta Yandal Uzmanlığına Bir Bakış

Özlem Bildik
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Yandal uzmanlığı çerçevesinde artan uzman-
laşmanın nedenlerini genel olarak hekim, hasta, 
piyasa ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere 
birçok açıdan incelemek mümkündür. 

Hekimi daha spesifik bir alanda uzmanlaşma-
ya yönlendiren sebeplerin başında, hekimin hızla 
artan tıbbi bilgi yükü karşısında vaktini çok iyi 
kullanması gerekliliği ve geniş bir hasta grubu-
nu kapsayan (genel dahiliye, genel cerrahi gibi) 
disiplinlerde bu bilgilerin tamamına hakimiyeti-
nin zorluğu sayılabilir. Ayrıca, aşırı iş yükünden 
kaynaklanan stresli yaşantıdan uzak durma, ileri 
uzmanlığın getireceği maddi refah ile gelecek 
kaygısı taşımama ve çalışma yoğunluğunu azalt-
ma isteği de bu sebepler arasında yer alır.

Sayılan bu hekim merkezli sebeplerin yanın-
da, hasta taleplerinin de uzmanlaşmayı doğurdu-
ğuna işaret edilir. Çoğu hasta, hekimin daha dar 
bir alanda odaklanarak elde ettiği bilgi ve beceri-
sinden daha fazla yarar gördüğünü ifade etmekte-
dir. Bu yaklaşım, uzmanların daha spesifik bilgiye 
sahip olduklarında daha iyi bir sağlık hizmeti su-
nabileceklerini öngörür. Bu açıdan bakıldığında 
uzmanlaşma artışının merkezinde hastanın talep 
ve beklentileri olduğu düşünülebilir.

Bugünün dünyasında gerek bilimsel gerek-
se teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlıkla 
ilgili piyasaların maddi anlamda büyüdükleri ve 
faaliyet alanlarını genişlettikleri açıktır. Bu sü-
reçte, bilimsel ve teknolojik çalışmaların çoğuna 
maddi destek sağlayan ilaç ve ekipman üreten 
firmalar, sağlık hizmeti sunan kimi kurumlar da 
yandal uzmanlık alanlarının artmasını destekle-
mektedirler. Çünkü her gün tetkik ve tedavi için 
yeni bir takım tıbbi cihazlar ve medikal malze-
meler gelişmekte ve bunların kullanım bilgisi ve 
uygulanması için alandaki uygulamalara odak-
lanmış uzman hekimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında biyomedikal gelişmelerin 
yandal uzmanlıklarını doğuran majör bir faktör 
olduğu yadsınamaz.

Büyük ve özel hastaneler için, hekimlerinin 
uzmanlık dallarının geniş bir skala oluşturması 
ve uzmanlaştıkları alanların daha spesifik olması 
‘hizmet kalitesi’nin önemli bir göstergesi kabul 
edilir. Yandal uzmanlık alanları, hekimin entelek-

tüel enerjisini daha özel bir alanda yoğunlaştıra-
rak ‘daha üst bir dalda’ uzmanlaşmasını mümkün 
kılarken, bu gibi piyasa faktörleri sebebiyle kimi 
hekimler için yalnızca kendi meslekî değerini 
yükseltme vasıtası olarak da görülebilmektedir. 
Amerika’da tıptaki uzmanlaşmanın tarihini kale-
me alan Rosemary Stevens’a göre, tıbbi uzman-
lığın yapısı, iş piyasası tarafından belirlenen bir 
yan dal uzmanlık sistemi olmaya doğru ilerliyor.2 
Yine bununla bağlantılı olarak  tıp eğitiminin de 
bu   süreçten   etkilendiğine dikkat çekiliyor ve 
daha üst bir dalda uzmanlaşmanın daha iyi bir 
gelir getirmesinin tıp öğrencilerini uzmanlaşma-
ya yönelttiği belirtiliyor.3

Alt-uzmanlaşma ile ilgili tartışmalar daha çok 
dahiliye alanında yer buluyor. ABD’de özellikle 
1980’li yıllardan itibaren, aşırı uzmanlaşmanın 
sakıncaları ve tıp eğitimi konusunda tartışmala-
rın yoğunlaşmış olduğu ve birçok yazarın, özel-
likle uzman hekim sayısındaki artışa dikkat çek-
tiği görülüyor.

Özellikle son yirmi yıldır süregelen tartış-
maları görebilmek için 1993’te yayınlanmış bir 
makalenin verilerinden yararlanmak mümkün. 
COGME (Council on Graduate Medical Edu-
cation) tarafından yapılan sözkonusu çalışmanın 
bir bölümünde alt-uzmanlaşmaya yönelik olarak 
dönemin eğilimlerinden ve gelecekteki muhte-
mel sorunlardan söz ediliyor:
1. Birincil bakım hizmetleri -artan bir şekilde- 

birincil bakım alanında az bir eğitimi olan 
veya eğitimi olmayan alt-uzmanlar tarafın-
dan sağlanacaktır.

2. Alt-uzmanlar tarafından sağlanan birincil 
bakım hizmetlerinin daha maliyetli olması 
beklenebilir. Birincil bakım sağlayan alt-
uzmanların, kendi eğitim, uzmanlık ve ilgi 
alanlarına daha yoğun biçimde odaklanma-
ları sebebiyle sıklıkla konsültasyon isteme-
leri muhtemeldir. Servisler artacak ve has-
taların hekim aramaları ve bir alt-uzmandan 
diğerine sevk edilmeleri suretiyle bakımın 
parçalanması sonucu doğacaktır.

3. Alt-uzmanların teknolojiyi, prosedürleri ve 
hastane kaynaklarını pratisyenlerden daha 
fazla kullanmaları sebebiyle alt-uzman faz-
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lalığı pratisyen fazlalığından daha maliyetli 
olacaktır.

4. Kentsel ve kırsal bölgelerdeki hekim istihda-
mı arasındaki mevcut farklılığın alevlendir-
diği muhtemel eğilimden dolayı, alt-uzman-
lar kentsel alanlarda yoğunlaşmaya meyilli-
dirler.

5. Potansiyel olarak alt-uzmanlık yeterliliğini ve 
hekim memnuniyetini bir nebze tehdit eden 
pratisyenlere ait sağlık hizmetlerini daha faz-
la sağlayan alt-uzmanlar kendi alt-uzmanlık 
alanlarına daha az zaman ayıracaklar.4

Konuyla ilgili tartışmalarda da görüleceği 
üzere, uzmanlaşmanın birinci basamak tedavi ile 
olan ilgisi üzerine özellikle yoğunlaşılıyor. Teda-
vi edici hekimlik anlayışının, bütüncül ve planlı 
sağlık hizmet sunumu anlayışı karşısında gide-
rek daha fazla öne çıkarılması suretiyle pratisyen 
hekimliğin uzman hekimliğe göre daha değersiz 
bir pozisyon olarak sunulmasının uzmanlaşma 
sürecini olumsuz yönde etkilediği düşünülüyor. 
Örneğin ABD’de 1940’larda, genel dahiliye eğiti-
minin birleştirilmesi gereği duyulduğu sıralarda, 
ABIM (American Board of Internal Medicine) 
ondan fazla sayıda yeni yandal isteğini onayla-
mıştı.5 Bazıları bu sürecin, ‘tıbbi bakımın par-
çalanması’ ve hasta bakımında esas teşkil eden 
pratisyen hekimlerin değerinin kaybıyla sonuç-
lanabileceği şeklindeki kaygılarını belirtmişlerdi.

Hekimin dikine uzmanlaşması ile hasta o 
konuda daha ayrıntılı değerlendirilebilir. Fakat 
buna karşılık, dar anlamda yalnızca bozulan bir 
biyokimya veya fizyoloji olarak görülen hastalık 
anlayışının yaygınlaşması söz konusu olabilece-
ğinden, hasta bir bütün olarak gözlemleneme-
yecektir. Bütüncül yaklaşımdan kopuşun altını 
çizen bu eleştirel görüşe göre ‘aşırı uzmanlaşma’, 
hastaları bir organ ya da dokuymuş gibi algılama-
ya itebilir.6 Oysa, yapısal düzeyde ortaya çıkan 
bozukluk birey tarafından algılanmakta ve değer-
lendirilmekte ve birey için duygusal bir anlam ve 
önem kazanmaktadır. Bunların ötesinde hastalık 
toplumsal bir olgu niteliği de taşımaktadır. Dola-
yısıyla hekimin hastasını tanı ve tedavi aşamala-
rında biyolojik ve psikososyal açılardan bir bütün 
olarak görmesi ve değerlendirmesi diğer bir ifade 

ile ‘parça – bütün’ ilişkisi önem arz etmektedir. 
Bir alanda derinlemesine uzmanlaşması ile 

hekimin o alandaki bilgi ve becerilerinin artması 
ve daha fazla sorunun çözümünde etkin olması-
nın, diğer uzmanlık alanlarındaki bilgi ve beceri-
lerinde da sağlanması beklenemez. Daha özel bir 
alana yoğunlaştıkça genelden uzaklaşıldığına yö-
nelik eleştirilerde, multidisipliner açıdan ele alın-
ması gereken vakalarda hastaya yaklaşımın gere-
ken farklı perspektifleri içeremediği hususunun 
altı çiziliyor. Bu durum, yakından bakıldığında 
idrak edilemeyen bir konunun daha üstten bakıl-
dığında anlaşılabilmesi örneğiyle resmedilebilir. 
Bu çerçevede sayılan eleştiriler ‘tıbbi bakımın 
parçalandığını’ vurgularken ‘bütüncül bir bakış 
açısının gerekliliğine’ işaret ediyor.

Yandal uzmanlığının gerek hasta gerekse he-
kim gözünden uygulamada sağladığı kolaylık ve 
olumlu sonuçlar göz ardı edilemez. Fakat klasik 
uzmanlaşma sistemi hekimin o alana hakimiye-
tini gerektirirken, yan dal uzmanlığında hekimin 
hakim olduğu alanın sınırları oldukça daralmış 
oluyor. Örneğin, yalnızca diyabet üzerine yoğun-
laşmış ve bilgisini uzmanlık belgesinin devam et-
mesi için güncellemeye ve sadece diyabet yöne-
timinde performansını kanıtlamaya odaklanmış 
bir endokrinolog hala bir endokrinolog olarak 
addedilebilir mi?5

Daha alt bir dalda uzmanlaşmanın gerekliliği 
modern tıbbın doğal bir sonucu olarak görülebi-
lir. Buradan bakılarak yukarıda zikredilen eleşti-
rilerin sahip olduğu argümanlar ne kadar sağlam 
ve geçerli olsalar da halihazırda pratik düzlemde 
bir alternatif sunamaz durumdadırlar. Yandal 
uzmanlarının kentsel alanlarda yoğunlaşma eği-
liminde oldukları birçok yerde belirtilir. Buna da-
yanarak, ileri uzmanlaşma konusunun bu açıdan 
tartışılması ve uzman hekim sayısında ve dağılı-
mında planlamaya gidilmesi gerektiği öngörül-
mektedir.

Yandal uzmanlığına sahip hekimlerin mali-
yet yükünü arttırdıkları yönündeki eleştiriler de 
tartışmalarda önemli bir yer tutuyor. Hekimlerin 
tıbbi bakım uygulamalarında kullandıkları tetkik 
ve tedavi maliyetlerinin arttığı ve artan uzman-
laşmanın tıbbi bakım harcamalarını arttırdığının 
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sıklıkla altı çiziliyor. Uzmanlık alanının hekimle-
rin tıbbi bakım uygulamaları üzerindeki etkisini 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda, 
hastalık şiddeti ya da ciddiyeti gibi çeşitli hasta 
özellikleri de dikkate alındığında hekimlerin uz-
manlık alanının hastalar için harcadıkları zaman 
ve kullandıkları tetkik ve tedavi işlemleriyle po-
zitif ve anlamlı bir biçimde ilişkili olduğu belir-
tiliyor. Örneğin, hekimlerin uzmanlık alanlarının 
kaynak kullanım davranışları üzerindeki etkileri 
incelendiğinde, allerji uzmanlarının göğüs ve iç 
hastalıkları uzmanlarına göre hastaları için daha 
fazla tetkik istedikleri bulunmuştur.7

Uzmanlaşmaya yol açan sebeplerindeki çe-
şitlilik gibi, hekimlerin meseleye yaklaşımları 
da farklılık arz ediyor. Örneğin, ABIM (Ameri-
can Board of Internal Medicine)’in uzmanlaşma 
konusunda hekimlerden çelişkili mesajlar aldığı 
söyleniyor. Hekimlerin bir yandan spesifik ola-
rak yoğunlaştıkları alanın adının konmasını, bir 
yandan da aşırı bölünmeye uğramış sistemin par-
çalanmasının durmasını istedikleri belirtiliyor.5 
Yan dal uzmanlığı meselesinin merkezini teşkil 
eden hekimin bile -yan dalda uzmanlığı olsun/
olmasın- meselenin neresinde durduğunu tam 
anlamıyla ortaya koyduğunu söyleyebilmek zor. 

Ülkemizde 2006’da toplanan Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Kurultayı’nda, yandal önerilerinde önce-
likle o dalda uzman yetiştirmenin ülke gereksini-
mine olan katkıları ve yetişecek uzman hekimin 
istihdamı konularının göz önünde bulundurul-
masının ve yeni bir yandal kurulurken bu alandaki 
yeterli alt yapının (teknik ve bilimsel donanım) 
mevcut olduğundan emin olunmasının gereği ve 
önemi vurgulanmıştı.8

İleri uzmanlaşma konusunda genel hatlarıyla 
sıralamaya çalıştığımız tartışmalar şüphesiz bun-
larla sınırlı değildir. Hem öznesi hem de nesnesi 
insan olan böylesi bir konu tıbbın gündemindeki 
varlığını sürdürmeye devam edecektir.

Kadîm ilim ve tıp geleneğinde, alimin birçok 
disiplinin bilgisine sahip olmasına ve hekimlik 
kavramının haiz olduğu hakîmlik manasına daya-
narak denebilir ki, uzmanlaşmanın boyutlarındaki 
bu artış, hekimin genel tıp ilmine vukufiyetinin 
azalmasına yahut zedelenmesine ve tedavide has-

taya bütüncül bakışın ıskalanmasına sebebiyet ve-
rebilecek bir potansiyeli bünyesinde barındırır. Bu 
ihtimalin tezahürü önüne geçebilmek için umu-
lan,  çağın gerekleri bağlamında, tıpta spesifik alan-
larda uzmanlaşma ile hekimin bilgi ve becerilerini 
kullanabilme imkanlarının genişletilebilmesi ve 
hastaların da bu uzmanlaşmadan tedaviye yönelik 
en yüksek faydayı sağlayabilmesidir. 

(Not: Yazı içerisinde ‘subspecialization’ ve ‘sub-
subspecialization’ kelimelerinin her ikisi birlikte alt-
uzmanlaşma olarak ifade edildi. İleri uzmanlaşma, 
dikine uzmanlaşma, aşırı uzmanlaşma, yandalda 
uzmanlaşma tabirleri ise ‘subsubspecialization’ kav-
ramına karşılık kullanıldı.)
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Spor, beden ile düşünce arasındaki harmoniyi 
sağlayan önemli bir etken olarak tarih bo-

yunca tedavi amaçlı kullanılmıştır. 1888 yılında 
Berlin’de kurulan işitme engelliler spor klübü bu 
hususta bilinen ilk organizasyondur. 1924 yılın-
da Paris’te düzenlenen ‘silent games’, engelliler 
sporu konusunda bilinen ilk resmi organizasyon 
olarak kabul edilmekle beraber, günümüzdeki 
anlamı ile organizasyonların başlangıcı İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur. Ölümler 
sebebiyle eksilen işgücünün yerine konulma ge-
reksinimi, hastanelerde artan sayıdaki savaş yara-
lısının tedavisinin alışılagelen yöntemlerle uzun 
zaman alması ve bu durumun fiziksel imkânları 
zorlaması; uzun süreli hastane tedavisinin hasta 
için de sıkıcı olması gibi durumlar bilhassa bu 
sahalarda çalışan ilim adamlarını arayışa itmişti. 
Bu çerçevede Guttmann, sporun rehabilitasyon 
aracı olarak yer alabileceği gibi kişiyi eğlendire-
bileceği görüşünü ileri sürdü ve başkanı olduğu 
‘Stoke Mandeville Spinal Yaralılar Merkezi’ bün-
yesinde 1944 yılından itibaren okçuluk, bowling, 
masa tenisi ve tekerlekli sandalyede polo gibi 
dallarda spor yaptırılmaya başlandı. Oyunların 
gördüğü yoğun ilgi üzerine 1948 yılında ‘Stoke 
Mandeville Oyunları Birliği’ kuruldu ve ilk kez 

16 sporcunun katılımı ile yarışmalar yapıldı. Bu 
organizasyonun Londra’daki 1948 Olimpiyat 
Oyunları ile aynı tarihe rastlaması, Guttmann’da 
bu oyunların uluslararası düzeyde yapılabileceği 
fikrini doğurdu ve bu fikir nihayet 1952 yılında 
gerçekleştirilebildi. Her geçen yıl artan sayıda 
sporcunun oyunlara iştiraki sonunda 1957 yılın-
daki oyunlara İngiltere dışından 360 kişi katıldı. 
Aynı yıl ‘Stoke Mandeville Oyunları Komitesi’ 
kuruldu ve bu komite ‘Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne eşdeğer sayıldı.

1989 yılında kurulan IPC (International Pa-
ralimpics Committee: Uluslararası Paralimpikler 
Komitesi) engelli sporları tarihinde bir dönüm 
noktasıdır. Zira bu komite 1992 yılından itibaren 
engelliler ile ilgili organizasyonların tek yetki-
li üst düzey kuruluşu olarak kabul edilmekte ve 
IOC (International Olimpic Committee) tara-
fından tanınmaktadır. 

1968 yılında kurulan SOI (Special Olimpi-
cs International), engellilere yönelik organizas-
yonlar düzenlemesine karşın IPC üyesi değildir 
ve 1988 yılına kadar IOC tarafından resmen ta-
nınmamıştır. 1988 yılından itibaren IOC, ‘Özel 
Olimpiyat Organizasyonları’nı resmen tanıdı ve 
‘olimpiyat’ kelimesini ancak ‘özel’ ifadesi ile bir-

Engelliler Sporu 

Yaşar Tatar

‘Paralimpik 
Oyunlar’ın 14.sü 
bu yıl Londra’da 

düzenlenecek
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likte kullanmasına müsaade ettiğini bildirdi.
Özürlülere yönelik sportif organizasyon dü-

zenleyen iki büyük kuruluş IPC ve SOI oyunla-
rın temel felsefesi açısından birbirlerinden farklı 
görüşlere sahiptirler. SOI, sportif faaliyetlere 
katılmanın kişiye haz verici olduğu kadar, yeni 
şeyler öğretici olduğu fikrinden hareket eder ve 
yarışmalar esnasında zihni veya fiziki sınırlama-
ları olan kişilerin ihtiyaçlarına göre uyarlamalar 
yapılması yani IOC’nin kurallarının engellilere 
göre yeniden yorumlanması gerektiğini savunur 
ve bunu uygular. 

Türkiye açısından engelliler sporunun bir 
organizasyon olarak gündeme gelmesi, işitme 
engellilerin spor faaliyetleri dışında, 1990’lar-
dan itibaren olmuştur. 21 Kasım 1990 tarihinde 
‘Özürlüler Spor Federasyonu’ kurulmuş ancak 23 
Ekim 1991 tarihinde kurullarını oluşturarak gö-
reve başlayabilmiştir. İlk başkanı Prof. Dr. Hıfzı 
Özcan’dır. 1997 yılında alınan bir kararla federas-
yonun adı ‘Engelliler Spor Federasyonu’ olarak 
değiştirilmiştir. 2000 yılında ise ‘Türkiye Engel-
liler Spor Federasyonu’ndan dört ayrı federasyon 
oluşturulmuş ve faaliyetler bu federasyonlar tara-
fından düzenlenmeye başlanmıştır.

Engellilerin kendi aralarındaki yarışlarda den-
genin sağlanabilmesi için çeşitli sınıflandırma sis-
temleri gündeme gelmiştir. Günümüzde ‘fonksi-
yonel sınıflandırma’ denen, kişinin özrünün tipi-
ni dikkate almaksızın yapabildikleri (fonksiyon) 
esasına dayalı sınıflama en yaygın kullanılandır. 
Sistem ‘Horst Strohkendl’ tarafından düzenlen-
miş ve paralimpiklerde ilk defa tekerlekli sandal-
ye basketbolunda denenmiştir. Anatomik sınıfla-
manın olumsuzluklarının belirmesi üzerine geliş-
tirilen bu sistem, ferdin yalnız olarak veya grup 
içinde spor yaparken istenilen becerileri gösterip, 
gösteremeyeceği esası üzerine kuruludur. Spor-
cunun o spor dalı ile ilgili tecrübesine, eğitim 
ve beceri düzeyine bakılmaksızın, temel hareket 
veya fonksiyonları ortaya koymasına bakılır. 

Engellilerin spora katılımı özür tip ve derece-
lerine göre yardımcı ekipman/cihazların desteği 
ile mümkün olabilmektedir. Teknoloji, yüzme 
gibi çok az ekipmana ihtiyaç duyulduğu branşlar-
da bile ana unsurdur. Spora katılımı ve performas 

artışını sağlayabilmek yeni teknolojilerin denen-
mesi ve geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
Konuya meraklı ve denemeye izin veren engelli 
sporcular bu konuda öncülük de etmektedirler. 
Günümüzde amputasyon sonrası sosyal hayata 
geri dönüşte spor ve rekreasyonel aktivitelerin 
daha fazla yer işgal etmeye başlaması, farklı akti-
vitelere uygun protez ve yardımcı ekipmanların 
imal edilmiş olması ile birlikte özellikle daha 
önce spor yapan kişilerin yeniden branşlarına 
geri dönme istekleri, kendi durumlarına özel pro-
tez-ekipman tasarımı, araştırma ve geliştirmeler 
konusunda üreticileri yönlendirmiştir. Önceki-
lerin eksiklerini gidermek için geliştirilen yeni 
teknolojiler genelde, öncesinden daha hafif ve 
işlevsel olarak ortaya çıkmaktadır

İleri teknoloji protezleri günlük kullanımdaki 
protezlere nazaran kısmen daha yüksek maliyet-
li olsalar da kullanım avantajları, daha uzun olan 
kullanım ömürleri ile göreceli olarak ekonomik 
sayılabilirler. Ayrıca kullanım sayıları arttıkça 
üretim maliyetleri azalmaktadır. Eskiden spor-
cular için geliştirilen birçok protez günümüzde 

Engelliler futbol 
müsabakaları 
bedensel (ampute), 
işitme, görme ve 
zihinsel olmak 
üzere dört gruba 
yönelik olarak 
düzenlenmektedir

Dirsek altı 
amputeler için 
özel tasarım 
palet ve bilardo 
aparatı (www.
trsprosthetics.com)
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rutin kullanımda yer almaktadır 
‘Düşük teknoloji’ modifikasyonlarına yö-
nelik uygulamalar (raketin ele bağlanması) 

tam olarak aynı fonksiyonu sağlayamasa 
bile her zaman uygulanabilir, maliyeti 
düşük ve ulaşılması kolay olduğundan 
çok sayıda kişinin katılımına imkân sağ-
layabilmektedir. Bu tip basit düzenle-
melerle birçok spor aktivitesine katılım 

sağlanabilir.
Elit sporcular için ileri teknoloji uygula-

maları daha uygundur. Düşük ve ileri teknoloji 
gerektiren spor veya rekreasyon modifikasyon-
larını yaparken dikkate alınması gereken birçok 
unsur vardır. En önemlisi efektif olmasıdır. 

Kişinin ekipmandan ne kazanacağı ve özürün 
ekipmandan etkilenip etkilenmeyeceği önemli-
dir Kullanılan ortez, protez veya yardımcı araçlar 
kişinin gerçek motor işlevlerini yerine getirmesi-
ni engelleyebilir  

1982 yılında Van Phillips’in ‘flex-foot’ adıyla 
bilinen en kullanışlı, hafif, enerji biriktiren kar-
bon kompozit protezi geliştirmesi bir dönüm 
noktası sayılır. Özellikle yüksek performans ge-
rektiren atletizm dallarında enerji biriktiren, yay-
lı ayaklar; yüksek çarpmaların olduğu dallarda 
enerji absorbe eden ayaklar tercih edilmektedir.   

Teknolojik gelişmelerden en fazla yararlanan 
grup alt ekstremite amputeleridir. Amputasyon 
tekniklerindeki gelişmeler protez teknolojisin-
deki ilerlemelerle birleşince daha iyi süspansiyon 
yapabilen protezler yapabilme imkânı doğmuş-
tur. 

Çok para ve zaman harcayarak elde edilen 
gelişmiş teknoloji ürünleri her zaman daha az 
karmaşık olan muadillerinden daha iyi bir çözüm 

sunmazlar. Düşük maliyetli fakat kullanışlı ürün-
ler daha çabuk kabul görmekte ve uygulanmak-
tadır. Yeni ileri teknoloji ürünlerinin en büyük 
avantajları daha hafif ve daha güvenilir olmala-
rıdır. Yeni teknolojinin ilk kullanıcıları bundan 
sonraki işleyişi belirlemektedir. 

Mikroişlemci kontrollü protezler rekreasyo-
nel ve günlük kullanımda tercih edilmekle bera-
ber ilave ağırlıklarının fazlalığı, rakiplere avantaj-
da farklılık yaratma durumunun belirsizliği gibi 
sorunları beraberinde taşımaktadır. 

Osseointegrasyon çalışmaları günümüzde 
varılmış en iyi noktalardandır. Bu yöntem rek-
reasyonel kullanımda ilave avantajlar sağlamakla 
beraber, immunosupresif kullanımının gereklili-
ği, aşırı yüklenmenin olduğu aktivitelerde risk ta-
şıması gibi faktörler kullanımını sınırlamaktadır.

Tekerlekli Sandalye (TS) sporlarında yüksek 
performans ve kuvvet aktarımı elde edebilmek 
için kullanılan malzemenin esnek olmaması ve 
TS’nin az parçadan oluşması gerekmektedir. Son 
yıllardaki teknolojik gelişmeler de bu yönde ol-
muştur. İlginç bir husus sporcuların gözden çı-
kardığı bir modelin, günlük kullanımda hemen 
üst sıraya yerleşmesidir. Çerçeve, çember ve 
ayaklık şeklinde üç parçadan oluşan TS’ler, çer-
çeve ön kısmının ayaklık olarak bükülmesiyle iki 
parçalı hale getirilmiştir. Üç parçalı TS günlük 
kullanımda üst sıraya yerleşirken, iki parçalı TS 
basketbol, rugbi ve teniste tercih edilmektedir. 

Gelecek, amputelerin beklentileri, cerrahi ve 
teknolojideki ilerlemelerle şekillenecektir. Rek-
reasyonel aktivitelerde teknolojik ürün kullanımı 
için sınırlamalar daha az olmakla beraber, yarış-
ma sporlarında kullanılacak teknolojik ürünler-
de mutlaka bazı sınırlılıklarının olması gerektiği 
kabul edilir, Bu konudaki en güncel örnek Oscar 
Pistorious olgusudur. 21 yaşında çift taraflı am-
pute olan sprinter Oscar Pistorious, 100, 200 ve 
400 metrelerde paralimpik rekorlarına sahipti 
ve Pekin Olimpiyatlarında sağlıklılarla yarışmak 
istedi.  ‘Uluslararası Atletizm Federasyonu’ pro-
tezinin avantaj sağlayacağını düşünerek teste 
alınmasını istedi. Yapılan testlerde % 30’luk bir 
avantaja sahip olduğu görülerek Pekin Olimpi-
yatlarında yarışmasına izin verilmedi. Bununla 

Özel tasarım
basketbolcu eli 

(www.trsprosthetics.com)

Diz altı ampute 
vakumlu protez 
ve karbon ayak 

örnekleri
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birlikte aynı olimpiyatlarda bilhassa yüzücülerin 
özel poliüretan paneller içeren kıyafetlerle rekor-
lar kırması, bazı soruları gündeme taşınmıştır: 
Teknoloji kullanımına sınır koymak gerekli mi-
dir, gerekli ise nereye kadar sınır konulmalıdır? 
Bu gidiş yeni bir olimpik tarzın (cyberolimpic) 
doğmasının gerekliliğini mi ortaya koymaktadır? 
Bütün bu sorulara mevcut değerlendirme yön-
temleri ile kesin cevap vermek zor görünmekte-
dir. Konuyu sadece paralimpikler açısından ele 
alıp hedefi “rehabilitasyonun bir parçası olan 
spor ve rekreasyonel aktiviteler” olarak görmek 
de sorunu çözmez, zira paralimpik oyunlar bu-
nun çok ötesine geçmiş durumdadır.   
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Günlük hayatımızın bir parçası olarak yap-
mamız gereken fiziksel aktivite, birçok kro-

nik hastalığı önleyen veya tedavisinde yardımcı 
olan, üstelik kötü bir yan etkisi olmayan ve nere-
deyse bedava bir sihirli ilaçtır. 

Hepimiz biliyoruz ki her ne yaşta olursak ola-
lım, fiziksel aktiviteye başlamak veya olan hare-
ketliliğimizi arttırmak, hem sağlığımızı koruyacak 
hem de yaşamımıza zevk katacaktır. The Ameri-
can Heart Association, The Centers for Disesase 
Control and Prevention ve The American Colle-
ge of Sports Medicine, erişkinlerin mümkünse 
her gün, en az 30 dakika, orta ağırlıkta bir fiziksel 
aktivite yapmasını önermektedir. Çocuklar için 
gereken egzersiz süresi bundan daha da uzundur. 
Yapacağımız bu egzersiz, kolesterol, kan şekeri, 
tansiyon gibi yüksek oluşu bizim için problem 
olan durumların kontrolünde son derece yararlı 
olduğu gibi, osteoporozdan korunmaya yardım 
edip, romatizmal ağrılar için de faydalı olacaktır. 
Fiziksel görünümümüzün daha güzel olmasına 
yardım eden egzersiz, aynı zamanda psikolojik 
birçok faydalı etki sunarak, depresyon ile baş et-
memize ve daha mutlu olmamıza yardımcı olur. 
Tüm bu faydalarla beraber şüphesiz egzersizin en 
etkili olduğu alan kalp hastalıklarından korunma 

ve kalp hastalıklarının kontrolündedir.
Sadece egzersiz yapmayı düşündüğümüzde 

bile böbreküstü bezlerden hormonlar salgılan-
maya başlar, sempatik sinir sistemi aktive edilir 
ve artan kas aktivitesi ile artacak ihtiyaçları kar-
şılamak için kalp ve akciğerler hazırlanmış olur. 
Meydana gelen kardiovasküler değişikliklerle 
kan basıncı ve kalp atım hızı artar ve bronşlar 
genişler. Egzersizin başlaması ile solunum hızı ve 
derinliği artar. 

Egzersizin başında ihtiyacımız olan enerji, 
oksijen ve kasta depolanmış olan yüksek enerji-
li fosfatlar kullanılarak aerobik metabolizma ile 
desteklenir. Eğer yapılan egzersiz mevcut oksijen 
miktarını aşan bir seviyeye ulaşırsa; kaslarda, ve-
nöz kanda laktik asit artışı ile sonuçlanan aneora-
bik metabolizma devreye girer. 

Yapılan egzersiz ani olarak bırakılırsa tüm bu 
süreçler tersine çevrilir. Egzersiz esnasında özel-
likli kas gruplarında oluşmuş olan toplardamar 
genişlemesi, kalp debisi azalırken aşamalı olarak 
başlangıç haline döner. Egzersizin durmasından 
hemen sonra kan akımının miktar ve dağılımında 
meydana gelen büyük değişiklikler egzersizden 
sonra görülebilen bayılmanın sebebini açıklar. 
Egzersizi aniden bırakmak yerine düşük bir sevi-

Kalbimiz ve Egzersiz

Figen Çiloğlu
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yede devam etmek, kan dolaşımında daha yavaş 
bir değişime sebep olur.

Fiziksel aktivitenin tekrarı, egzersizin artırdığı 
iş yüklemesini karşılamak için oluşan uyum me-
kanizmalarını harekete geçirir ve bu da egzersiz 
kondisyonu olarak tanımlanır. Oluşan değişiklik-
ler hem dokulara oksijen taşınmasını artırır hem 
de kasların oksijeni daha verimli olarak kullanma 
kabiliyetini geliştirir. Kondisyonun gelişmesi ile 
dinlenme esnasındaki kalp atım hızı ve sistolik 
kan basıncı daha düşük olur ve akciğerlere giden  
kan miktarı  artar. 

Genç sporcularda kalp atım hızı yoğun egzer-
sizin başlamasından 20 saniye sonra 3 katına çı-
kabilir. Süregelen bir egzersiz sırasında kalp atım 
sayısı dinlenme anındaki kalp atım sayısının yak-
laşık iki katında sabitleşir. Çabuk değişebilmesin-
den dolayı kalp atım hızı egzersiz ve strese karşı 
önemli bir tepki oluşturur. Kalp atım hızındaki 
her artış kalbin dakikada pompaladığı kan mikta-
rı olarak tanımlanan kalp debisinde de bir artışa 
neden olur. 

Sağlıklı bir kalbin yedek kapasitesi düşündü-
ğümüzden çok daha fazladır. Sedanter kişilerde 
dinlenik kalp debisi dakikada yaklaşık 5 litre iken, 
hareket halinde 30 litreden daha fazlaya çıkabilir. 
Egzersize karşı tepkide sadece kalp atım hızının 
artması çok nadiren görülür. Genellikle bu artı-
şa, kalp kasının kasılma gücünün artması da eş-
lik eder. Bu adaptif mekanizmaların bir sonucu 
olarak antrene kişilerde, kalbin her kasılmasında 
pompaladığı kan miktarı fazla olduğundan, kalp 
daha az  çalışarak gereken miktarda kanı pom-
palayabilir ve böylelikle nabız atım sayısı düşük 
olur.  Sedanter kişilerde dinlenik halde dakikada-
ki nabız atım sayısı 80-90 iken, antrene kişilerde 
50-60 olabilir. 

Kalbin enerji kaynağı sınırlıdır ve oksijensiz 
şartlarda fonksiyonunu iyi yapamaz. Egzersiz 
anında artan kalp atım hızının ve kasılmanın 
ihtiyaçlarını karşılamak için oksijenin fazla mik-
tarda kullanılması gerekir. Kalp kası için oksijen 
kaynaklarını kullanabilme yeteneği kalbin kasını 
besleyen koroner arterleri normal olan kişiler ile, 
miyokardial iskemiye yani oksijensizliğe neden 
olan koroner arter hastalığına sahip kişiler ara-

sında değişiklik gösterir. Bu nedenle kalp-damar 
sisteminin dayanıklılığını artırmak için vucudu-
muzun tümünü harekete geçirecek, büyük kas 
gruplarını kullanacak hareketlere yönelmeliyiz. 
Kardio egzersizleri, nefes alma ve kalp atım sa-
yısını arttırarak kalbi hareketlendirir. Kardiovas-
küler dayanıklılığı arttıran aktiviteler tempolu 
yürüyüş, yüzme, bisiklet, dans, merdiven çıkma, 
ve kayak gibi hareketlerdir.

Egzersizin başlangıç devrelerinde oksijen alı-
mı hızlı bir şekilde artar fakat 2 ila 4 dakika içinde 
sabit bir konuma ulaşır. Sağlıklı fakat antremanlı 
olmayan insanlar maximal kapasitelerinin %50 
ile %60’ına eriştiklerinde kanlarında laktik asit 
birikmeye başlar. Bu seviye anaerobik eşik olarak 
adlandırılır. Kardio-egzersiz protokollerindeki 
amaç oksijen kullanarak, bir diğer adı ile aerobik 
egzersiz yapmak olduğundan kişilerin anaeoro-
bik eşiği geçmelerine izin vermemek gerekmek-
tedir. Bu da  kendileri için belirlenmiş en yüksek 
kalp atım hızının yani maksimum nabız sayısı-
nın ne olduğunu bilip, bu seviyenin %60’ında 
çalışmaya başlayarak, kondisyon kazanıldıkça 
%80’ine doğru  %5’lik basamaklarla çıkmaktır.

Maksimum nabız sayısını hesaplamak için en 
basit yöntem ‘220-şahsın yaşı’ formülüdür.   Me-
sela 40 yaşında bir kişinin maksimum nabız sayısı 
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220 (sabit rakam) - 40 (kişinin yaşı) = 180 dir. 
Maximum kalp atım hızının %60’ı ile başlamak  
daha uygun olduğundan 180x0.60=108, kişinin 
egzersize basladıktan yaklaşık 10 dakika sonra 
ulaşması ve fazla aşmaması gereken nabız sayı-
sıdır.  Antrenman sayısı arttıkça üst limit maksi-
mum nabzın %80’e kadar çıkabilir. 

Haftada yaklaşık 20 km yürüyüş gibi bir eg-
zersizin düzenli olarak yapılması LDL (‘kötü’ ko-
lesterol) ve toplam kan lipid miktarının azalma-
sını sağlar. Bu egzersiz seviyesinin biraz daha yo-
ğunlaşarak yaklaşık 30 km’ye kadar çıkması HDL 
(‘iyi’ kolesterol) miktarının artmasını sağlayarak 
kan lipidlerinde faydalı değişikliklere neden olur.  
Aynı zamanda damarlardaki inflammasyon azalır 
ve damarlar daha esnek olur. Aktif bir yaşam sti-
li olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski 
sedanter kişilere nazaran %45 daha azdır.  Da-
marların daha esnek olması kan akışının daha 
düzenli ve kan basıncının daha normal olmasına 
sebep olur. Sedanter kişilerin hipertansif olma 
riski hareketli kişilere nazaran %35 daha fazladır. 
Düzenli olarak günde 3 km yürümek bile bazen 
kan basıncı kontrolünde o kadar etkili olabilir ki, 
bir süre sonra bazı kişiler kullandikları tansiyon 
ilacını bırakabilecek duruma gelebilirler. 

Kaslarımızı  güçlendirmek, kas/yağ oranını 
artırmak ve metabolizmamızı hızlandırmak için 
kuvvet egzersizlerini de unutmamalıyız. Bu eg-
zersizler kol, bacak, göğüs, sırt ve omuzlar gibi 
vücudun büyük kas kitlelerini çalıştırmayı hedef 
almalıdır. Hafif  dumbeller veya ağırlık makina-

ları, mekik gibi vücudu kaldıran hareketler veya 
lastik bantlar gibi diğer resiztans egzersizleri 
yapılabilir. Kas geliştime egzersizleri yapılırken 
kollar, bacaklar, ön ve arka taraftaki kaslar den-
geli olarak çalıştırılmalı ve güçlendirilmelidir. 
Bu egzersizler gün aşırı yapılmalı, kesinlikle bir-
birini takip eden günlerde olmamalı ve haftada 
2 veya 3 gün yapılmalıdır. Bu şekilde arada kalan 
günler vücudun toparlanması için zaman sağlar. 
Eğer kullanmaya çalıştığınız ağırlıkta en az 10 
tekrar yapamıyorsanız, kullandığınız ağırlık sizin 
için çok fazla demektir. Her zamanki gibi yavaş 
başlamak ve vücut alıştıkça kullanılan yükü art-
tırmak gerekmektedir. Rezistans çalışmaları kalp 
kapakçıkları problemi olanlar, kontrol edileme-
yen aritmisi, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu 
veya aşırı kalp yetmezliği olan kişiler  için uygun 
olmayabilse de çoğu için problem yaratmadığı 
saptanmıştır. Kalp krizi geçirdiyseniz ağırlık ça-
lışmalarına ancak düzenli egzersiz yapmaya baş-
ladıktan 4 ile 6 hafta sonra başlayabilirsiniz. Kalp 
krizi geçirmemiş kişiler için ağırlık egzersizleri 
düzenli egzersiz programının bir parçası olarak 
hemen başlanabilir.

Esneklik ve denge hareketleri düzenli bir şe-
kilde yapıldığında eğilme, uzanma, dönme gibi 
gündelik hayattaki hareketleri yapmada kolaylık 
sağlayacağı gibi postürü düzeltmeye ve hareket 
esnasında daha güvenli olmaya yardımcıdır. Es-
neklik sayesinde düşme riski ve düşme anında 
yaralanma riski azalır. Esneme hareketleri vücut 
ısındıktan sonra yapılmalıdır. Bu hareketlerin 
efektif olmasi için her pozisyon statik olarak 10-
20 saniye tutulmalı, rezistans hissedene kadar es-
nemeli ama asla acı duyacak kadar olmamalıdır. 
Hareketler yavaş ve kontrollü bir şekilde yapıl-
malı ve egzersiz esnasında çalıştırılmış olan tüm 
kas grupları esnetilerek rahatlatılmalıdır. 

45 yaşın altında ve sağlıklıysanız muhtemelen 
egzersize başlamadan once bir hekime görünme-
niz gerekmez. Eğer kalp hastalığı teşhisi konmuş 
ise veya kalp hastalığı olasılığı için yüksek risk 
taşıyorsanız herhangi bir egzersiz programına 
başlamadan önce  mutlaka bir hekime danışma-
nız gerekmektedir.  Sağlığınız için egzersiz yap-
mak istiyorsanız, hedefleriniz realistik ve uygu-
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lanabilir olmalıdır. İlk hedefiniz kardiovasküler 
endurans yani dayanıklılığı arttırmak olup, kas 
geliştirici programları yavaş yavaş eklemelisiniz. 
Egzersize ilk defa başlayan veya uzun süre ara ve-
renler egzersize yavaş başlamalı ve  kondisyonları 
arttıkça egzersizin süresi ve daha sonra yoğunlu-
ğunu arttırmalıdırlar. Eğer egzersiz yaparak geçi-
rebileceğiniz vakit kısıtlıysa gunde en az 3 defa 
10’ar dakikalik periodlarla da günlük hareket 
ihtiyacınızı yerine getirebilirsiniz. Unutmayın ki 
kalp sağlığınız için biraz hareket, hiç hareketsiz 
olmaktan daha iyi, daha fazla hareket daha da 
iyidir. 
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Son zamanlarda toplumda ve sağlık camiasın-
da, sporcularda görülen ani ölüm, senkop ve 

aritmiler gibi kardiyak sorunlara ilgi artmıştır. 
Sporcularda katastrofik olaylar beklenmedik bir 
şeydir ve rölatif olarak nadirdir, fakat toplum üze-
rinde belirgin yıkıcı etki gösterir. Aslında genç, 
iyi eğitilmiş profesyonel sporcuların potansiyel 
olarak ölümcül kalp hastalığına veya çeşitli koşul-
lar altında ani ölüme yatkın olmaları ters algılar 
oluşturabilir.

Sporcu kalbi
Sporcuların kalplerinin büyük olduğunun 

farkına ilk kez 19. yüzyıl başlarında varılmıştır. 
İlk olarak kayakçılarda yapılan fizik muayene 
ile tespit edilen kalp büyümeleri daha sonraları 
röntgen ve otopsi bulguları ile de teşhis edilebil-
miştir. Ekokardiyografi (EKO) cihazının icadı 
ve MR’ın (Manyetik Rezonans Görüntüleme) 
kullanılmaya başlanması ile daha kesin bulgular 
elde etmek mümkün olmuştur. Böylece değişik 
dallarla uğraşan sporcuların kalplerinin spor yap-
mayan bireyler ile karşılaştırılabilmesi sağlanmış, 
sporcu kalplerinin yapı ve çalışması ile ilgili ay-
rıntılı bilgilere ulaşılmıştır1.

Sporcularda dinamik ve izometrik antren-
manlara bağlı olarak kompleks ve heterojen kardi-

yovasküler bulgular ortaya çıkar. Fizyolojik adap-
tasyonlar içerisinde artmış strok hacim ve mak-
simum oksijen kullanımı yapısal ‘remodeling’i 
tetikler ve kalpte birtakım değişiklikler ortaya 
çıkar. Sporcuların kalplerinde görülen iki önemli 
bulgu kalplerde büyüme ve istirahatte nabızları-
nın yavaş olmasıdır.

Sporcuların kalbinde görülen büyüme kalbin 
hem hacim olarak büyümesi (dilatasyon) hem de 
duvar kalınlığının artması (hipertrofi) şeklinde 
görülmektedir. Dinamik (izotonik, aerobik) eg-
zersizler kalbi hem hacim olarak büyütür hem de 
kalp duvarında kalınlaşmaya yol açarak egzantrik 
kalp büyümesine neden olur. Buna yol açan spor 
dallarının başında dayanıklılık gerektiren uzun 
mesafe koşuları gelir. İzometrik egzersizlerde ise 
kalbin sadece duvar kalınlığının artması görülür. 
Bu sporlar arasında ağırlık kaldırma, güreş, vücut 
geliştirme, gülle atma, judo vb. sayılabilir. Ancak 
atletik egzersizler genellikle sadece izotonik veya 
izometrik olmayıp bunların bir arada yapılması 
ile olur. Özellikle bisiklet ve kürek gibi sporlar 
her iki egzersiz tipini bünyesinde barındırır. 

Sporcu kalplerinde görülen bu büyüme bazı 
hastalıklardaki gibi patolojik boyutlarda değildir. 
Büyüme miktarının saptanmasında kullanılan 

Sporcularda Kardiyovasküler Hastalıklar

Mustafa Sarı
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ekokardiyografi tetkiki ile sporcu kalplerindeki 
büyümenin hastalıklardan ayırımı yapılabilir. 
Özellikle kardiyak septum çapı sporcularda na-
diren 16 mm’yi geçer. Kalpteki bu büyümenin 
direkt egzersiz yoğunluğu ve performans ile iliş-
kili olmadığı da bilinmektedir. Birçok olimpiyat 
şampiyonunun kalbi normal boyutlarda olabi-
lirken bazı kolej öğrencilerinde belirgin büyü-
me izlenebilmektedir. Bunun nedeninin genetik 
duyarlılık ve hormonal değişiklikler olduğu dü-
şünülmektedir. Genetik duyarlılığı olan sporcu-
larda yapılan fizik egzersizler kalpteki büyümeyi 
daha çok tetiklemektedir. Sporcularda görülen 
kalp büyümesini hastalıklı durumlardan ayıran 
bir diğer nokta da egzersize ara verildikten sonra 
kalpteki büyümenin ve duvar kalınlığının zaman-
la normale dönmesidir. Gerçekten de periyodik 
olarak çalışan atletlerin kalp büyüklükleri sezon 
içerisinde değişiklikler gösterebilmektedir.

İstirahat halinde nabız sayısının düşük olması 
sporcu kalbinin karakteristik özelliklerindendir. 
İstisnai hallerde kalp atım hızı dakikada 40’ın 
altına dahi düşebilir (bradikardi). Bu durumdan 
artmış parasempatik sinir sistemi aktivitesi ka-
dar azalmış sempatik sistem aktivitesi sorumlu-
dur. Özellikle aşırı yoğun dayanıklılık gerektiren 
sporları yapan sporcularda bu durum daha belir-
gindir. Bu sporcularda kalp atım sayısının yavaş 
olmasının zararlı olduğuna dair kanıt yoktur. 
Bunun dışında atletlerin EKG’lerinde başka bazı 
ritm değişiklikleri de izlenebilir:
•	 Sinüs aritmisi (genellikle solunumsal)
•	 Sinüs duraklaması
•	 Gezici atriyal pace-maker
•	 Kavşak ritimleri
•	 Birinci derece AV blok
•	 İkinci derece Mobitz tip 1 blok

Sporcu kalplerinde görülen bu ritim değişik-
lerinin hasta sinüs sendromundan ayrılması ge-
rekir. Çok ender durumlarda sporcu kalplerinde 
ritimde aşırı derecede duraklamalar ile birlikte 
baş dönmesi, bayılma gibi şikâyetler görülebilir. 
Bu durumda atletik aktivitenin sonlandırılması 
veya kalıcı kalp pili takılması gündeme gelebilir. 
Sporcu kalplerinde görülen bu ritim değişiklik-
leri gece saatlerinde ve uykuda daha sık olarak 

izlenmektedir. 38 farklı disipline mensup 1005 
sporcu arasında yapılan bir çalışmada atletlerin 
% 14’ünde belirgin EKG değişiklikleri, % 26’sın-
da hafif EKG değişiklikleri saptanırken % 60’ında 
ise çok minör değişiklikler görülmüş veya her-
hangi bir EKG değişikliği izlenmemiştir2. 

Genç sporcularda ani ölüm sebepleri
Genç sporcularda ölümler genel popülas-

yondan daha azdır. 35 yaş altı sporcularda ölüm 
nedeni sıklıkla konjenital hastalıklardır. Otopsi 
çalışmalarında genç sporcu ölümlerinin % 80 ka-
darının yapısal kardiyovasküler hastalıklar oldu-
ğu saptanmıştır. Hipertrofik kardiyomiyopati ani 
ölümlerin en sık sebebidir ve genç sporcu ölüm-
lerinin üçte birinden sorumlu tutulmaktadır.

Hipertrofik Kardiyomiyopati (HCM)
HCM genç popülasyonda rölatif olarak sık 

görülen bir hastalıktır. Genç bireylerde ani kardi-
yak ölümün en sık nedenidir. Asimetrik hipertro-
fiye olmuş ve genişlememiş sol ventrikül ile ka-
rakterizedir.  Mendelyen otozomal dominant ge-
çişli bir genetik hastalıktır. Genel popülasyonda 
1/500 oranında görülür. Kalp kası hücresindeki 
sarkomer proteinini kodlayan 10 farklı genden 
birinin mutasyonu sonrası ortaya çıkar. Miyo-
kard hücre dizilişindeki bozukluk ve hipertrofi 
ile karakterizedir. 

Hipertrofi sıklıkla asimetriktir, interventrikü-
ler septum tutulur ve sol ventrikül çıkış yolunda 
daralma ile karakterizedir. Asimetrik septal hi-
pertrofisi olan olgular hipertrofik obstriktif kar-
diyomiyopati (HOCM) olarak adlandırılır ve 

% 36
HCM

% 30
Diğer Nedenler

% 19
Konjenital Koroner 
Anomalileri

% 10
Hafif artmış 

kardiyak kitle

% 5
Aort 

rüptürü

Genç sporcularda 
ani ölüm nedenleri
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daha semptomatiktir. HCM’nin apikal hipertrofi 
gibi diğer çeşitleri asemptomatiktir ve daha iyi 
prognoza sahiptir.

HCM patofizyolojik olarak incelendiğinde 
öncelikle miyokard kütlesinin belirgin olarak 
arttığı görülür. Buna paralel olarak miyokardiyal 
oksijen ihtiyacı da artmıştır. Fakat düzensiz mi-
yokard dizilişiyle oluşan küçük damar hastalığı ve 
diyastolik disfonksiyona bağlı azalmış diyastol, 
koroner perfüzyonu daha da azaltmaktadır.

Miyokard dizilişindeki bozukluk ve koro-
ner damar oluşumlarının buna eşlik edememesi 
neticesinde intertisyel kollajen doku ve fibröz 
doku artışı olur. Bu değişiklikler sonucu anormal 
otomasite ve aritmi odaklarının olması kaçınıl-
mazdır. Egzersiz esnasında miyokardın oksijen 
ihtiyacının artması ve sunumun azalması sonrası 

iskemi ve anormal odaktan çıkacak olan ventri-
küler taşikardiler ani ölüm riskini artıracaktır.

Klinik olarak maalesef hastaların % 25’i bulgu 
verir. En sık görülen bulgu nefes darlığıdır. Dis-
pnenin nedeni, sol venrikülün kütlesin artması-
na rağmen lümeninin azalmasına bağlı oluşan 
gevşeme bozukluğudur. Diyastolik disfonksiyon 
pulmoner basıncını artırır ve dispne ortaya çıkar. 
Göğüs ağrısı (angina) diyastol süresinin kısalma-
sı ve küçük damar hastalığına bağlı oluşur. HCM 
hastalarında sık görülen diğer bulgu ise senkop 
ve presenkoptur. Bayılma sol ventrikül çıkış yo-
lunun darlığına bağlı kardiyak atımın azalmasına 
ve aritmilere bağlıdır. Spor yapmak ve valsalva 
manevrası garadiendi fazla olanlarda ‘preload’ı 
daha da azaltır ve sersemlik, baş dönmesi ve ba-

yılmalara yol açar.
Bu bulguları olan ya da olamayan sporcularda 

yapılan sağlık taramalarında yapılan fizik mua-
yenedeki valsalva ile artan midkardiyak odak-
taki sistolik üfürüm ve arteryal nabızdaki ani 
çıkışlar (spike and dome) şüpheyi arttırmalıdır. 
EKG’deki hipertrofi bulguları sonrası hastalara 
yapılan ekokardiyografi kesin tanıyı koymakta-
dır.

Ani ölüm sıklıkla venriküler disritmi ve eg-
zersiz sonrası kardiyak atımın azalması nedeniyle 
olur. Genç yaşta egzersizle gelen hipotansiyon ve 
senkopu olan hastaların ani ölüm riski yüksektir. 
Kalbin elektriksel iletisinin bozulma nedeni, sol 
ventrikül miyositlerin anstabil olması ve daralmış 
intramural arteryollere bağlı miyokardiyal iskemi 
ve fibrozistir. 

Tanısı konulan hastaların (özellikle sol ven-
trikül çıkış yolu stenozlu) yarışmalı sporlardan 
uzaklaştırılması önerilir. Sol venrikül remodelin-
gi düzeltmesi için beta bloker ilaçlar verilir. Arit-
mik semptomları ve ani ölüm riskini azaltması 
için beta bloker, amiodoron ve kinidin tercih 
edilebilir. Tanımlanmış ventriküler taşiaritmileri 
olan ve kardiyak arrest geçiren hastalara intrakar-
diyak defibrilatörlü kalp pilleri (ICD) hayat kur-
tarıcıdır. Hipertrofik obstriktif kardiyomiyopati 
hastalarında sol ventrikül çıkış yolunda gradiend 
fazlaysa cerrahi septal miyektomi (Marrow op.) 
ve kateterle etanol enjeksiyonu ile septal ablas-
yon tedavileri yapılabilir.

HOCM hastalarının birinci derece yakınları 
12-18 yaşlarında EKO ile tarama yapılması öne-
rilir

Koroner anomaliler
Genç sporcularda ikinci ölüm nedenidir. 

Mevcut vakaların % 17’sinden sorumlu tutul-
maktadır. En sık görülen malformasyon sol ana 
koronerin sağ sinüs valsalvadan köken alması ola-
rak görülür. Bazen ayna görüntüsü malformasyo-
nu görülür (sağ sinüs valsalvadan sol ana koroner 
çıkarken, sol sinüs valsalvadan sağ koroner arter 
çıkar). Özellikle sağ koronerin çıkış patolojileri 
yüksek ani ölüm riski taşımaktadır. Egzersizle 
tetiklenen angina ve senkop başlıca semptomla-
rıdır. 

Normal görünüm HCM
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Patofizyolojisinden miyokardiyal iskemi so-
rumludur. İskeminin nedeni, sol ana koronerin 
açılı çıkışı, kökünde dolanma ve egzersiz esnasın-
da koronerin aort ve pulmoner trankus kompres-
yonuna maruz kalmasıdır. Tanı EKO, transözofa-
giyal EKO, multislice BT ve koroner anjiyografi 
ile konulur. Tedavisi cerrahi onarımdır.

Genç hastalarda diğer ani ölüm nedenleri ara-
sında kapak hastalıkları bulunur. Özellikle aort 
kapak darlığı ve mitral kapaktaki miksamatöz de-
jenerasyon bunlardan başlıcalarıdır.

Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopati-
si ve Brugada sendromu, Wolf-Parkinson-White 
sendromu, uzun QT sendromu gibi hastalıklara 
bağlı disritmiler de ani ölüm riskini arttırmaktadır.

Miyokardit viral enfeksiyona sekonder ge-
lişir ve kalp yetersizliği, aritmi ve bloklara bağlı 
ani ölüme neden olabilir. Klinik tanısı oldukça 
zordur. Endomiyokardiyal biyopsi örneklerinin 
polimeraz zincir reaksiyonu ile virüs genomu 
saptanması tanıya yardımcıdır.

Marfan sendromu olan sporcular yıllarca 
birçok ağır rekabetli sporlarda başarı ile müca-
dele etmişlerdir. Seçkin basketbolcularda bile 
atlanabilmektedir. Genetik geçişli bir hastalıktır. 
Azalmış elastik liflere bağlı aortanın media taba-
kasının bozulması patognomoniktir. Ani ölüm 
nedenleri aort dilatasyonuna bağlı aort diseksi-
yonu ve rüptürü, veya sağ ventrikül kökenli arit-
milerdir3,4.

Yaşlı sporcularda ani ölüm nedenleri
35 yaş üstü hastalarda ani ölümün en sık ne-

deni aterosklerotik koroner arter hastalıklarıdır. 
Koroner arter hastalığı için risk faktörlerini (siga-
ra, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabetes mel-
litus, aile hikâyesi) taşıyan sporcularda tarama 
yapılması önerilir. Tarama için egzersiz stres testi 
yapılmalıdır5.

Commatio cordis
Göğüste penetre olmayan ani darbeler son-

rası olan ani ölüme commatio cordis denilir. 
Beyzbol, hokey ve softbol gibi fırlatıcı sporlar-
da ortaya çıkabilir. Fakat bu olay çoğu kez evde 
oyun oynama esnasında ortalama 13 yaşındaki 
çocuklarda görülmektedir.  Başlıca iki nedeni 
vardır. Birincisi göğse gelen darbenin doğrudan 

kalbin üzerine gelmesi; ikincisi ise, darbenin za-
manlamasının depolarizasyona, potasyum ATP 
kanal aktivasyonuna denk gelmesi sonrası oluşan 
ventriküler fibrilasyondur6.      

Sporcu kalbi ve kardiyovasküler hastalık
Sporcu kalbinin adaptasyonu sonrası çapları 

normalden fazladır. Bu durum kardiyovasküler 
hastalıkları taklit edebilir. Sağlıklı sporcu kalbi-
ni hipertrofik kardiyomiyopati, dilate kardiyo-
miyopati ve hasta sinüs sendromundan ayırmak 
oldukça zor olabilir. Yanlış tanı koymak, gereksiz 
kısıtlamalara neden olarak sporcu psikolojisini 
olumsuz etkileyebilir. İyi eğitilmiş sporcuların 
sol ventrikül duvar kalınlığı 13-15 mm olabi-
lir. Sol ventrikül çıkış yolunda gradient artışı ve 
mitral kapağın sistolik öne hareketi HOCM için 
karakteristiktir. Sağlıklı sporcularda sol ventrikül 
diyastol sonu çapı 60 mm’yi aşabilir fakat dila-
te kardiyomiyopatide olduğu gibi sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu düşmez7.

Kamerunlu futbolcu 
Marc-Vivien Foé 
Kolombiya ile 
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maçta hayatını 
kaybetti (2003). 
Yapılan otopsi 
neticesinde ölüm 
nedeni ‘hipertrofik 
kardiyomiyopati’ 
olarak açıklandı.

Futbol sahalarında 
hayatını kaybeden 
son futbolcu 
Piermario Morosini 
oldu (Nisan-2012)
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Katılım öncesi kardiyovasküler tarama
Ölüm riski yüksek kardiyovasküler hastalıkla-

rın tespiti için popülasyonda geniş tabanlı tarama 
programlarının geliştirilmesi önerilir. Geliştiril-
miş hikâye ve fizik muayene çok fazla katılımın 
sağlanması en pratik stratejiyi oluşturur. Sadece 
fizik muayene ile obstriksiyonlu HCM, aort ste-
nozu, Marfan sendromu, koroner arter hastalığı 
saptanabilir. Birinci basamak tarama programın-
da şüpheli bulgular saptanan sporculara ikinci 
basamak invaziv, noninvaziv (EKO) tarama test-
leri önerilir8.

Kardiyovasküler hastalığı olan sporcula-
rın seçimi 

Eğitimli profesyonel sporcularda kardiyovas-
küler anormallik saptandığında bazı sorulara ya-
nıt stratejileri geliştirilmelidir:
1. Yarışmalı sporlara devam edilmesi halindeki 

ani ölüm risk düzeyi 
2. Sporcuyu antrenman ve yarışmalardan uzak-

laştırma ile azalacak bu riskin ihtimali
3. Seçilme ve diskalifiye olma kararının formü-

le edilmesi için uygun kriterler
Sporcuların seçilme ve diskalifiye edilmesi 

hususunda dünyaca kabul görmüş kriterler ‘Yir-
mi altıncı Bethesda Konferansı Kriterleri’ olarak 
bilinmektedir. Bu ölçekler başlıca prospektif ça-
lışmalardan ve uzman görüşlerinden elde edil-
mektedir. 
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Akademik ve uygulamalı bir alan olan psiko-
lojiyi insan zihni, duyguları ve davranışları 

araştıran bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. 
Amerikan Psikoloji Derneği spor psikolojisini, 
performans ile ilişkili psikolojik faktörlerin spor, 
egzersiz ve diğer fiziksel aktiviteler üzerindeki bi-
limsel çalışma alanı olarak tanımlamaktadır.

1897 yılında, Indiana Üniversite’sinden psi-
kolog Dr. Norman Triplett’in spor psikolojisi ile 
ilgili ilk bilimsel makale olarak kabul edilen yayı-
nı ile başlayan spor psikolojisi çalışmaları, olduk-
ça kısa bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda spor-
cular ve antrenörler arasında değerli bir çalışma 
alanı olarak görülmektedir. 

Son yıllarda ülkeler arasında rekabetin art-
ması ve önem kazanması, sporcuları fizyolojik 
ve psikolojik güçlerini çok yönlü olarak geliştir-
meye yöneltmiştir. Uzun yıllar sporda yüksek 
performansı sağlamada fiziksel olarak iyi hazır-
lanmanın yeterli olacağı düşünüldü. Daha sonra 
1960 ve 1970’li yıllarda fiziksel hazırlığın yanı 
sıra teknik açıdan üstün niteliklere sahip olmak 
çok önemli olarak görülmüştür. Bunun sonucu 
olarak koordinasyon çalışmaları, teknik analizler 
gelişme göstermiş; ancak birçok sporcu olimpi-
yatlara, yarışmalara çok iyi fiziksel ve teknik çalış-

malarla hazırlanmalarına rağmen bekledikleri ba-
şarıya ulaşamamışlardır. Olimpiyatlarda başarılı 
olmuş, madalyalar almış olan sporcularla yapılan 
araştırmalar, bu sporcuların başarılarını daha çok 
psikolojik hazırlıklarına bağladıklarını ortaya 
koymuştur. Böylelikle 1980’li 1990’lı yıllar fi-
ziksel teknik, taktik hazırlığın yanı sıra psikolojik 
hazırlığın, psikolojik beceri antrenmanlarının da 
öneminin daha iyi anlaşıldığı ve bu konudaki ça-
lışmaların ivme kazandığı yıllar olmuştur.

Başarılı ve başarısız sporcuları birbirinden 
ayıran psikolojik özellikler çeşitli spor dallarında 
araştırma konusu olmuştur. Bu araştırmalardan 
çıkan ortak sonuç ise şöyle özetlenebilir:
•	 Uyarılma durumunu başarılı şekilde düzen-

leyebilme; rahat hissetme, enerjik olma
•	 Yüksek kendine güven
•	 Daha iyi yüksek konsantrasyon
•	 Kontrol içinde olma, fakat bunu zorlamama
•	 Olumlu bir şekilde sporla uğraşma, düşün-

celerde ve imgelemede olumlu olma
•	 Kararlılık ve bağlılık gösterme

Sayılan bu özellikler sportif performans için 
önemli ve temel gözükmektedir.

Sporda performans geliştirme, dünyanın pek 
çok yerinde olimpik atletler ve profesyonel spor-

Spor Psikolojisi: Performans Geliştirme

Birgül Geyimci
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cular tarafından kullanılmakta ve bireysel spor-
cu koçluğunun yanı sıra pek çok ülkede takım 
sporlarında da performans geliştirme uzmanları 
ile çalışılmaktadır. Pratikte, sportif performansı 
geliştirmede hedef alınan performans alanları 
şöyledir: 
•	 Kaygı kontrolü
•	 Özgüven arttırma
•	 Konsantrasyon becerilerini arttırma
•	 Performans engellerini ortadan kaldırma
•	 Antrenman performansını geliştirme
•	 Olumsuz durumlarla başa çıkma becerilerini 

geliştirme
•	 Takım uyumunu arttırma ve iletişim beceri-

lerini geliştirme
•	 Olumlu inanç sistemi oluşturma
•	 Sakatlıklar sonrası performans geliştirme

Performans geliştirme sürecinde sporculara 
edindirilen zihinsel beceriler ile zihinde canlan-
dırma, odaklanma vb. beceriler yoluyla perfor-
mansı en üst düzeye çıkararak sporcunun rakip-
leriyle arasında fark yaratacak bir dizi gelişim 
sağlanabilmektedir.

90’lı yılların sonlarından beri Türkiye’de de 
hızlı bir gelişme gösteren ve sporcuların oldukça 
yararlandığı bir alan haline gelen spor psikoloji-
sinin çalışma alanlarının sporculara sağlayacağı 
destek oldukça fazladır. Spor Psikolojisi, çalışma 
alanları ile sporculara birçok açıdan katkı sağlar: 

Kendilerini tanımalarına yardımcı olur. Spor-
cuların öğrenme, pratik ve performans geliştirme 
için zihinsel stratejilere ihtiyaçları vardır. Spor 
psikolojisi sporcuların ve antrenörlerin ihtiyacı 
olan metot ve yaklaşımları araştırır ve geliştirir.

Aileleri ile daha iyi çalışmalarını sağlar. Aileler 
tıpkı antrenörler gibi sporcuların başarılarının 
önemli bir parçasıdır. Spor psikolojisi ailelerin 
sporcu çocukları ile daha iyi iletişim kurabilmele-
ri ve kariyerlerini doğru yönlendirebilmeleri için 
gerekli yolları gösterir.

Antrenörleri ile daha iyi çalışmalarını sağlar. 
Antrenörler pek çok spor dalında sporcunun ba-
şarısına destek sağlayan en önemli kişilerdir. Spor-
cuların bu kişilerle çok iyi bir çalışma ilişkisi kur-
ması gerekir. Spor psikolojisi bu konu ile yakından 
ilgilenir. Bu ilişkinin en iyi şekilde yürümesi için 

gerekli yöntemleri ve kaynakları araştırır.
Kariyerlerini yönlendirmelerine yardımcı olur. 

Sporcular kariyerlerinde ilerlerken pek çok zor-
lu yoldan geçebilir veya yanlış hedeflere doğru 
gidebilirler. Spor psikolojisi sporcunun başarı-
hedef planları için bir vizyon oluşturabilmenin 
yollarını araştırır.

Zihinlerini hazırlamalarına yardım eder. Spor-
cunun derslere, pratiğe ve performansa zihinsel 
ve duygusal olarak hazırlanması oldukça önem-
lidir. Spor psikolojisi alanı, sporcunun rekabet 
dünyasında kendine özgü zihinsel bir hazırlık 
yapmasına yardımcı olacak yöntemleri geliştir-
mesi üzerine araştırmalar yapar.

Performans sırasında konsantre olmalarına yar-
dımcı olur. Dikkat kontrolü, yani konsantrasyon 
ve odaklanma becerisi sporcunun performansını 
belirlemede çok önemli bir rol oynar. Spor psiko-
lojisi sporcunun dikkatini nerede ve nasıl kontrol 
edeceğini, konsantrasyonu arttırmayı ve dikkati-
ni dağıtan şeylerle nasıl başa çıkacağını öğrenme-
sini sağlayacak yolları araştırır.

Stres ve baskı ile baş etmeleri için destek olur. 
Bazı stres türleri kaçınılmazken, bir kısmı da 
sporcunun performansına zarar verir. Öğrenme 
ve performans esnasında ortaya çıkan stres ve 
baskıyı azaltmak ve bu durumu yönetebilmek 
için gerekli olan yolları araştırır ve sporcuların 
öğrenmesini sağlar.

Başarı paradoksu ile baş etmeyi sağlar. Her 
sporcu zaman zaman başarı paradoksu ile kar-
şılaşır. Yer aldığı spor dalında başarısı arttıkça, 
daha fazla stres ve dikkat dağınıklığı yaşar. Spor 
psikolojisi odaklanma becerisini sürdürmeyi ve 
iyi performans düzeyinde kalmanın sürekliliğini 
sağlayacak yolları araştırır. 
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Organizmanın günlük 50 çeşidin üzerinde 
besin öğesine gereksinimi bulunmaktadır. 

Besin öğelerinin belirli bir süre yetersiz tüketimi 
veya birkaçının tüketilmemesi sağlık ve perfor-
mansı olumsuz yönde etkileme ktedir. Diyetle 
alınan temel besin öğelerinde önemli ölçüde bir 
yetersizlik olmadığı sü rece, beslenme kısa sürede 
performansı etkilemeyecek, örneğin 100 metre-
lik koşu süresini değiştirmeyecektir. Buna muka-
bil, se zon süresince optimal beslenme ile perfor-
mansta farklılık yaratılabilmektedir1. 

Spor yapanlar için, ideal beslenme müsabaka 
öncesi birkaç gün içinde sağlanamaz. İdeal bes-
lenme egzersiz ve spor yapanlar için bir yaşam 
biçimi ve alışkanlığı olmalıdır2. Sporcular için 
mükemmel bir diyet yoktur. Her sporcunun ge-
reksiniminin farklı olduğu unutulmamalıdır. En 
iyi diyet ise, hidrasyonu (yeterli sıvı alımı) sağ-
layan, yeterli enerji ve besin öğelerini içeren bir 
diyettir1.

Normalde insan sağlığı için son derece fay-
dalı olan sporun, bilinçsiz yapılması durumunda 
insan sağlığını tehdit edebildiği açıktır. Bilinçsiz 
yapılan sporun, kalp sağlığı ile ilgili birçok soru-
na yol açtığı, ısınmadan yapılan sporun veya ani 
efor sarf edilmesinin kalp krizi riskini artırdığı bir 

çok çalışmada kanıtlanmıştır. Bilinç siz yapılan 
sporun yol açtığı zararları, halı saha maçlarında 
görülen ani kalp krizleri ile ör neklendirebiliriz. 
Doğuştan kalp rahatsızlığı olanlar, ritim bozuklu-
ğu sorunu yaşayanlar, yük sek kilodaki bireyler ve 
ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, bu konuda 
daha fazla risk altındadırlar. Bilinçli yapılan spo-
run ise kalp sağlığı açısından faydalı ve gerekli ol-
duğu bilinmektedir.

İdman için gerekli enerji nasıl sağlanma lıdır?
Her türlü idman, derecesi ve süresine göre, 

enerji harcamasını gerektirir. Fiziksel hareket için 
harcanan enerjinin hangi kaynaktan sağlandığı, 
yapılan idmanın türü ve süresine göre değişmek-
tedir. Bir dakikadan kısa süren hızlı kuvvet 
yüklen melerinde yüksek enerjili ATP ve kreatin-
fosfat molekülleri kullanılır. Sekiz dakikaya kadar 
sürekli dayanıklılık yüklenmelerinde karbonhid-
ratlar kullanılır. Daha uzun süreli yüklenmelerde 
karbonhid rat yanında yağ da kullanılır. Bu ne-
denle de, özel beden alıştırmaları için normal di-
yetin üstündeki enerji harcamaları, karbonhidrat 
ve yağlarla karşılanır2.

Vücudun uzun vadeli enerji deposu yağdır. 
Dışarıdan enerji kaynağı alınmadığı zaman, yağ-
lar kolayca enerjiye dönüşerek, enerji gereksini-

Spor Yapanlarda İdeal Beslenme 
Nasıl Olmalıdır?

Pehrizan Ç. Tanrıkulu
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mini karşılayabilir. Yağlar ve karbonhidratlar, kas 
çalışması için kullanılırlar. Ancak, karbonhidrat-
ların, yağlara göre % 4-5 oranında daha elverişli 
enerji kaynağı olduğu rapor edilmiştir2.

Sporcuların günlük enerji gereksinimi, spor 
yapmayanların gereksiniminden 2-3 kat fazla 
olabilmektedir. Sporcuların enerji gereksinimini 
yaşı, cinsiyeti, ağırlık ve kas kütlesi yanında spor 
biçimi, antrenmanın kapsam ve yoğunluğu da et-
kilemektedir3. Örneğin, hızlı büyüme ve geliş me 
çağında olan çocuk ve adolesan sporcuların bazı 
besin öğelerine olan gereksinimleri yetişkin ler 
ve spor yapmayanlardan fazla olabilmektedir4. 
Diğer taraftan, sporcunun elit düzeyde ol ması 
da enerji gereksinimi arttıracaktır. Gerçekte 
aynı spor dalında antrenman yapan elit sporcu-
ların enerji gereksinimi ülkeden ülkeye değiştiği 
gibi, aynı ülkede farklı antrenörlerin verdiği an-
trenman programlarına göre de değişiklik göste-
rebilmektedir3. 

Karbonhidratların sporcu beslenmesin deki yeri
Aktivite sırasında karbonhidrattan gelen 

enerji kullanımı ile daha az oksijene gereksinim 
olduğundan, karbonhidratlar yağa ve proteine 
göre daha elverişli enerji kaynağıdır. Yetersiz kar-
bonhidrat alımı sırasında yağ ve protein vücutta 
enerji kaynağı olarak kullanılırsa metabolizmala-
rı sonucu artık maddeler bırakacaklarından yor-
gunluğa, bulantıya neden olabilirler3.

Karbonhidratların önemli özelliklerinden 
biri, kas ve karaciğerde yedek enerji olarak kul-
lanılmak üzere glikojen halinde depo edilme-
sidir. Kısa süreli fakat şiddetli efor gerektiren ak-
tivitelerde ve egzersiz başlangıcında kas glikojeni 
temel enerji kaynağıdır. Kas glikojen deposunun 
doygunluğu, dayanıklılık gerektiren spor dal-
larında ve şiddetli egzersizlerde perfor mansı et-
kileyen en önemli faktörlerden birisidir. Karbon-
hidrat tüketimi ile kas glikojen seviyesi arasında, 
egzersiz öncesi kas glikojen seviyesi ile de egzer-
sizin süresi arasında doğru orantı bulun maktadır. 
Yeterli ve uygun karbonhidrat alan sporcular, 
fiziksel aktivitelerini sürdürmede, yetersiz kar-
bonhidratla beslenenlere oranla daha başarılı 
olmaktadırlar. Günlük karbonhidrat alı mının ye-
tersiz olması kan şekeri ve karaciğer gli kojeninde 

azalmaya neden olacağından sporcu ların perfor-
mansını olumsuz etkilemektedir3. 

Çocuk ve adolesan sporcularda ise karbon-
hidrat yüklemesinin yararlı veya zararlı etkisi ve 
bu sporculardaki glikojenin tekrar sentezlenme 
hızı üzerine yayınlanmış bilinen bir veri bulun-
mamaktadır. Bu konuda başka çalışmalar yapıla-
na kadar, adolesan sporcularda karbonhidrat ge-
reksinimlerinin yetişkin sporcularda olduğu gibi 
düşünülmesi uygun olacaktır. Yetişkin sporcular-
da karbonhidrat alımının 6-10 g/kg/gün olması 
önerilmektedir4.

Glikojen depolarını korumak için sporcunun 
uygun bir diyet yapmasının yanında müsabaka-
dan en az bir gün önce yoğun antrenmana son 
veri lerek sporcunun dinlendirilmesi de önem-
lidir. Gereksinimden fazla tüketilen karbonhid-
ratın sporcuda mide ve barsak bozukluklarına, 
şişmanlığa, kalsiyum yetersizliğine, iştahsızlığa 
neden olabileceği unutulmamalıdır3.

Proteinlerin sporcu beslenmesindeki yeri
Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler, vü-

cut organlarının en küçük birimi olan hücrelerin 
esas yapısını oluşturmaktadır. Ayrıca proteinler 
yıpranan dokuların yenilenmesinde, vücudun 
dıştan gelen mikroplara karşı sa vunmasında, 
hücre içi ve dışı sıvıların osmotik dengesi nin 
sağlanmasında, alyuvarlardaki oksijen taşıyan 
hemoglobinin yapısında, enzim ve hormonların 
yapısında, egzersize bağlı kas fibrillerindeki mik-
ro ha sarın onarımında, enerji sağlamada görev 
yapmaktadır5.

Proteinler hayvansal ve bitkisel besinlerde 
bulunmaktadır. Ancak hayvansal besinlerden 
sağlanan proteinler, bitkisel kaynaklı proteinlerle 
karşılaştırıldığında vücutta daha etkin kullanıl-
maktadır. Hayvansal kaynaklı süt, yoğurt, peynir, 



44 hayatsağlık

yumurta, et gibi besinler iyi birer protein kay-
nağıdır. Ay rıca bitkisel kaynaklı olmasına karşın 
kuru bak lagiller de proteinden zengin besinler 
arasında sayılmaktadır. Proteinlerin egzersiz sü-
resince enerjiye kat kısı çok azdır. Sadece uzun 
süreli egzersizlerde özellikle dallı zincirli amino 
asitlerin enerjiye kat kısı artmaktadır (% 2-5 ora-
nında). Ancak, yukarı da belirtilen proteinlerin 
tüm görevleri sporcular için büyük önem taşı-
maktadır5.

Spor yapmayan kişilerin protein gereksinim-
leri 0,8-1,0 gr/kg’dır. Sporcularda ise protein 
gereksinimi enerjinin % 12-15’inden hesapla-
nabileceği gibi egzersizin türüne göre, ağırlık 
başına 1,2-1,8 gr/kg’a kadar çıkabilmektedir5. 
Özellikle dayanıklılık ve kuvvet sporlarıyla il-
gilenen yetişkin sporcularda, protein gereksi-
nimlerinin RDA değerlerinden biraz daha fazla 
olması gerektiği bilinmekte, fakat benzer spor-
larla ilgilenen adolesan sporculara aynı öneriler-
de bulunmak için yeterli veri bulunmamaktadır. 
Bu yüzden sadece, adolesan sporcuların sedanter 
yaşıtlarına göre daha fazla protein gereksinimi ol-
duğu söylenebilir4.

Aminoasit takviyeleri sporcular tara fından kul-
lanılmalı mı? 

Kuvvet antrenmanı yapan sporcular ara-
sında anabolik etkiyi uyarma, kilo kaybı ve kas 
yoğunluğunu arttırma amacıyla amino asitlerin 
kullanımı yaygındır. Aminoasitler tek tek ya da 
birlikte kullanılmaktadır. Yiyeceklerle alınan, 
tab let veya toz olarak tüketilen aminoasitler vü-
cutta aynı şekilde metabolize olmaktadır. Doku 
prote in sentezi için organizmanın 20 aminoaside 
ge reksinimi bulunmakta ve bu aminoasitler yiye-
ceklerle tüketilen proteinlerden sağlanmaktadır. 
Aminoasitlerin tek veya kombine olarak kullanı-
mının kas yoğunluğuna etkisi yiyeceklerden sağ-
lanan proteinden farklı değildir. Fazla aminoasit 

kullanımı dehidrasyon ve idrarla kalsiyum kaybı-
nın yanı sıra aminoasitlerin birbirlerinin emilimi-
ni olumsuz yönde etkilemesi sonucu kas yapımı-
nı da geciktirmektedir1. 

Özellikle egzersize yeni başlayan kişilerin, 
protein alımını ilk 3-4 hafta arttırması, kas fibril-
lerinin gelişimini arttıracağından önerilmektedir. 
Ancak sporcularda aşırı protein veya amino asit 
kullanımının ekstra kas gelişimine neden olmadı-
ğı yapılan çalışmalarda gösterilmiş olup, kas küt-
lesindeki bu artış antrenmanın etkisi ile olmakta-
dır. Spora yeni başlayanların dışında sporcuların 
fazla protein kullanmaları kas kütlelerinde her-
hangi bir artışa neden olmamaktadır5. 

Spor salonlarında önerilen gereksiz ve tehlikeli 
ürünler

Yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak, uz-
manlar enerji içe ceklerinin tehlikeli olduğunu 
savunmakta, tüke timi gün geçtikçe artan enerji 
içeceklerinin ge reksiz olduğunu söylemektedir-
ler. İçinde kafein, amino asit ve uyarıcı maddeler 
bulunan enerji içecekleri, vücutta sıvı kaybına ve 
metabolik den gesizliklere neden olmaktadır. 

Uyarıcı madde içeren içeceklerin de uyuştu-
rucu grubunda yer aldığı, aynı maddenin farklı 
kişilerde değişik etki gösterebileceği belirtilmek-
tedir. Bu nedenle, reklamlarla birlikte hayatımıza 
giren enerji içeceklerinin denetim altına alınması 
gerekmektedir. Spor yaparken veya günlük hayat-
ta kullanılan enerji içecekleri yerine spor yapanla-
rın enerji ihtiyaçlarını daha önce belirtildiği gibi, 
taze meyve sularından almaları önerilmektedir.

Yağların sporcu beslenmesindeki yeri
Yağlar, enerji sağlamalarının yanı sıra, yağda 

çözünen vitaminlerin vücutta kullanılmalarını 
sağlamaktadır. Ayrıca yağların bileşiminde yer 
alan ve vücut tarafından yapılmayan bazı yağ 
asitlerinin yiyeceklerle alınması, büyüme ve deri 
sağlığı için de önem arz etmektedir5. 

Diyetten sağlanan enerjinin % 30 ve daha azı 
yağlardan sağlandığında günlük gereksinim kar-
şılanmış olur. Yağdan zengin diyet kullanımı per-
formansı düşürmekte, kas gücü ve dayanıklılığını 
azaltmaktadır. Kaslardaki glikojen depolarından 
yeterince yararlanabilmek için karbonhidrat ve 
yağ kullanımının dengeli olması gerekmektedir. 
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Fiziksel aktivite sırasında kasta oluşan enerjiye 
karbonhidrat ve yağın katılımı, yapılan aktivite-
nin tipi, süresi, şiddeti, bireyin kondisyon duru-
mu, kullandığı diyet ve ortamın ısısına göre de-
ğişmektedir3. 

Adolesan sporcular, yağları egzersiz süresin-
ce enerji kaynağı olarak yetişkinlere göre daha 
fazla kullanabiliyor olmalarına rağmen; yağı ya-
kıt olarak kullanabilmek için diyetle fazla dan 
yağ alımına gereksinim duymamaktadırlar. Bu 
konuda daha fazla araştırma yapılana kadar, ado-
lesan sporcularda önerilen miktarlarda di yetle 
yağ alımı sağlanmalıdır. Yetişkin sporcularda yağ 
alımının % 20-35 arasında olması ve bunun % 
10’unun doymuş, % 10’unun tekli doymamış ve 
% 10’unun çoklu doymamış yağ asitlerinden sağ-
lanmasının uygun olacağı belirtilmiştir4.

Yağ alımını azaltmak için çok yağlı yiyecek-
lerden (mayonez, kay mak, tereyağı, cips vb.) ve 
yağda kızartma yöntemlerinden kaçınılmalı, katı 
yağlar yerine sıvı yağlar tercih edilmelidir. Düşük 
yağlı süt ve süt ürünleri kullanarak yağ alımı azal-
tılmalıdır.

Vitamin ve minerallerin sporcu beslen mesindeki 
yeri

Vitaminler yağda (A,D,E ve K vitaminleri) ve 
suda çözünen vitaminler (B grubu vitaminler ve 
C vitamini) olmak üzere iki grupta incelenmek-
tedir. Her bir vitaminin vücutta çok önemli fonk-
siyonu bulunmaktadır. 

Sporcularda enerji alımları enerji harcama-
larını karşılıyorsa; genellikle vitamin alımları da 
önerilene göre yeterli olmaktadır. Sporcuların 
diyetlerinde özelikle D vitamini, B vitaminleri, 
antioksidan etkilerinden dolayı E vitamini, C 
vitamini ve beta karoten önem kazanmaktadır. 
Düşük enerjili diyetler adolesan sporcularda, bü-
tün vitaminlerde olmasa da, bazı vitamin alımla-
rında (özellikle folik asit, B6 ve E vitamini gibi) 
yetersizliğe sebep olabilmektedir. Kadın sporcu-
larda özellikle B vitaminlerinden riboflavin (B2), 
pridoksin, folik asit ve B12 vitaminlerinde yeter-
sizlikler görülebilmektedir. Sporcularda B vita-
minlerinin yeterli miktarda alımı, optimal enerji 
üretimini sağlama ve kas dokularının yapımı ve 
onarımı için gereklidir. Tiamin (B1), B2, niasin, 

pridoksin, pantotenik asit ve biotin egzer siz süre-
since gereken enerji üretimini sağlarken, folik asit 
ve B12 vitamini ise protein sentezi ve merkezi si-
nir sistemini içeren dokuların bakım ve onarımı 
için önem arz etmektedir4. 

Az sayıda araştırma olmasına rağmen, egz-
ersizin bazı vitaminlere olan gereksinimi arttırdı-
ğı bilinmektedir. Ancak enerji harcamasının art-
masına bağlı olarak, vitamin gereksiniminin ne 
kadar arttığı bilinmemektedir. Yeterli ve dengeli 
beslenen bir sporcunun ekstra vitamin kullan-
masına gerek yoktur. Suda çözünen vitaminlerin 
fazlası, vücuttan idrarla atılmaktadır. Ancak yağ-
da çözünen vitaminlerin aşırı alımları iştah kay-
bı, baş ağrısı, karaciğer hasarı, kemik ağrısı, nö-
rolojik ve bö brek problemleri gibi önemli sağlık 
problemler ine neden olabilmektedir5.

Vücutta vitaminler gibi çok önemli fonksi-
yonları bulunan mineraller, sporcular için sinir 
iletimi, kas kasılması, oksijen taşınması gibi ko-
nularda önem kazanmaktadır. Sporcuların diye-
tinde bulunması önerilen en önemli miner aller, 
özellikle kadın sporcularda kalsiyum, demir ve 
çinkodur. Bu minerallerin yetersiz alımı, öze likle 
diyet yapan ve et, balık, tavuk, süt ve ürün lerini 
tüketmeyen sporcularda görülmektedir5. 

Kalsiyum kemik ve dişlerin gelişimi, sinir 
iletimi, kalp atımının denetimi ve hücre memb-
ranının taşıma işlevlerinde görev almaktadır. Süt, 
yoğurt, peynir, ayran, pekmez, fındık, fıstık vb. 
yağlı tohumlar, yeşil yapraklı se bzeler, kuru bak-
lagiller ve kurutulmuş meyveler yüksek miktarda 
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kalsiyum içeren yiyecekledir5. Enerji alımlarını 
kısıtlayan kadın adolesan sporcular aynı zaman-
da diyetlerinde özellikle süt ve süt ürünlerini de 
kısıtladıklarından, bu sporcularda da kalsiyum 
alımında eksiklikler görülebilmektedir. Ayrıca, 
adolesan sporcularda büyüme, gelişme ve bağı-
şıklık üzerine etkileri yanında enerji üretimin-
deki etkisinden dolayı çinko alımlarına da dikkat 
edilmelidir4.

Demir içeren hemoglobin akciğerlerden, vü-
cudun diğer bölgelerine ve kaslara oksijen taşır. 
Kasların enerji üretmesi için oksijene gereksinim 
vardır ve kandaki demir düzeyi düşükse, sporcu 
çabuk yorulmaktadır. Demir yetersizliği anemiye 
(kansızlık) neden olmaktadır. Demir yetersizliği-
nin bazı belirtileri yorgunluk, baş ağrısı ve iştah 
azalmasıdır. Demir minerali en çok karaciğer, 
kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kuru 
baklagiller ve kuru meyvelerde bulunur. Özel-
likle kadın sporcular, dayanıklılık sporcuları ve 
vejetaryenlerde demir yetersizliği daha sık görül-
mektedir. Kadın sporcularda daha sık ol mak üze-
re tüm sporcuların kandaki demir düzey leri belli 
aralıklarla kontrol edilmelidir5.

Sporcuların vitamin-mineral gereksinim-
leri çok iyi bilinmemekle birlikte enerji gerek-
sinimlerini karşılayan dengeli bir diyetle tüm 
vitamin-mineral gereksinimlerinin karşılanacağı 
düşünülmektedir. Vitamin-mineral gereksin-

imini karşılamak için yiyecek çe-
şidi arttırılmalı ve tüm besinlerin 
tüketilmesine çalışılmalıdır. Kötü 
beslenme alışkanlıkları varsa, 
günlük 1500 kcal’den az enerji alı-
nıyorsa, sporcu hamile ise (özel-
likle folik asit), çok fazla fast food 
beslenme alışkanlığı var sa, sporcu 
vegan ise (hayvansal yiyecekler 
ye miyorsa), sporcuda kansızlık 
varsa, bazı besinlere karşı alerji 
ve intolerans söz konusuysa, çok 
fazla sigara ve alkol kullanıyorsa, 
yoğun menstrual kanamaları var-
sa vita min-mineral desteği kulla-
nılabilir. Hastalık ve nekahat dö-
nemlerinde de vita min-mineral 

desteği uygun olabilir5.
Vitamin-mineral seçimi gelişigüzel değil, 

sporcunun az tükettiği veya tüketmediği yiyecek-
ler düşünülerek, sporcunun yaptığı spor branşı 
ve antrenman şiddeti/sıklığı/süresi de dikkate 
alınarak ve gerekirse kan bulgularına bakılarak 
yapılmalıdır. Ayrıca sporcular için hazırlanan ve 
sunulan bu tür ürünlerde doping maddelerinin 
de bulunabileceği ve tüm bu nedenlerle vitamin 
seçerken uzman kişilere danışılması gerekliliği 
unutulmamalıdır5.

Antioksidan kullanımı
Antioksidanlar, hücre zarını oksidatif hasar-

dan koruduğu için sporcularda antioksidan alımı 
önem kazanmaktadır. Egzersiz oksijen kullanımı-
nı arttırabildiği için, kaslar da oksidatif strese ve 
hücre zarında lipit perok sidasyonuna neden 
olabileceği varsayılmaktadır. Egzersizin lipit pe-
roksidasyonunu arttırabil me etkisine rağmen; 
düzenli yapılan egzersizin antioksidan sistemi 
arttırdığı ve lipit perok sidasyonunda azalmaya 
neden olduğu görül müştür. Bu yüzden, iyi an-
trene olmuş bir sporcu sedanter bir insana göre 
daha fazla gelişmiş en dojenik antioksidan siste-
me sahip olacaktır. Eg zersizin antioksidan alımı-
nı arttırıp arttırmadığı hala tartışmalı bir konu-
dur. Takviye olarak anti oksidan alımının, spor 
performansını geliştirme si üzerine literatürde 
çok az bilgi bulunmaktadır. Düşük yağlı diyet-
le beslenen, enerji alımını kısıt layan veya sebze, 
meyve ve tam taneli tahıl alımı nı sınırlandıran 
sporcularda antioksidan alımlarında yetersizlik 
görülme riski yüksek olacaktır6. 

Sporcularda sıvı alımı
Vücuttaki kas miktarına bağlı olarak vücut 

ağırlığının % 55-70’ini su oluşturmaktadır. Eg-
zersiz sırasında sıvı dengesini koruyan sporcu-
ların, optimal egzersiz performansına ulaştığı ve 
ilerleyen dehidratasyonun performansı olumsuz 
etkilediği bilinmektedir. Ayrıca sporcular için de-
hidratasyon, yaşamı tehdit eden sıcak bitkinliği ve 
sıcak çarpması risklerini de arttırmaktadır. Hafif 
dehidratasyon bile, performansı olum suz yönde 
etkilemektedir. Sporcular egzersiz öncesi, sırası 
ve sonrasında yeterli miktarda sıvı tüketmelidir5.

Yeterli sıvı alımı, adolesan sporcularda oluşa-
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bilecek sıcaklık stresini önlemek için çok önem-
lidir4. Sıcak ve kuru havalarda yapılan eg zersizler 
sırasında çocuk ve adolesanlar yetişkin lere kı-
yasla daha az tolerans göstermektedir. Sıcak or-
tamlarda orta şiddetli egzersiz sırasında birçok 
çocuk, en üst kalp atım hızına ulaşmaktadır. Kız-
lar hareket yeteneklerini sıcak ve kuru havada ha-
fif egzersizler sırasında bile sürdürememektedir. 
Bu ortamlarda orta şiddette bir egzersiz sırasın-
da kız ve erkeklerin terleme oranı 500-600 ml/
saat arasındadır. Bu terleme her 15 dakikada, 150 
ml sıvı desteğini gerektirmektedir. Yetişkinlerde 
sıvı dengesini sağlamak için 2-3 l/gün yeterlidir. 
Çocuk ve ado lesalarda bu konuda yeterli çalış-
ma olmamasına karşın 1,6 l/gün tüketimin ge-
reksinmeyi karşıla yacağı tahmin edilmektedir7. 
Susama, vücutta hidrasyon durumunun düşük 
olduğunu gösteren geç bir belirti olduğundan 
sıvı almak için susama hissinin oluşması beklen-
memelidir8. Egzersiz sırasında adolesan sporcu-
lar her 20-30 dakikada bir, 1-2 su bardağı sıvı tü-
ketmeye dikkat edilmelidir7. Yetişkin sporcuların 
ise, egzersiz sonrası olu şan her 0,5 kg’lık ağırlık 
kaybı için yaklaşık 450-675 ml arası sıvı almaları 
gerekmektedir6.

Vücutta sıvı miktarının azalmasına bağlı ola-
rak bir çok sağlık problemi oluşabilmekte ve per-
formans azalmaktadır. Sporcular, idrar renklerine 
bakarak vücutlarındaki sıvının yeterli olup olma-
dığını anlayabilirler. İdrar renginin koyu (vita min 
kullanımları dışında) olması, vücuttaki sıvı mik-
tarının yetersiz olduğunu göstermektedir ve idrar 
açık renk olana kadar sıvı tüketimi arttırıl malıdır. 
Ayrıca çok kısa sürede ağırlık değişimleri de 
(bir gün içinde sporcunun 1,5-2 kg ağırlık kay-
betmesi) vücutta sıvı kaybını gösterebilmektedir. 
Sporcu, antrenman öncesi ve sonrası tartılarak 
ne kadar sıvı kaybettiğini anlayabilir. Bu miktarın 
yaklaşık 1,5 katını alarak vücudunun sıvı dengesi-
ni tekrar normal düzeye getirebilir5.

Sonuç olarak
Sağlıklı beslenme ancak yeter li ve denge-

li beslenmeyle mümkündür. Yeterli ve dengeli 
beslenme ise vücudun gereksi nimi kadar ener-
ji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri 
sağlayacak miktarda besinlerin alınmasıyla sağla-

nabilmektedir. Enerji ve be-
sin öğelerinin günlük gerek-
sinimi yaş, cinsiyet, yaşam 
biçimi gibi pek çok etmene 
bağlı olarak kişiden kişiye 
değişmektedir. Besin öğele-
rinin belirli bir süre yetersiz 
tüketimi veya birka çının tü-
ketilmemesinin sporcularda 
performansı olumsuz etkile-
diği bilindiğinden, ideal bes-
lenme spor yapanlar için bir 
yaşam biçimi ve alışkanlığı 
olmalıdır4. 
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Egzersiz ve Beslenmenin 10 Temel İlkesi

1. Gün de en az 3 ana öğün tüketin
Ana öğünlere ek olarak tüketilen ara öğün-

ler enerji gereksinimini sağlamak için önemli-
dir. Böylece günde 3 ana, 2-3 ara öğün ol mak 
üzere 5-6 öğün beslenmek performansınızı ar-
tıracaktır. Sık aralıklarla beslenmenin yararları;

• Gereğinden fazla yemeği önler,
• Olağanüstü açlık hissini daha iyi kontrol 

altına alınmasını ve bunu bastırmanızı sağlar,
• Acıkmayı önleyerek sonraki öğünde besin 

alımını azaltır,
• Her öğün sonrasında besinlerin termoje-

nik etkisiyle enerji harcaması artırır. 
Ağzınıza almış olduğunuz lokmaları iyi çiğ-

nemeyi alışkanlık haline getiriniz. Çünkü doy-
ma refleksi midede değil beyinde bulunmakta-
dır. Ne kadar ağır ve iyi çiğnerseniz almış oldu-
ğunuz gıdayı bir o kadar sindirmiş olursunuz. 
Öğün sayısını arttırdığınız içinde mideniz belli 
aralıklarla iyi çalıştığında doyma refleksi daha 
erken ortaya çıkacak ve sizde fazla kilo almak-
tan kurtulacaksınız.

2. Her öğünde karbonhidratlardan zen-
gin beslenin

Tahıl grubu besinler, yağsız kek ve kurabi-
yeler, ekmek, pilav, makarna, meyve, patates 
gibi besinler önemli karbonhidrat kaynakları-
dır ve her öğün yeteri kadar tüketilmesine dik-
kat edilmelidir. Aksi halde egzersiz sırasında 
halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu 
ve buna bağlı sakatlıklar oluşabilir.

3. Egzersiz sonrası mutlaka karbonhid-
ratlı besinler tüketin

Egzersizden sonra kaslarda azalan gliko-
jen depolarının yenilenmesi hızlı bir şekilde 
olmaktadır. Bu nedenle egzersiz sonrası ilk iki 
saat içinde kadınlar en az 50 g, erkekler 70 g 
karbonhidrat içeren yiyecek ve/veya içecek 
tüketmelidir. Egzersiz sonrası yiyecek bulmak 
güç ise, sporcular yanlarında 50 g karbonhid rat 
içeren kolay taşınabilen yiyecek ve içecek bu-
lundurmalıdır. Örneğin sandviç, meyve suyu, 
kek, bisküvi benzeri besinler çantanızda kolay-
lıkla bulundurulabilir. Günde iki kez ve daha 
fazla antrenman yapılıyorsa, bu durum daha da 
önemli hale gelmekte, beslenmeye dikkat edil-
mez ve öğün atlanırsa karbonhidrat depoları-
nın yenilenmesi zorlaşmakta ve performansı 
olum suz etkilemektedir.

4. Antrenman sıklığı ve yoğunluğunuz 
fa zlaysa enerji ihtiyacınızın büyük çoğun-
luğunu kompleks karbonhidratlardan kar-
şılayın

Yoğun egzersizler enerji ve besin öğeleri 
gerek sinimini arttırır. Egzersiz yoğunluğu art-
tıkça kar bonhidrattan sağlanan enerji oranı 
arttırılmalıdır. Enerjinin büyük çoğunluğu ke-
pekli yiyecek ler, tam tahıl ürünleri, kuru bakla-
giller, kepekli makarna, esmer pirinç, sebzeler 
gibi kompleks karbonhidratlardan sağlandığı 
takdirde protein gereksinimi de bir ölçüde kar-
şılanabilmektedir.
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5. Yeterli ve dengeli bir beslenme prog-
ramı uygulanıyorsa ek olarak vitamin, mi-
neral ve/veya sporcular için üretilen gıda 
takviyeleri kullanmaya gerek yoktur

Yeterli beslendiğinden emin olmayan kişi-
ler, günde bir adet multivitamin/mineral table-
ti kul lanabilirler. Ancak performansı arttırmak 
için ‘fazla kullanmak daha iyidir’ yaklaşımının 
doğru olmadığı unutulmamalıdır. Hatta fazla 
kullanım, vitamin/mineral dengesini bozabil-
mekte ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir.

6. Özellikle kadın sporcular demir ve 
kal siyum içeren besinlerin tüketimine ayrı 
bir önem vermelidir

Demir ve kalsiyum içeren besinlerin tüketi-
mi düşük olan kadın sporculara demir tableti 
kullanmaları, tabletlerin demir emilimini artıran 
C vitamini içermesi, bunları doktor kontrolü 
altında kullanmaları, demir ve kalsiyumdan zen-
gin yiyecek ve içecekleri tüketmeleri önerilebilir.

7. Besinlerle alınan lif-posa miktarına 
çok dikkat edilmelidir

Bazı egzersizlerin, örneğin koşu egzersizi-
nin olumlu (ya da olumsuz) etkilerinden biri 
doğal laksatif (müshil) etkisidir. Posa içeriği 
yüksek bazı yiyecekler (kepekli tahıl ürünleri, 
kurubaklagiller, kabuklu sebze ve meyveler, ka-
yısı, incir vb) bu etkiyi artırmaktadır. Egzersiz 
yapanlar di yetlerinde bulunan hangi yiyeceğin 
bu tür etkisi olduğunu deneyimlerine göre tes-
pit edebilme ktedirler. Özellikle yarışma, mü-
sabaka sporları gibi alanlarla uğraşanlarda bu 
durum olumsu zluklara neden olabileceği için 
dikkatli olunmalıdır. Örneğin müsabaka gü-
nünde veya bir önceki günde kurubaklagiller 
gibi gaz yapabi lecek besinler tüketilmemelidir.

8. Kilo vermesi gereken bireylerin zayıf-
lamak için aceleci olmaması gerekir

Hızlı kilo kaybından kaçınmalı, haftada 1 

kg olacak şekilde yavaş kilo verme hedeflenme-
li, di yette karbonhidrat değil, yağ sınırlandırıl-
malıdır. Hızlı kilo verilirse yağ dokusu değil, su 
ve kas dokusu kayba uğramaktadır (kas ağırlığı 
yağ ağırlığından fazla olduğu için elbiseler bol 
gelip kilo kaybedildiği hissedilse bile kilo veril-
diği zannedilmemelidir).

9. Sıvı gereksinmesi zamanında karşı-
lanmalıdır

Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi ihmal 
edilmemelidir. Egzersiz ile oluşan sıvı kaybına 
bağlı olarak per formans azalacak, en kötüsü de 
‘sıcak bitkinliği’ oluşacaktır. De hidrasyonla % 
3’lük kilo kaybı kasın kasılmaya dayanıklılık sü-
resini azaltmaktadır. Eğer sıvı kaybı % 6’yı aşar-
sa ciddi sağlık sorunları oluşabilmektedir. Sıvı 
kaybının yan etkilerini (kuvvet, gücün azalma-
sı) düzeltmek için 4-5 saatlik bir rehidrasyon 
(vücut suyunun yerine konması) yeterli değil-
dir. Dehidrasyonu önlemek için, sıcak havada 
günde en az 10-15 su bardağı su içilmelidir.

10. Egzersiz sırasında da sıvı ihtiyacı-
nız vardır. Bu nedenle sıvı tüketimi spor 
yapark en de unutulmamalıdır

Bir koşu ya da yürüyüş sırasında ne ka dar 
sıvı kaybedildiği egzersiz öncesi ve sonrası tar-
tılarak saptanmalıdır. Her 0,5 kg kayıp için 2-3 
su bardağı su içilmelidir. Özellik-
le sıcak havada uzun süreli bir 
egzersiz yapılacaksa, ayrıntılı 
bir şekilde nasıl sıvı tüketilece-
ği saptanmalıdır. Kişi yanında 
taşıyabileceği çanta ve el şişesi 
bulundurmalı ya da bir arka-
daşının bisikletle kendisini 
izleyip su vermesini sağla-
malı veya su içebileceği 
bir yere uğramalıdır. 
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Batı dünyasının birçok açıdan babası sayılan 
Roma, miladi 1. yüzyılda krizler yaşamakta-

dır. Devlet bir yandan kendi askeri ve siyasi gücü-
nün zirvesine varmış, öte yandan da yavaş yavaş 
içinden çürümeye başlamıştır. 

Devlet kurmak ve idare etmek, o zamana dek 
insanın en üstün meziyetlerini ortaya koyan bir 
çaba olarak görülmüşse de, bu yaygın siyasi inanç 
yerini umutsuzluğa terk etmeye başlamıştır. Ku-
rulabilecek devletlerin belki de en görkemlisi 
kurulmuş, Roma imparatorluk çağına girmiştir. 
Ancak bütün bu yapılanlar insana arzulanan dün-
yayı getirmemiş, toplum ve devlet kurumları yoz-
laşmaya başlamıştır. 

Cicero, Scipio’nun rüyasında ‘cenneti’, üs-
tün başarı göstermiş devlet adamlarına özgü bir 
ödül olarak gördüğünü nakleder. Oysa İmparator 
Marcus Aurelius makamına yorgun bir bağlılık 
duymakta ve mutluluğu başka bir dünyada ara-
maktadır. Roma’nın uğradığı hayal kırıklığı müt-
hiştir. Yüzyıllardır uğruna mücadele edilen dünya 
devleti despotluğa dönüşmüştür. Siyasi ıslahatla 
bu işin içinden sıyrılmanın da imkânı yoktur. 

Bir yüzyıl öncesine dönersek karşımıza filo-
zof ve devlet adamı Seneca çıkar. Umutsuzluk 
onu da sarmış, Neron’un bakanı Seneca için ha-

yal devresi geçmiştir. Seneca’nın iyi bir trajedi ya-
zarı olduğuna şaşırmamalı. Roma bunama çağına 
gelmiştir. Her yerde çürüme hüküm sürmekte, 
despotluğun önüne geçilememektedir. Siyasal ve 
toplumsal konularda Seneca umut kırgınlığını ve 
kötümserliği yansıtmaktadır. Sorun ideal bir hü-
kümetin olup olamayacağı değil, despotun kim 
olacağıdır. Bir despota bağlı kalmak bile halka 
dayanmaktan ehvendir; çünkü insanların büyük 
çoğunluğu öyle hain ve çürüktür ki, bir tirandan 
bile insafsız olabilmektedirler. 

Bu dönemde Roma bu çürümeye karşı ‘me-
deni’ bir çare arar. Bir şey olmalı, ona bağlan-
mak, onu düşünmek, kendini onunla birlikte 
saymak bu çürümüşlük ve rezillik içinde insana 
o eski doğruluk, dürüstlük ve cesareti hatırlat-
malıdır. Yüzlerce yıl sonra Avusturyalı psikolog 
Victor Frankl’ın meslektaş ve hemşerisi Sigmund 
Freud’un hazcı psikolojisine karşı çıkarak tespit 
edeceği gibi, insan için ‘hayatın anlamı’ su ve 
ekmekten daha değerlidir ve bu temel nosyona 
kopmaz bağlarla bağlı erdemin değerleri insanın 
hamuruna öylesine kazınmıştır ki, insan kendini 
ne kadar alçaltırsa alçaltsın onları kendinden ta-
mamen silemez. Onlar yok oldukça dayanılmaz 
bir susuzluk duygusu gibi onlara ihtiyaç hisseder. 

Gladyatör Dövüşleri: 
Kitle Seyirlik Sporların İlki

Altay Ünaltay
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Roma uygarlık olarak çürüdükçe gladyatör dö-
vüşleri zirveye çıkar. 

M.S. 70’de imparator Vespasian Roma’nın 
dev amfiteatrı olan Colosseum’u yaptırmaya baş-
lar. Modern stadyumların Antik çağdaki bu ön-
cüsü 80 yılında açılır. 87 000 seyirciyi ağırlayacak 
tribünleri ile modern çağdaki birçok stadyumdan 
bile daha büyüktür. Dahası amfiteatra bağlanan 
bir su kemeri sistemi istendiğinde orta sahayı 
kısa sürede su ile doldurarak deniz savaşlarının 
sergilendiği ve su sporları müsabakalarının yapıl-
dığı bir havuz haline de getirebilir. Bu, bugünün 
stadyumlarında dahi görülmeyen bir teknoloji-
dir. 

Colosseum kısa sürede eskiden beri münferit 
olarak ve tüm imparatorluğa yayılmış olarak yapı-
lan gladyatör dövüşlerinin merkezi ve şampiyon-
lar şampiyonlarının karşılaşma arenası olur. MS. 
107’de imparator Trajan 123 gün süren kutlama-
larda Colosseuma’a 11 000 vahşi hayvan ve 10 
000 gladyatör sevk eder. Hayvanlar hayvanlara, 
insanlar hayvanlara, hayvanlar insanlara parçalat-
tırılır; insanlar birbirlerini öldürür. 

İhanet, rüşvet, her değerin alınıp satılması 
ikliminde gladyatör dövüşlerinin yapıldığı Co-
losseum adeta kutsal bir mabettir; çünkü onun 

kapılarından içeri bu şeytanlar giremez. Bir 
gladyatörü ‘şike’ ile yenilmeye razı edemezsiniz. 
Ölmüş adam parayı ne yapsın? Kaldı ki, ölünce 
kendilerine miras bırakacağı bir ailesi de yoktur 
ki onları düşünsün. Aynı sebeple onu ölümle ya 
da başka bir şeyle tehdit de edemez, ‘er meydanı-
na’ çıktığında var gücüyle dövüşmek ve dürüst-
çe yeteneklerini sergilemekten alıkoyamazsınız: 
Gladyatör dürüst ve cesurdur, çünkü öyle olmak 
zorundadır. Ve Roma uygarlığı erdemlerini kay-
bettikçe her gün Colosseum’da doğruluk, dürüst-
lük ve cesaret tanrılarına yeni insan kurbanlar su-
narak erdemi kutsar. Çoğu Romalı dahi olmayan 
savaş esirleri ve kölelerden derlenen gladyatörler 
her gün arenalarda Roma erdemlerini sergilemek 
uğruna kanlı bir oyuna katılır ve ‘munus’u (Glad-
yatör töresi) bozmamak uğruna acımadan öldü-
rür; aman dilemeden can verir. 

Gladyatör dövüşlerini başlatan şu söz ne ka-
dar manidardır: “Ölüme gidecek olanlar seni se-
lamlar Sezar!” Ve heyecan yenilen ama ölmeyen 
rakip yere serildiğinde zirveye varır. Galip başını 
kaldırarak tribünlere ve imparatorla maiyetinin 
oturduğu şeref tribününe bakar. Tribünlerde 
eller yumruk yapılır ve başparmak açılır. Yukarı 
başparmak “yaşat” demektir, aşağı başparmak 
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“öldür”. Galip tribünlerin isteğine uyar; rakibini 
sağ bırakır ya da son darbeyi indirir. 

Erdem, onun yeni koruyucusu Kilise gelene 
kadar Colosseum’un kanlı meydanına sığınır ve 
bekler. İsa’nın mesajı gelince gladyatörlük gerek-
siz bir kurum haline gelir ve tarihten silinir. 

Bugünün kitle seyirlik sporları ve onlara ada-
nan modern arenalara gelince.. Onların hepsi 
antik çağ gladyatör arenasının soluk bir kopya-
sıdır. Hiçbirisi o heyecanı veremez; hiçbirisi za-
man zaman haklarında çıkan ‘şike’ iddialarından 
tamamen temizlenemez. Buna rağmen, modern 
çağ toplumları çöktükçe bu ‘gösteriler’ kalabalık 
taraftar toplulukları toplamaya devam edecekler; 
insan fıtratının açlık duyduğu anlam ve erdemi 
arayan, ama onları yanlış yerde arayan taraftarla-
rın taşkınlıklarının önüne geçilemeyecektir. 

Modern çağdaki anlamsızlık, ahlaki çöküş ve 
çürümenin önüne geçecek bir ilahi çağrı yeniden 

kitlelerin dikkatini çeker mi bilemeyiz. Ama çö-
küş durmayıp devam ederse, zaten kendileri de 
giderek rüşvet, şike ve aldatmaca batağına gö-
mülme belirtileri veren bugünün kitle seyirlik 
sporları, kitlelerin anlam ve erdem açlığını do-
yurmaya yetmeyeceklerdir. O zaman kimi üto-
pik Hollywood filmlerinin haberciliğini yaptığı 
‘high tech’ gladyatör dövüşlerinin ortaya çıkışını 
bekleyebiliriz. Katılımcıların “ölümümden kimse 
sorumlu değildir” şeklinde birer belge imzalaya-
rak katıldığı, ya da ‘modern köleler’ olan hapis-
hane mahkûmlarının özgürlüklerini elde etmek 
için gönüllü oldukları kanlı dövüşler, yarışlar 
TV’lerden naklen yayınlanacak, kazananlar ser-
vet ve şöhrete boğulacak, bu yayınların astrono-
mik reklam gelirleri için TV kanalları birbirine 
girecek; antik çağda arenadaki seyircilerin ‘baş-
parmak yukarı’ ya da ‘başparmak aşağı’ işaretiyle 
verdikleri ‘öldür’ ya da ‘yaşat’ kararları için TV 
kumandalarına iki düğme eklenecektir. 

Erdem erdemsizlikte, anlam anlamsızlıkta 
aranacaktır. 
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Tribünlere çıkmadan önce…
Bir spor dalı düşünün ki onlarca yıl mil-

yarlarca insan tarafından takip edilsin. Bir spor 
düşünün ki muazzam bir ekonomi yaratsın. Bir 
spor düşünün ki hem egemenlerin egemenlikle-
rini yeniden üretmeye yarasın hem de egemen 
sisteme karşı büyük bir muhalefet potansiyelini 
içerisinde barındırsın.

Bugünkü anlamıyla, İngiltere’de 19. yüzyılda 
ortaya çıkan bir sporun, tüm dünyada milyarlar-
ca insan tarafından takip edileceğini, birbirinden 
farklı kitlelerin gönüllü birlikteliklerini ortaya çı-
kartacağını, astronomik rakamların döndüğü bir 
ekonomiyi yaratacağını ve şehirlerin kimliklerini 
etkileyeceğini tahayyül etmek bu sporun ilk sev-
dalıları için oldukça şaşırtıcı olurdu. 

Zaman içerisinde değişen, ama temel kuralla-
rını koruyan bu oyun, 11’er kişilik iki takımın 90 
dakika boyunca bir futbol topunu kurallar dâhi-
linde rakip takımın kalesine sokma mücadeleleri 
çerçevesinde şekillenir. Takımların bu mücade-
leleri sadece oyunun oynandığı ‘futbol sahası’ 
sınırlarında kalmaz. Pek çok takım; kendi kurul-
dukları kentle,  taraftarlarının sosyo-ekonomik 
durumuyla ya da yine taraftarlarınca yüklenmiş 
politik bir anlamlılık ile yakın ilişki içerisinde-

dir. Öyle ki takımlar arasındaki mücadele çoğu 
zaman çim sahaların ötesinde sokaklarda, ama 
daha da yoğun olarak çim sahalara sesin en rahat 
duyurulabildiği ‘tribünlerde’ ortaya çıkmaktadır.

Çoğu spor kulübü, destekçilerinin geldikleri 
ekonomik sınıf ile birebir ilişki içindedir. Bu ilişki 
sınıf temelli kurulabileceği gibi, din temelli, tarih-
sel temelli ya da etnik temelli de kurulabilmekte-
dir. Tüzel kişilik olan bu spor kulüpleri ile kitleler 
arasındaki gönül bağı, kitlelere kendi benliklerini 
bu kulüplerin tüzel kişilikleri üzerinden açıklama 
imkânı da verir. Katolikler ve Protestanlar ara-
sındaki mücadele, Katalanlar ve İspanyollar ara-
sındaki mücadele, işçiler ve zenginler arasındaki 
mücadele, sağcılar ve solcular arasındaki müca-
dele kendisini spor kulüpleri aracılığı ile yeşil sa-
halarda gösterir ya da gösterdiği sanılır. Ulaştığı 
coğrafyalardaki kültürle, siyasetle, ekonomiyle 
etkileşim içerisine girmiş olan bu spor, toplumsal 
olgu ve olaylarla da bir bağ kurmuştur.1 Kitlelerin 
kendi destekledikleri kulüplerin galibiyeti çoğu 
zaman basit bir spor müsabakasındaki galibiyet-
ten çok daha ötede, rakip kulübün temsil ettiği 
kitlelere karşı kazanılmış bir zafer anlamını taşır.

İnsanların gönüllü birliktelikleri ile oluşturu-
lan taraftar gruplarının, zaman içerisinde kulüp-

Endüstriyel Futbola Karşı Taraftar Grupları
Tek Yumruk - Vamos Bien - Çarşı

Erdal Bayraktar
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leri ile kurdukları ve en önemlisi spor ile kurduk-
ları ilişki düzeyinde bir değişim yaşanmıştır. Ka-
pitalizmin içerisinde bir meta şeklinde üretilen 
‘futbol’, kapitalist sistemin yeniden üretimi için 
bir ideolojik aygıt olarak kurgulanmış ve tüketim, 
başarı gibi kavramların yanında sürekli olarak ırk-
çılık, cinsiyetçilik, sömürü kavramlarını da gün-
celleyerek yeniden üretmiştir. Popüler kültürün 
ve tüketim çılgınlığının, gerek görsel gerek işitsel 
basın yoluyla yaygınlaştığı bu yeni dönemde, ‘bel-
li bir ortaklık’ üzerinden kurulan ya da en azından 
‘yensen de yenilsen de taraftarın senle’ sloganları 
ile başarıdan ziyade ‘takımdaşlık’ vurgusu yapan 
taraftar gruplarının yerini, sürekli sportif başarı 
isteyen ve bunu ne pahasına olursa olsun talep 
eden, sürekli en iyi en pahalı transferleri isteyen, 
en büyük stadyumları ve en pahalı sponsorlukları 
isteyen, kısacası tuttukları takımları tüketim top-
lumunun güçlü birer tüketicisi konumunda gör-
mek isteyen taraftar grupları almış ya da mevcut 
taraftar grupları bu yönde şekillenmişlerdi.Daha 
sonra da değineceğimiz endüstriyel spor, sadece 
taraftarları yabancılaştırmakla kalmamış, yeni 
ekonomiler yaratırken yeni sömürü alanlarını da 
geliştirmiş ve en önemlisi ‘taraftarlık’ kültürünü 
tüketici bir rol biçerek yeniden yorumlamaya 
çalışmış, taraftarlığın en önemli gösteri alanların-
dan biri olan tribünleri ve o tribünlerin sahiple-
rini görünüşte ayrışmış gözükse de özünde tek 
tipleştirmiş ve başta ırkçı söylemler olmak üzere, 
cinsiyetçi, ayrımcı söylemlerin üretildiği toplu-
luklar haline getirmiştir.

Bu duruma karşı çıkış tribünlerde çok hâkim 
olmamakla beraber her geçen gün daha da bü-
yük bir potansiyelle artmaya devam etmektedir. 
Değişen toplumsal dinamikler, muhalefet un-
surlarının kurgulanmasında da değişimi zorunlu 
kılmaktadır. Sistemin çoğu söyleminin kitleler 
nezdinde yeniden üretildiği futbol üzerinden 
muhalefet yollarını geliştirmek, günümüz dün-
yasında yine sistem karşıtı söylemlerin kitlelerle 
buluşması için etkin bir yol olacaktır. Bu muhale-
fet yöntemini izleyen ve endüstriyel spora, başta 
futbol olmak üzere tüm sporların bu sürece ev-
rilmesine karşı çıkan taraftar grupları farklı renk-
lerde de olsa kendilerini tribünde daha güçlü bir 

şekilde göstermektedirler.
Yaptığım bu çalışmanın okuyucu tarafından, 

sınırlı bir çalışma ve daha büyük bir çalışmaya 
giriş için bir taslak olarak görülmesi gerekir. Al-
ternatif-muhalif taraftar gruplarının neye göre ve 
kime göre alternatif veya muhalif olduklarını, en-
düstriyel spora karşı duruşlarını ve onları bu ko-
numa çeken hisleri bu kısa çalışmada değerlen-
dirmeye çalışacağım. Elbette çalışmanın ve za-
manın sınırlılığı sebebiyle bu taraftar gruplarının 
hepsine erişme imkânım olmadığını hatırlatmak 
isterim. Avrupa’dan ve Türkiye’den çeşitli örnek-
lere de kısaca değinmekle beraber çalışmanın ana 
eksenini Türkiye’deki üç büyük İstanbul kulübü 
üzerinden (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) 
ilerleteceğim. Seçilen kulüplerin seçilen taraftar 
gruplarını (Çarşı, Vamos Bien, Tek Yumruk) ne-
den seçtiğimi ve bu kulüplerin bakış açılarında 
endüstriyel spor algısını, buna yönelik takındık-
ları tavrı ele almaya çalışacağım. Son olarak ise 
taraftar gruplarının, endüstriyel spor (özel anla-
mıyla endüstriyel futbol) karşısındaki geliştirdik-
leri konumlarının yeni bir mücadele alanı olarak 
analizini yapmaya çalışacağım. 

Kitle denetimi için araçsallaştırılan futbol
Kültür, bir toplumun egemen sınıfının, ege-

menliklerini toplumsal bir meşruiyet tabanında 
yeniden üretmelerinin yegâne aracıdır. Kültür 

Livorno futbol 
takımının taraftar 
grubu BAL’ın 
(Brigate Autonome 
Livornesi-Livorno 
Otonom Tugayları) 
tribün gösterisi

Alman futbol 
takımlarından 
St. Pauli, faşizm 
ve ırkçılık karşıtı 
sol söylemleri ile 
ön plana çıkan bir 
taraftar grubuna 
sahip
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aracılığı ile insan bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
kendi yaşamını yeniden üretmenin ‘yolunu’ gö-
rür. Egemen sınıf tarafından hazırlanmış bu yol, 
o yol üstündekilerin kültürüdür.2

Kapitalizmin işleyişindeki temel unsur olan 
‘artı değer’, emek sınıfının üretim araçlarının mül-
kiyetini elinde bulunduran sermaye sınıfı tarafın-
dan sömürülmesi ile elde edilir. Bu sömürünün 
izlediği yol, emek sınıfının, ihtiyaçtan bağımsız 
olarak ürettikleri metaların, piyasada değişim de-
ğeri üzerinden tüketime konu olması ile şekille-
nir. Tüm kapitalist ilişkilerin varlığı bu döngüde 
şekillenir ve döngünün canlı tutulması, yeniden 
üretilmesi için kapitalist sistemin kültürü, ‘popü-
ler kültür’ üretilir. Kitle kültürü olarak da tanım-
layabileceğimiz popüler kültür en basit tanımıyla 
pazar için üretim yapan endüstriyel yapı çevre-
sinde oluşturulan maddi yaşamı gerçekleştir-
me ve bu gerçekleştirmeyi sağlayan materyal ve 
düşünsel biçimdir.3 Bu kültürün varlığı, sömürü 
ilişkilerinin sürekliliğine, artı değerin sömürül-
mesine ve tüketici kitlenin artarak devamlılığına 
bağlıdır. Tüketici kitlesinin artışı ve pazarın can-
lılığı için üretilen planlı bir kültür söz konusudur.

Emek sınıfının bir boş zaman eğlencesi ola-
rak kurguladığı futbolun, popüler kültürün çok 
önemli bir unsuru haline gelmesi, küresel düzey-
de oluşturduğu sektörün 200 milyar dolarlık ciro 
elde etmesi4, büyük sermaye gruplarının spon-
sorluğunda küresel organizasyonların düzenlen-
mesi, milyonlarca insanın bu sektörde – küçük 
bir azınlık dışında neredeyse tamamının – acıma-
sızca sömürülmesi ve futbolun endüstrileşmesi, 
kapitalizmin yarattığı süreçten bağımsız bir so-
nuç değildir. Futbol her şeyden önce ilk kurgu-
landığında sadece bir oyundu, daha sonrasında 
ise kapitalist bir seyirde evrimleşen bir oyun du-
rumuna geldi.

Oyun, içerisinde bulunulan toplumsal koşul-
lardan kısa bir süreliğine uzaklaşma ve var olan 
gerçeklik dışında farklı bir kurgulama süreci 
olarak tanımlanabilir.5 Bu gerçeklik, kişinin içe-
risinde yaşadığı ve kişiyi tüm iktidar ilişkileriy-
le sürekli sarmalayan gerçekliktir. Bu gerçeklik 
iktidarın denetimi altında oluşturulan gerçeklik 
olduğu gibi, oyun bu denetimin dışına doğru 
kaçıştır. Kapitalizmin, piyasa ilişkileri içerisine 
soktuğu bir oyun ise sistemin denetimini düşün-
sel ve bedensel olarak yeniden kurgulama aracı 
şeklinde tasarlanır.

Zamanla kazandığı kitleselleşme, futbolu 
dünyanın en popüler oyunu haline getirmiştir. 
Bu süreç boyunca yaşanan evrimleşmenin, top-
lumsal güç ilişkilerinin, özellikle de egemen sınıf 
ideolojisinin dışında kurgulanması mümkün de-
ğildir.6 Egemen sınıf ideolojisi olan kapitalizmin 
yeniden üretiminin sürekliliğini sağlayan bir araç 
olarak futbol, popüler kültür içerisinde kendisi-
ne yer bulur. Kapitalist sistemin tüm çelişkileri 
ve eşitsizlikleri için de bir meşrulaştırma işlevi 
görür. Emekçilerin ‘boş zaman oyunu’ olmanın 
ötesine geçen ve endüstrileşen, kitleselleştikçe 
sermaye için daha da kârlı bir spor olan futbol, 
iktidar ilişkilerinin üretilmesinde ve iktidarın 
hegemonyasının sürdürülebilir kılınmasında da 
önemli bir konuma erişir.7 Bu sürdürülebilir kı-
lınma, sınıf farklarını gizleyip post-modern bir 
kimlik oluşturduğu gibi perde altında cinsiyet-
çi, ırkçı, sömürü ilişkilerini güçlendiren ve sınıfı 
bölen uygulamaları, söylemleri de beraberinde 
getirir. 

Egemen düzenin araçsallaştırdığı futbol saye-
sinde, futbol kulüplerinin taraftarlığı üzerinden 
yaratılan kimliklere aidiyet duygusuyla bağlı olan 
kitleler öfkelerini, öfkelerinin temel kaynağı olan 
kapitalist ilişkilere yöneltmek yerine birbirlerine 
yöneltirlerken, egemen düzen varlığını korumak, 
sürdürmek ve geliştirmek için gerekli şartları sağ-
lamış olur.8

Başta sermaye grupları olmak üzere, iktidarı 
elinde bulunduran egemen güçlerin, futbolun 
endüstrileşme sürecine kattıkları katkıları tüm 
bu ‘böl ve yönet’ anlayışı üzerinden anlamlandır-
mak, futbolun araçsal konumunu görmek açı-

Tekel işçileri ile 
dayanışma pankartı 

(Şükrü Saraçoğlu 
Stadı – 2010)
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sından son derece önemlidir. Portekiz’in faşist 
diktatörü Salazar’ın, kitleleri denetim formülünü 
açıklamakta kullandığı ‘3f’ten biri olan futbol, 
çoğu zaman bir denetim aracı olmanın ötesinde 
bir gösteri, bir milli gurur ve bir kitlesel hafıza 
kaybetme aracı olarak da kullanılabilmekteydi. 
On binlerce insan kapasiteli stadyumlar sadece 
bir spor mekânını değil, bir endüstrinin, bir dü-
zenin kitlesel fabrikaları işlevini görmekteydi. Bu 
büyük stadyumlarda yapılan ulusal futbol maç-
ları ile askeri kutlamalar arasında çoğu zaman 
herhangi bir nitelik farkı dahi – askeri mühimmat 
dışında - yoktu. 

Futbolun araçsallaştırılmasına dair en bilinen 
söylem belki Portekiz’in diktatörünce dile geti-
rilmiş olabilir; fakat uygulamada araçsallaştırma 
yoluyla elde edilen bu denetim dünyanın tüm 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kullanıl-
mıştır. Özellikle Türkiye’de futbolun gelişimine 
baktığımızda 12 Eylül 1980 darbesi sonrasındaki 
süreç belirleyici bir şekilde öne çıkmaktadır. Sa-
dece kitle iletişim araçlarındaki gelişmeyle açık-
lanamayacak olan bu süreç, bir depolitizasyon 
süreciyle paralel ilerlemiştir. 1980 öncesinin top-
lumsal örgütlü muhalefetinin üzerinden silindir 
gibi geçen bu darbe sonrası futbol taraftarlığı, ge-
niş kitleler için yeni bir kimlik olarak görülmüş-
tür. Bu görülme eylemi her ne kadar kitlelerin 
öz seçimi gibi gözükse de aslında mevcut politik 
ortamın yaratılan bir sonucundan çok da başka 
bir durum değildi.

Ulusal maçlara ‘biz’ vurgusuyla hazırlanılan 
ortamda futbol müsabakaları, adeta iki ulusun 
kanlı savaşı olarak kitlelere sunulmakta, bu sunu-
luş altında tüm ırkçı söylemler üzerinden sözde 
bir ‘milli birlik’ sağlanmaktadır. Milyarlarca dola-
rın aktığı uluslararası turnuvalarda ise yaratılan bu 
göstermelik savaşların her zaman galipleri bellidir: 
Yine milyonlarca dolar kazanan sermayedarlar ve 
sayısı çok az olan şanslı-yetenekli futbolcular. 

Gerek ulusal maçlar üzerinden olsun, gerek 
de bir lig içerisindeki gündem üzerinden olsun 
futbolun denetimi, unutturmayı da beraberinde 
getirir. Öyle ki onlarca kişinin öldürüldüğü bir 
katliamdan iki gün sonra gündem üst üste ikinci 
mağlubiyetini alan bir futbol takımı olabilir.

Yaratılan böl ve yönet taktiği sürekli form de-
ğiştirerek yeniden üretilmek zorundadır; çünkü 
kapitalist ilişkiler altında egemen sınıf olan ser-
mayenin ve sermaye ilişkilerinin egemenlikleri 
ebedi değildir hiçbir zaman. Bu egemenliğin sü-
rekli olarak yeniden üretilmesi ve insanların gün-
delik hayatlarının da ötesinde hayallerine kadar 
işlemesi gerekmektedir. Daha net ifade etmek 
gerekirse ‘alternatiflerin yok edilmesi’ gerekmek-
tedir. Buradan hareketle muhalefetin yaratılması 
konusunda bir yol ayrımı söz konusudur. Ya mu-
halif kimlikler tarafından futbol ‘kitlelerin afyonu’ 
olarak görülecek ve muhalefet kitlelerin uzağında 
inşa edilmeye çalışacak ya da sınıf bilinci sürekli 
gündemde tutularak futbolun kitleselliği hedef 
alınıp bu kitlesellikten muhalefeti, egemen ide-
olojinin söylemlerine karşı çıkan, kendisini bir 
alternatif olarak sunan muhalefeti örmek hedef-
lenecek.

Muhalif tribünler yaratmak: Alternatif-
muhalif taraftar grupları

Taraftarlığı seyircilikten ayıran tutum, aynı 
renklere duyulan gönül bağından öte, günlük 
hayat pratiklerinde de bu gönül bağının izlerini 
ortaya çıkartmak olarak vurgulanabilir. Taraftar-
lık da tıpkı futbolun kurgulanışı gibi iktidar iliş-
kilerini yeniden üretmeye kurgulanmıştır. Irkçı, 
erkek egemen, tüketici kalıplarının ağır bastığı 
bir taraftarlık olgusu yaratılmış ve şiddet, taraf-
tarlığın bir unsuru olarak taraftarlıkla yan yana 
gitmiştir.

Bu sonuç kaçınılmaz bir sonuç değildir. Kapi-
talizmin, ‘taraftarlık’ olgusu üzerinden kendisini 
yeniden üretmesinde başat aktör olan endüstri-
yel futbola ve bunun özelindeki taraftarlığın tüm 
kirli unsurlarına yöneltilecek eleştiri, muhalif bir 
eleştiri olarak kapitalizmin ‘futbol taraftarlığına’ 
karşı muhalif bakış açısının kitleselleşmesini sağ-
layacaktır.

Galatasaray 
taraftarının açtığı 
bu pankart polis 
tarafından toplatıldı 
(2012)
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Özellikle 1980’ler sonrasında gelişen tek-
nolojiler kapitalizmin yeni bir düzenlenişi olan 
neo-liberal düzenlenişe ve bunun etrafında örü-
len yeni hegemonyaya çok büyük katkılar sağla-
mıştır. Tüketimin ve homojenleşmenin dünya 
çapında kitleselleştiği bir durum söz konusuy-
ken, küçük direniş noktaları da kitlesellikten bu 
denli olumsuz etkilenmiş ve çoğunluk gözünde 
marjinalleşmişlerdir. Teknolojileri ve bunların 
örgütlenmeye kattığı olumlu etkileri kullan-
ma taktiklerini geliştiren muhalif hareketler ise 
yeni propaganda alanları bulmuş ve endüstriyel 
futbolun ırkçı, cinsiyetçi, tüketici kalıplarının 
ötesinde ‘başka bir futbol anlayışının’ bayraktar-
lığını yapmışlardır. İktidara ve daha önemlisi ka-
pitalizme karşı dile getirilen söylemler, öncelikle 
tribünlerde, ardından da tribünlerin hitap ettiği 
meydanlarda büyük bir propaganda aracı olarak 
kullanılma ortamı bulacaklardır. Kapitalizmin 
metalaştırdığı tüm ilişkiler gibi futbol üzerinden 
yürütülecek olan bu karşı söylem de dolaylı ola-
rak günlük söylemlerde kendisine yer bulacaktır.

Egemen ideoloji, çelişkileri bünyesinde ba-
rındıran bir ideolojidir. Her ne kadar yaratmış ol-
duğu hegemonya ile büyük çoğunluğun rızasını 
elde etmiş gibi gözükse de aslında her geçen gün 
kendisini yeniden üretirken mevcut çelişkilerini 
de yeniden üretir. Çelişkilerin yeniden üretimi, 
egemen ideolojinin spor üzerinden kendisini ye-
niden üretmesinden bağımsız bir noktada değil-
dir ve bu çelişkiler bir muhalefet yaratma potan-
siyelini de bünyesinde taşır.9 Türkiye örneğinde 
ise muhalif grupların bu çelişkileri fark etmeleri 
için zaman geçmesi gerekmiştir. Halen daha tam 
anlamıyla fark ettiklerini söylemek mümkün 
değildir, yine de futbolu ‘afyon’ olarak gören bu 
muhalif grupların bir kısmı, futbolun iktidar ta-
rafından nasıl kullanıldığını görmekle beraber 
buna karşı taktik geliştirme konusunda aciz kal-
mışlardır. Özellikle Türkiye’de 1980 sonrası dö-

nemde gerek apolitik bir nesil yetiştirme gerek de 
endüstriyel futbolun ekonomik nimetlerinden 
faydalanmak için futbol temelinde spora yönelen 
yatırımlar muhalif gruplar tarafından gerekli öne-
mi haiz olmamıştır.

Dünyadaki pek çok ülkede, toplumsal muha-
lefetin odak noktası haline gelmiş çok sayıda spor 
kulübü ve futbol kulübü vardır. Belki de en tanın-
mış iki örnek olarak karşımıza Livorno ve St. Pa-
uli futbol kulüpleri çıkmaktadır. Livorno, İtalya 
Komünist Partisi’nin 1921’de kurulduğu ve işçi 
sınıfının yoğun olarak yaşadığı bir kent olması 
sebebiyle gerek muhalif hareketler gerek de sol 
hareket için hem ülke hem de tüm diğer ülkeler-
deki muhalif sporseverler gözünde ayrı bir yere 
sahiptir. Kulübün kendi sahasındaki maçlarının 
hepsi birer şenlik havasında ve sol sloganların 
duyulduğu, muhalif pankartların donatıldığı gös-
teriler eşliğinde geçmektedir. Ayrıca İtalya’daki 
ırkçı harekete karşı son derece sert tepkileri ile 
ortaya çıkan bir tribüne sahip olan Livorno di-
ğer takımların ırkçı taraftar grupları ile de sert bir 
mücadele içerisindedir.

St Pauli ise, 1910 yılında her ne kadar yine 
işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı bir kent olan 
Hamburg’da kurulmuş olsa da muhalif kim-
liği 1980’lerin sonunda ortaya çıkmış ve tüm 
dünyadaki muhalif taraftar grupları tarafından 
sempatiyle karşılanan bir kulüp haline gelmiştir. 
Takımın 80’lerdeki kalecisi olan Volker Ippig’in 
insani yardım amacıyla iç savaş içerisinde olan 
Nikaragua’ya gitmesi ve taraftarların gözünde ef-
saneleşmesi, ertesi yıl döndüğü takımın anarşist 
bir ruha bürünmesini de tetiklemiştir. Küçük bir 
semt takımı olan St. Pauli, 80’lerin sonundan iti-
baren Almanya’nın en çok taraftara sahip takım-
larından biri haline gelmiştir. Karşılaşmalarında 
ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtı sloganların atıldığı, 
posterlerin açıldığı bu takım Almanya’da neo-
nazi taraftar gruplarına sahip olmayan ender ta-
kımlardandır ya da belki de tek takımdır. Tribün-
lerinde üretilen muhalif ruh sadece tribünler ile 
sınırlı kalmamış tüm takımı ve kenti, hatta sınırla-
rın ötesini kapsamıştır. Bu özgün politik kimliğini 
her fırsatta yansıtan St. Pauli ev sahipliğinde 2006 
yılında FIFA üyesi olmayan ülkeler arasında dört 

Beşiktaş’ın taraftar 
grubu Çarşı’nın 

Greenpeace 
gönüllüleriyle 

birlikte yaptığı 
nükleer enerji 

karşıtı eylem 
(İnönü Stadı-2007)
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yılda bir düzenlenmesi planlanan bir turnuva ‘Fifi 
Wild Cup’ gerçekleştirilmiştir. Zanzibar, Grön-
land, St. Pauli Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti(KKTC), Tibet ve Gibraltar’ın katıl-
dığı turnuvanın ilk şampiyonu ise KKTC olmuş-
tur. Irkçılık karşısında çok sert bir tutuma sahip 
olan kulüp ve kulübün taraftar grubu olan Ultras, 
Almanya’daki Türkiye kökenli insanları alan ‘So-
lingen Katliamı’ sonrasında tüm tribünleri gerek 
afişler ile donatarak gerek de sloganlar ile inleterek 
bu katliamı protesto etmişlerdir. 

Endüstriyel futbola karşı derdi olan tüm ta-
raftar gruplarının internet üzerindeki ortak ağı 
olarak ‘forzalivorno.com’, futbolun politik yönü-
nün ön plana çıkartarak, endüstriyel futbolun 
ırkçılık, cinsiyetçilik, tüketim gibi getirdiği olgu-
ların karşısında sol bir politik bilinç oluşturmaya, 
bu bilinci eylemselliğe taşımaya çalışmaktadır.10 
Bu politik bilincin bir karşıtlıklar üzerinden kur-
gulandığı söylenebilir. Endüstriyel futbol üze-
rinden uygulansın, uygulanmasın kapitalizmin 
tüm getirdiklerine karşıt anti-kapitalist söylem 
ve talepler ön plana çıkmaktadır. Forzalivorno, 
dile karşıtlıklar üzerinden kendisini tanımlarken, 
kitleselliğe vurgu yaparak ‘renklerin kardeşliğini’ 
temel ilke olarak belirlemektedir.11

Türkiye örneğinde muhalif taraftar grupla-
rının büyük takımlar üzerinden kitleselleşmesi, 
endüstriyel futbola ve futbol tribünlerinde yeni-
den üretilen söylemlere karşı bir mücadeleyi te-
tikleyebileceği gibi, söylemlerin ve bu grupların 
mevcut tribün kültürü içerisinde erimesi, daha da 
kötüsü o kültürün birer parçası olmalarının riski 
her daim söz konusudur. Türkiye’deki muhalif ta-
raftar gruplarının bir kısmı, endüstriyel futbolun 
karşısında sadece tribünde değil, tribün dışında 
da sergiledikleri politik duruşları ile mücadele 
hattını genişletmeye çalışmaktadırlar. Pek çok 
irili ufaklı örneğe sahip olmakla beraber ülke ek-
seninde muhalif tribün hareketi temel olarak Çar-
şı (Beşiktaş), Vamos Bien (Fenerbahçe) ve Tek 
Yumruk (Galatasaray) üzerinden yürümektedir.

Bu üç taraftar grubu da endüstriyel futbol 
karşısında kendilerini tanımlarken bulundukları 
noktalarda çoğunlukla birbiri ile örtüşen söylem-
lere ve eylemliliklere sahip olmaktadırlar. Çarşı 

dışındaki grupların bilinirliğinin ve görünürlü-
ğünün sınırlı olması hareketleri kitleselleştirme-
leri yönünden kendilerine bir engel teşkil etse de 
gerek muhalif medya gerek de gelişen internet 
teknolojileri bu grupların söylemlerinin gün geç-
tikçe artan bir kitleselliğe ulaşmasında başat rol 
oynamaktadır.

Muhalif taraftar gruplarını tribünlerde ve 
sokakta diğer taraftar gruplarından ayıran temel 
nokta, tribünde ve sokakta bir muhalefet unsuru 
olarak bulunmalarıdır. Özellikle taraftarlığa ge-
tirmeye çalıştıkları bakış açısıyla ‘başka bir futbol’ 
özlemini kitleselleştirmeye çalışmaktadırlar. Sis-
tem eleştirisi yapan ve endüstriyel futbola karşı 
Fenerbahçe’nin muhalif taraftar grubu olma kim-
liğini taşıyan Vamos Bien’in dile getirdiği ‘Neden 
VamosBien’liyiz’ açıklamasında kısaca kapitaliz-
min getirdiklerine karşıtlık vurgulanırken, grup 
kendisini de muhalif bir kimlikle tanımlamakta, 
sıklıkla enternasyonalist, demokrat, toplum-
cu, çevreci vurgusunu ön plana çıkartmaktadır. 
Galatasaray’ın muhalif taraftar grubu Tek Yum-
ruk da ‘Endüstriyel futbola karşı amatör ruh’ ve 
‘Endüstriyel futbola karşı tek yumruk’ sloganları ile 
aslında genel hatlarıyla ne istediklerini ve neye 
karşı olduklarını net bir şekilde ifade etmektedir. 
Tribünlerin ötesinde, sendikal hareketlerde  ve 
cezaevlerindeki çocuklarla, yoksul köy okulları 
ile büyük bir yardımlaşma dayanışması içerisine 
girmişlerdir. İşin ilginç yanı ise Tek Yumruk, Türk 
Telekom Arena Stadı’nın açılışları sırasında baş-
bakana yönelik olarak gerçekleştirilen protestola-
rın sorumlusu olarak gerek Galatasaray yönetimi 
gerek de medya tarafından suçlansa da bu duruş-
tan geri adım atmamış ve yeni stat için yalnızca 
stadın inşaat sürecinde hayatını kaybeden işçilere 
teşekkür borçlu olduklarını belirten bir açıklama 
yayınlamıştır. Bu tutum, süreç sonrasında taraftar 
grubuna desteği ve ilgiyi arttırmış ve taraftar gru-
bu da kitleselliğini daha da büyütme şansı yaka-
lamıştır. Bu durum, iyi değerlendirilen olayların 
sonucunda muhalif söylemlerin, nasıl kolay bir 
şekilde kitlesellikle buluşma potansiyeline sahip 
olduğunu açıkça göstermiştir. Ayrıca başbakana 
protesto sonrası grup, maçlarda yoğun bir gözle-
me tabi tutulmuş, bu protesto eyleminden sonra 
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neredeyse maçlardaki 
pankartlarının hepsi 
polis tarafından topla-
tılır olmuştur.

Sayılan taraftar 
grupları içerisinde bel-
ki de kitleselliğe en çok 
ulaşmış olan Beşiktaş 

tribünlerinin en büyük taraftar grubu olan Beşik-
taş Çarşı’dır. 1980’lerde ortaya çıkan ve 1990’lar-
da tribün kültürü içerisinde belirginleşen bu 
taraftar grubu kitleselliği ile paralel olarak çoğu 
zaman homojen bir yapı sergilememektedir. Bu 
yüzden muhalif duruş daha çok ‘Çarşı’nın Karşıt 
Oldukları’ üzerinden tanımlansa da homojen bir 
politik bakış açısına sahip değildir ve bunu kendi-
sini tanımlamak için de kullanır. Her ne kadar pek 
çok taraftar grubu kendisini Çarşı bünyesinde ta-
nımlasa da Çarşı temel olarak Alen Markaryan 
önderliğinde tribün ve tribün dışarısında yerini 
alan gruptur. Genel olarak anti-faşist ve anarşist 
– grubun pankartlarındaki Çarşı yazısı anarşizmi 
simgeleyecek şekilde şekillendirilir – bir eğilim 
olsa da güncel politikalara tepkilerinde çelişki-
ler barındırmaktadır. Tribünlerde, ‘Savaşa Hayır’ 
söylemleri ile Irak Savaşı karşıtı, nükleer karşıtı, 
ırkçılık karşıtı, özelleştirme karşıtı sloganları ve 
afişleri ile oluşturdukları ciddi bir tribün kültürü 
bulunmaktadır. Van’da yaşanan deprem sonrası 
Beşiktaş’ın maçında tüm taraftar grubunun atkı-
larını saha içine yardım amaçlı atmaları, topluca 
yapılan kan bağışları gibi yardımlar günlerce hem 
basın hem de toplum tarafından kendilerine bü-
yük bir sempati kazanılmasını ve kitleselliklerini 
büyütmelerini sağlamıştır. Yine de ‘karşıtlık’ üze-
rinden yürüyen söz konusu muhaliflik, homojen 
ve tutarlı olmadığı gibi bazı olaylar karşısında da 
savunulduğu belirtilen değerlerin tam karşısında 
bir tutum alınmasına sebep olmuştur. Askerlerin 
hayatlarını kaybettiği çatışmalar sonrasında tri-
bünlerde ‘Bir Gece Ansızın: 81 Düzce, 82 Musul, 
83 Kerkük’ ya da ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ 
gibi açılan pankartlar grubun içerisindeki farklılı-
ğı ve ortak muhalif-politik tavırdan uzaklığı gös-
termesi açısından son derece önemlidir.

Muhalif taraftar gruplarının genelinde muha-

lif ve politik bir duruş üzerinden gerek endüstriyel 
futbola gerek de kapitalist sistemin getirdiklerine 
karşı bir duruş sergileme çabası görülmektedir. 
Futbol, bu duruşun sergilenme mekânı olmakta 
ve futbol üzerinden kitlesel bir tavır yakalama 
çabası arzulanmaktadır. Muhalif taraftar grupları, 
futbolun kapitalist sistem ve iktidar ilişkilerinin 
yeniden üretilmesi bağlamında araçsallaştırılma-
sına, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi, tüketici unsurla-
rın tekrarlanmasına karşı, eylemselliği ve daya-
nışmayı hedeflemektedirler. Yine de genel tablo-
da tutarlı ve nispeten homojen bir yapı sergileyen 
taraftar grupları belli eylemlilikler dışında küçük 
ve istenilen kitlesellikten uzak kalmaktadırlar. 
Kitleselliğini bir istisna olarak dile getireceğimiz 
Beşiktaş Çarşı Grubu ise muhalif söylem ve ey-
lemlerinde politik bir tutarlılığa sahip değildir. 
Tutarlı bir siyasal muhalefetin kitleselleşmesi ve 
basın organları tarafından öne çıkartılması daha 
zor olurken, bu tutarlılıktan uzak gruplar tam 
tersi olanaklara sahiptirler; ancak politik ve tutar-
lı bir muhalif kimliğe sahip olamadıkları için de 
toplumsal bir muhalefeti tribünlerden üretmek 
yerine, çoğu zaman toplumsal ilişkileri yeniden 
üretme pozisyonuna düşmeleri olasıdır.12

Metalaşan ilişkiler doğrultusunda futbolun 
da ilk anlamından daha farklı bir şekilde dönüş-
mesi, kitlelerin de ‘taraftarlık’ adı altında futbol 
oyununa karşı yeni sahiplenme arayışları ara-
maları son derece doğaldır. Sahiplenme arayış-
ları çoğunlukla ekonomik anlamda dışlanmış 
kişilerden gelmektedir.13 Bu durum, söz konusu 
taraftarlığın politik bir direnç noktası, muhalif 
söylemleri kitleselleştirme noktası olabilme po-
tansiyeli taşıdığı gerçeğini de barındırmaktadır; 
egemen ideoloji ve onun hegemonyası karşısında 
ne kadar zor olsa da.

Sonuç - Maç çıkışı akıllarda kalan nağme-
ler

Futbolun yaşadığı dönüşüm, metalaşma, en-
düstriyelleşme ve en önemlisi ona bir boş zaman 
eğlencesi olarak bakan kitlelere yabancılaşması 
genel anlamıyla kapitalist sistemin işleyişinin bir 
sonucudur. Kapitalist sistemin getirdiği bir du-
rum olarak başta ilişkiler olmak üzere her şey tek 
bir değer üzerinden, değişim değeri üzerinden 

www.forzalivorno.org 
adresindeki duyuru 

(Nisan-2012)
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değerlendirilmek zorunda kalmaktadır. Futbo-
lun yaşadığı dönüşüm, onun kârlı bir sektör ha-
line gelmesi, bir para aklama aracı olarak, mafya 
ilişkilerinin alanı olarak, ırkçı, cinsiyetçi, lümpen 
davranışların, dolayısı ile toplumsal yeniden 
üretimin bir aracı olarak kullanılması karşısında 
futbol kitlelere yabancılaştırılmış, daha da kötü-
sü kitlelerin aleyhine kullanılan bir araç haline 
gelmiştir.

Egemen ideoloji olan kapitalist ideoloji her 
ne kadar sarsılmaz gibi gözükse de çok büyük 
iç çelişkileri bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
çelişkiler, günümüz koşullarında fabrika temelli 
çelişkilerin ötesinde, tüm toplumsal pratiklerde 
görülmektedir. Bu durum, yaşadığımız hayatın 
her bir noktasında kapitalizmin yükünü hissettir-
mekle beraber, yine her noktada kapitalizm kar-
şıtı, kapitalizmin ürettiği endüstriyelleşme, ırkçı-
lık, cinsiyetçilik, mafya gibi unsurlar karşıtı bir 
konum alınabilirliğini de mümkün kılmaktadır.

Kapitalizmin toplumsal yeniden üretiminin 
gerçekleştiği alanlardan biri olan futbol, daha 
doğrusu endüstriyel futbol, tüm çelişkileri ile be-
raber kitlelerin yoğun ilgisi ve katılımıyla günü-
müzün en gözde uğraşılarının başında gelmekte-
dir. Futbol üzerinden muhalif ve tutarlı bir politik 
eylemlilik geliştirmek mevcut hegemonya karşı-
sında son derece zor; fakat imkânsız değildir.

Futbol tribünlerinde ‘başka bir futbolun’ 
mümkünlüğü üzerinden ve ‘başka bir taraftarlı-
ğın’ kabulü üzerinden yürütülecek olan muhalif 
çizgi, iktidarın karşısında muhalif söylemlerin 
kitleselleşmesi ve pratiklerin yaygınlaşması açı-
sından son derece önemlidir. Türkiye’de ise üç 
büyük takım etrafında muhalif bir çizgiden taraf-
tarlığını şekillendirmeye çabalayan taraftar grup-
ları olarak Çarşı, Tek Yumruk ve Vamos Bien gibi 
grupların önünde büyük riskler söz konusudur. 
Futbol alanından kitlesel düzeyde tutarlı bir mu-
halefet şekillendirme olanağına sahip oldukları 
gibi, en büyük risk de mevcut yapının kendile-
rini dönüştürme, kendilerini iktidar ilişkilerinin 
içerisine hapsetme ihtimali olarak varlığını koru-
maktadır.

Süreç ne kadar zor olsa da, ne kadar popüler 
kültür içerisinde iktidar ilişkileri sonucu istenilen 

muhalefet yerine ‘hoşa giden’ muhalefet sonucu-
na gelme riski olsa da endüstriyelleşen spor ve 
endüstriyelleşen futbol kendi karşıtlığına da da-
ima kendi bünyesinde sahip olacaktır. Özellikle 
gelişmekte olan internet teknolojilerinin kulla-
nılması, taraftar grupları arasında kurulacak olan 
dayanışma ağları ve bu grupların mümkün oldu-
ğunca toplumsal meselelere gerek eylemler gerek 
de söylemler üzerinden katılması tribünlerde 
dile getirilen muhalif kimliğin kitleselleşmesine 
katkı koyabilir. ‘Başka bir dünya mümkün’ şiarını, 
başka bir futbol anlayışının söylemleri üzerinden 
daha çok kitleye ulaştırarak kitleselleştirmek, fut-
bolu, iktidara ve egemen ideolojiye karşı muhalif 
kimlikliklerin kitlelerle buluştuğu, söylemleri-
ni yaygınlaştırdığı bir araç haline getirmek hem 
muhalif kimlikli taraftar gruplarının hem anti-ka-
pitalistlerin hem de endüstriyelleşmiş futbolun 
getirdiklerinden hoşnut olmayanların önündeki 
en zorlu; ama başarı potansiyeline sahip olan sü-
reçtir. 
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İtalyan yönetmen Vittorio De Sica’nın Bi-
siklet Hırsızları Filmi, futbol stadyumlarını 

kapitalizmin göstergelerinden birisi olarak res-
meden müthiş bir gösteriyle sonlanır. ‘İtalyan 
Gerçekçiliği’nin en önemli yapıtları arasında yer 
alan filmin sosyal adaletsizliği ifşa eden o meşhur 
sahnesinde bir baba çocuğuyla birlikte sığındı-
ğı stadyumun kenarında, kaldırımlara oturmuş 
halde görüntüleniyor. Bir yanda çaresizlikten ne 
yapacağını şaşırmış, yoksulluğu kıyafetlerinden 
dışa vuran, üstü başı pejmürde bir baba ve ço-
cuk yer alıyor. Diğer yanda ise stadyumundan 
dışarı taşan ‘tezahüratla’ özdeşleşmiş eğlencenin 
şehveti kulakları sağır edercesine sokağa yayılı-
yor. Kameranın kullanılma biçimi yönetmenin 
ustalığı ile birleşince yüzlerdeki acı, açlık, endişe 
ve korku ifadesi stadyumun o alengirli, fahiş ve 
çılgın gürültüsünü aynı karede bütünleştirerek 
mesajını ‘bam teline dokunarak’ veriyor izleyici-
ye. Kapitalizmin sığınaklarından birisinin futbol 
stadyumları ve futbol oyunu olduğu filmde ele 
alınış tarzıyla anlatılmaktadır. Sadece bir oyun 
değil, aynı zamanda sosyal adaletsizliği gölgede 
bırakmak ve üstünü örtebilmek için göz boyayıcı 
bir oyalamadır futbol. Çünkü futbol sadece fut-
bol değildir. Medyadan siyasete, çeteden mafya-

ya uzanan; kumar endüstrisi ile işbirliği yaparak 
eğlence sektörüne ve iş dünyasına doğru genişle-
yen bir halka içinde kümelenmiş şekilde birbirini 
besleyen saha dışı oyuncular da bu oyuna müda-
hildir. 

Futbol oyununu bu şekilde kurgulayan ve 
yönetenlerin yanında bir de bu oyunu televiz-
yon ekranlarından izleyerek oyuna dâhil olan 
izleyicilerin durumu dikkat çekicidir. Farklı 
coğrafyalarda oynanan maçları canlı olarak izle-
yen, hiç görmediği, belki de haritada yerini dahi 
gösteremeyecek olduğu kentlerin, beldelerin 
futbol takımlarını takip eden izleyici küreselleş-
menin en sıradan formuyla yüzleşmekte ve onu 
benimsemeyerek çoğaltmaktadır. Bu yönüyle de 
iletişim bilimci Marshall McLuhan’ın yıllar önce 
yaptığı ‘küresel köy’ kavramsallaştırmasının en 
açık şekilde tezahür ettiği ortak alanın bugün fut-
bol ekranıyla varlığını kabul ettirdiğini söyleye-
biliriz. McLuhan’ın tanımındaki “Bütün sırların 
ifşa olduğu, tıpkı küçük bir köyde olduğu gibi 
herkesin her şeyi duyduğu-bilmeye çalıştığı” ve 
futbol takımları bağlamında bu arzusunu büyük 
ölçüde başardığı bir dönemeç bu zeminde özel-
likle oyuncu isimleri ekseninde kendini göster-
mektedir. 

TV İzlemiyorum, Barselona Maçları Hariç

Yusuf Özkır
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Bir başka açıdan değerlendirildiğinde futbol 
aynı zamanda bir tutkudur insanlar için. Aşktır. 
Sevgidir. Bağlanmadır. Heyecandır. Coşkudur. 
Uğrunda uykusuz kalınabilecek ender olgulardan 
biridir. Amigoların stadyumlardan yankılanan 
çığlıklarında aksi sedasını bulan “Ölmeye ölme-
ye ölmeye geldik, bu maçı almaya almaya geldik” 
sloganında karşılığını bulan bir şiddet gösterisi-
dir. Sıkılı yumruğunu havaya kaldıran fanatikle-
rin “Zaferi biz kazandık” haykırışındaki gösterge-
bilimsel bir kışkırtmadır. Vazgeçilemeyen heves-
tir, kavgadır futbol oyunu. Bir mücadelenin adı-
dır. Taraftarından yöneticisine, futbolcusundan 
malzemecisine kadar herkesin “Her şey kulübüm 
için, onun uğruna her şeyi yaparım” diyebileceği 
kadar insanın anlam dünyasına egemendir. Ke-
limenin gerçek anlamıyla provokasyondur. Bu 
yüzden savaşın dili aynı zamanda futbol maçları-
nın da dilidir gazeteler ve televizyonlar için. Şair 
Charles Baudelaire’in modern kent için yaptığı 
“cehennemden bir bahçe” tasviri stadyumların 
övünülen adıdır. Her ikisi de sanayi devriminin 
birer mabedidir. Bu tasvirdeki vurgusunda şair 
aslında 19. yüzyıl Avrupa’sındaki kentleşme olgu-
suna gönderme yapmaktadır. Acımasız modern-
leşmenin kent hayatında neden olduğu güvensiz-
lik, belirsizlik, parçalayıcılık ve doğanın tahribatı 
eleştirisinin odak noktasındadır. Modern kent 
yeni tasarımıyla zayıfların yaşayamayacağı dere-
cede keskin bir mimariye teslim edilmiştir. Şairin 
‘cehennem’ diyerek benzetmesini yaptığı mo-
dern sanayi kentinin ve aynı zamanda futbolun 
da anavatanının İngiltere olması pek de şaşırtıcı 
değildir. Bu yüzden futbol stadyumları da birer 
cehennem gibidir. Oralar rakip takımlar için ade-
ta bir cehennemdir. Rakip takımların gömülme-
si gereken bir cehennemdir. Aynı zamanda Batı 
dışındaki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
oldurulamamış milli varlıklarını oldurabilecekle-
rini sandıkları bir avunma sahasıdır. “Gool be!” 
diye bağırıldığında Amerika’nın yerle bir edilece-
ğine inanılan hayalin adıdır.  

Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını 
dile getiren güçlü bir söyleme göre ‘futbol’ med-
ya, siyaset ve sermaye ile ayrışmaz bir ilişki için-
dedir. Aynı zamanda küresel kapitalizmin, kitle 

kültürünün ve popüler endüstriyel ürünlerin or-
tak ikonları arasındadır. Uluslararası bahis oyun-
ları futbol maçları aracılığıyla yaygınlaşmaktadır. 
Artık Dünya çok uluslu şirketlerin ‘futbol’ ara-
cılığıyla yönettiği, tutkuları, istekleri ve zevkleri 
bakımından tek tipleşmiş insanların yaşadığı bir 
köydür. Mesela İspanya’da Barselona ve Real 
Madrid takımları arasında bir maç oynanacağını 
Türkiye’de öğrendikten sonra uçakla 14 saat yol-
culuk yapılarak gidilen Endonezya’da her kafede 
bu maçın izlendiğine şahit olmak artık şaşırtıcı 
değildir. Bu durum olsa olsa küresel kapitalizmin 
en başarılı olduğu alanlardan birisinin futbol en-
düstrisi olduğu yönündeki algıyı güçlendirebilir. 
Barselona ve Real Madrid etrafında oluşturulan 
mitolojik kahramanlaştırmanın televizyon üze-
rinden küresel bir payda haline getirilmesi; bu ta-
kımların saha içindeki performanslarının kazan-
dığı ayartıcı niteliklerin kutsanma derecesinde il-
giyle takip edilmesi; aslında futbolun hem ‘oyun’ 
hem de ‘endüstri’ yönünü aşmakta ve ortaya 
insanlar için hayat-memat meselesi haline gelen 
‘bir var oluş ve yok oluş kıskacı’ çıkartmaktadır. 
Yaşanılan çevrenin veya reel hayatın karşılaya-
madığı bir şey futbol tarafından karşılanmakta ve 
farkında olamasa da ihtiyacını duyduğu bir kim-
lik futbol tarafından insana verilmektedir. 

Tam burada ‘nedir futbol?’ sorusunu yeniden 
sorarak devam etmek gerekiyor. Yazılanlara ba-
kılınca iki takımın sahaya çıkıp 11’e 11 oynadığı 
seyirlik bir oyunun, eğlence mantığının çok öte-
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sine geçtiği ve kendisinin dışında bir başka şeye 
tekabül ettiği izlenimi doğuyor. 

Peki, nedir bu başka şey? Buna cevap vermek 
ve adını koymak kolay değil; fakat birkaç örnek 
üzerinden açıklama çabasına girişilebilir. Mesela 
Trabzonspor taraftarlarının dillere pelesenk olan 
meşhur sloganındaki “Bize her yer Trabzon” yak-
laşımı özellikle dış/ar/ı/da yaşayan Trabzonlular 
tarafından benimsenmiş ve dışarıyı içerisi yapa-
bilme çabasının bir göstergesi olarak İstanbul’da, 
İzmit’te veya Almanya’da yaşayan hemşerileri or-
tak payda etrafında bir araya getirecek derecede 
benimsenmiştir. Trabzonlu olup da memleketin-
de yaşarken futbolla ve takım tutmakla ilgilen-
meyenlerin metropole geldikten sonra fanatiklik 
derecesinde takım tutmaya başlaması gerçeği de, 
futbolun beslediği ve beslendiği dinamiklerin 
anlaşılması açısından dikkat çekicidir. Bir in-
san doğduğu şehirde yaşarken takım tutmazken 
metropole geldikten sonra takım tutmaya niye 
başlamaktadır sorusunu cevaplarken en sarih ce-
vabın yine başka takımlar üzerinden o kişiye yö-
nelen saldırı biçimlerinde aranabiliyor yeterince 
açıklayıcı olmasa da enteresandır. Karanlık bir 
tünele giren insanların sürekli ışığa doğru ilerle-
mesi efsanesinde olduğu gibi ‘o kişi’ de kendisine 
bir başka takımın taraftarlığı üzerinden yönelen 
gırgır şamata saldırısı süresince yavaş yavaş ken-
di kökenlerine yönelmekte ve farklılığını ortaya 
koyan dinamiği benimsemektedir. Taraftarlık 
kültürünü zaten benimsemiş olanlar içinse Trab-
zonsporlu olmak ve bunu diğerleri karşısında sa-
vunmak bir vazifedir. 

Kente geldiğinde geleneksel değerlerinden 
ve yaşama biçimlerinden uzaklaşan insanların iş 
dışındaki vakitlerinde ilgilenebilecekleri, sosyal 
ortamlarda diğer insanlarla karşılaştıklarında en 
kolay ve maske takmadan toplumsallaşabilecek-
leri bir alanın futbol taraftarlığı olması mevcut 
durumu desteklemektedir. İdeolojiler tarafından 
parsellenen bir ülkede yaşamanın getirdiği zor-
luklar ve sloganlar etrafında kurgulanan hayat-
ların yaygınlaşması da iletişim kurmak için her-
hangi bir bagaja ihtiyaç duyulmayan futbol taraf-
tarlığının alanını genişletmektedir. Futbol oyunu 
bu yönüyle kent insanı için otobüste, üniversite 

kantininde, iş mekânında iletişime açılan bir kapı 
olurken diğer yönüyle yani Trabzonluların “Bize 
her yer Trabzon” derken arka planda taşıdıkları 
bilinçle de kendi geleneksel kimliğini futbol üze-
rinden koruyan bütünleştirici bir mekanizma ro-
lüne bürünmektedir. 

İlginç bir şekilde, tutulan takımın başarı gra-
fiği, kişinin takındığı tutumu etkilemekte, davra-
nışlarına, hal ve hareketlerine, ruh dünyasına yön 
vermektedir. Dost-düşman ve bizden olan-bizden 
olmayan kutuplaşması formatında kültürümüze 
yerleştiği şekliyle ‘takım tutar gibi parti tutmak’ 
ifadesi de mevcut taraftarlık kültürünün en bili-
nen yansımalarından biridir. Mesela Orduspor 
futbol takımı 2010–2011 sezonunda Süper Lig’e 
çıkınca İstanbul’un farklı semtlerinde daha önce 
hiç görülmediği kadar Orduspor bayrağı balkon 
ve pencerelerden sarkıtılmaya başlanmıştı. İlk 
haftalarda Orduspor aldığı galibiyetlerle zirve 
yarışına ortak olduğunda bu kez de otobüste, 
metroda ve tramvayda eskisine oranla daha fazla 
Orduspor forması giymiş insanlar görülüyordu. 
Takımları başarı kazandıkça bir yandan forma 
giyiyorlar diğer yandan ilginç şapkalar takarak 
kent içinde gösteriye çıkabiliyorlardı. Zamanla 
Orduspor takımı irtifa kaybettikçe, buna paralel 
olarak, forma giymiş taraftar sayısında azalma 
oldu. Form düşüklüğünün süresi uzadıkça sokak-
larda durum daha da karamsar bir hal aldı. Yeni 
bir başarı dalgası yeni sonuçlar doğuracaktır kuş-
kusuz. Fakat buradaki asıl mesele aslında başarı 
oranının insanların kendi kimliklerini bir futbol 
takımı üzerinden ifşa edebilmelerinde belirleyici 
olduğunu ortaya koyması açısından çarpıcıdır. 

Futbol takımı, sadece İstanbul gibi büyük şe-
hirlerde, insanların yığına dönüştüğü kalabalık 
ortamlarda kişisel arzuları temsil etmiyor, aynı 
zamanda, Anadolu’nun küçük kasabalarında, 
nüfusu binlerle ifade edilen il ve ilçelerde insan 
ilişkilerini belirleyebiliyor ve toplumsal tarafların 
tetikleyicisi oluyor. 

Bir yandan ‘boş ya da serbest zaman’ kavra-
mıyla ifade edilen zaman dilimini doldurabilecek 
keyif verici aktivite olması; diğer yandan insan-
ların kendilerini kanıtlayabildikleri, ispat edebil-
dikleri ‘galip-mağlup ya da berabere’ üçgeninde 
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sanal bir hayat sunabilmesi, futbol oyununu mik-
ro milliyetçiliği besleyen önemli bir dinamik ola-
rak karşımıza çıkartıyor. 

Şiddeti besleyen fanatiklik göstergeleri de ge-
nellikle bu bağlamda ortaya çıkmakta ve kendine 
yeterince neden bulmaktadır. Bir adım daha ileri 
giderek Ferhat Kentel’in ‘milliyetçilik’ çalışma-
sını anlatırken vurgu yaptığı noktalardan birisi 
olarak “Türkiye’deki hemşeri milliyetçiliğinin” 
arka planında, futbol taraftarlığının (İnsanların 
duygularını galip-mağlup denkleminde sürekli 
kaşıyarak bir fanatizm halini ateşlemesiyle) yer 
aldığı söylenebilir. Türkiye sathında her il kendi 
spor kulübü kimliği üzerinden diğer il’e rakiptir. 
Genellikle kavgalıdır. Bursa ile Diyarbakır, Trab-
zon ile Rize arasındaki rekabet bunun en iyi yan-
sımasıdır. 

Her il kendi içinde ilçe takımlarının taraftar-
ları olarak da rakiptir. Mücadele içindedir. Sık sık 
bıçaklı saldırılar yaşanmaktadır. Diğer takımın 
otobüsü taşlanmakta ve taraftarlar stada alın-
mamaktadır. Hatta aynı ilçedeki farklı liselerin 
takımları arasında yapılan futbol maçının ardın-
dan kavga yaşanmakta, bazı zamanlarda bıçakla 
öldürmeler ve yaralanmalar olmaktadır. Kentleri, 
ilçeleri, kasabaları ve hatta mahalleleri yöneten 
idarecilerin -bir şehir- kimliği inşa ederken yapı-
lacak ilk iş olarak futbol takımı ve-ya hentbol ta-
kımı oluşturma gayretinde olması da mikro milli-
yetçiliğin ve fanatizmin altyapısını beslemektedir. 
Dışarıdan bakıldığında eğlence endüstrisinin bir 
kolu olarak görülen futbol maçlarının böylesine 
ayrımcı ve ayrılıkçı bir dili kuşanabilmesi bu yüz-
den hiç de şaşırtıcı değildir. Toplumun kılcal da-
marlarından başlayarak filizlenen bu milliyetçilik 
biçiminin şiddetle bütünleşerek sahneye çıktığı 
olaylarda, bir çok insan renklerine aşık olduğu 
takımın uğrunda hayatını kaybetmektedir. Mezar 
taşlarına kazınan futbol takımı bayraklarının son 
yıllarda hızla artması (ibretlik bir durum olmakla 
birlikte) başka neyle açıklanabilir?

Aslında taraftar için tuttuğu takımın oynadığı 
ligin derecesi pek önemli değildir. Süper lig de 
olur, amatör küme de olur. Bu ayrım olsa olsa ni-
celik olarak belirgindir. 

Herkes tuttuğu takımın renklerine âşıktır. 

Onun için vurabilir, kırabilir ve ağlayabilir. Bu 
özelliğiyle de Kasımpaşa taraftarı olmakla Fe-
nerbahçe taraftarı olmak arasında bir fark yoktur. 
Türkiye Süper Ligi’nde 2011 Temmuz’unda baş-
layan şike soruşturması kapsamında Fenerbahçe 
Başkanı’nın gözaltına alınmasıyla yaşanan gö-
rüntüler bu iddiayı ispatlar niteliktedir. Kadıköy 
meydanında toplanarak yürüyüş yapılması ve 
“Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbah-
çe” ifadesi, kitlesel bir ayini ortaya koyması ve 
fanatizmin boyutlarının şahsiyetle bütünleşmesi 
noktasında önemlidir.

Sol düşüncenin evrensel ilkelerini benimse-
yen adamların ve İslamcılığın en sadık ümmetçi-
lerinin dahi futbol taraftarlığı uğruna kapıldıkları 
bir takımla özdeşleştirerek ötekileştirme vurgusu 
‘milliyetçi’ bir paradoksu da barındırmaktadır. 
Çoğunlukla bir kahve köşesinde veya tribünler-
deyken edinilen ‘bu kimlik(sizlik)’ mevcut diğer 
arka planların tümünün önüne geçebilmekte ve 
‘falansporluya’ yönelik her türlü şiddet girişimini 
meşru kılmaktadır. 

Mevcut durum, yaşamın içselleştirilmiş bir 
olgusu olarak, adeta hakikatin değişmez evrensel 
yüzü şeklinde hayatın aktığı bütün mecralarda 
varlığını pekiştirerek idame ettirmektedir. Bu çer-
çevede futbolun kendisi bir oyun olmaktan çok 
daha fazla toplumsal yaşamda ‘ben olmanın’ bir 
parçası olmuştur. Kişiliğin inşa edilmesinde, kim-
liğin tanımlanmasında ve ayrıştırılmasında futbol 
oyunu belirleyicidir. Ekranlara yansıyan şiddet 
sahneleri tutkunların göremeyeceği kadar az ve 
zararsızdır. Yine de futbolun ‘kendisinin dışında 
başka ne olabileceği’ sorusuna verilebilecek pek 
çoğunu tatmin etmeyecektir. Fakat bu örneklere 
bakılarak bir cevap arandığında en önemlisinin 
‘futbolun hakikaten insanların anlam dünyasında 
edindiği karşılığın neye denk geldiği konusuyla 
ilgili olduğunu’ belirtmek gerekiyor. 
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Spor; insanları harekete geçiren, etkileyen ve 
hatta büyüleyen en güzel yan uğraşlardan 

biri olarak gün geçtikçe adeta bir fenomen hali-
ne gelmektedir. Böyle bir etkiyi yanına alarak ve 
değişen dünyaya ayak uydurmak adına ticari bir 
metaya da dönüşmektedir. Burada medyanın et-
kisini de göz ardı etmemek gerekir. Sporun pro-
fesyonelleşmesiyle birlikte bu alanda ücretlerin 
artması, medyanın da spor alanına yönelerek, 
sporu medyatikleştirmesi söz konusudur. 

Sporun, gün geçtikçe başlı başına bir ekono-
mik alan yaratmasının ötesinde çok daha farklı 
özellikleri bulunmaktadır. Bir kere sporun, sağ-
lıklı yaşamın temel taşlarından birini oluşturduğu 
kabul edilmektedir. Bunun yanında sporun sosyal 
alandaki gelişime katkı sağladığı bilinmektedir. 
Kimi zaman ise sporun insani boyutun ötesine 
geçerek  uluslararası düzeyde, devletler arasında-
ki yakınlaşmalara dahi bir noktaya kadar da olsa 
imkan tanıdığına şahit olunmaktadır. Nitekim 
2008 yılında Ermenistan-Türkiye milli takımları 
arasında oynanan futbol maçından sonra bir süre 
iki ülke arasında futbol diplomasisinin sürdürül-
düğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Görüldü-
ğü gibi, günümüzdeki ekonomik temelli bakış 
açısından çok daha farklı özellikleri olan sporun 

bir diğer özelliği ve belki de en önemli özelliği ise 
kamu yararına olma kavramından uzak olmama-
sıdır. Burada; devlet de söz sahibi bir aktör olarak 
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan 59. 
madde hükmünde de ortaya konulduğu gibi- 
kamu yararına olma ilkesini gözeterek sporun 
kitlelere yayılmasını teşvik eder ve sporun yaşam 
hakkının bir gereği olduğunu ortaya koyar. 

Değişen dünyanın bir gereği olarak spor ya-
pılanmasının da değişmesi ve dünyanın gerekle-
rine ayak uydurması kaçınılmaz olacaktır. Bunun 
doğal bir sonucu olarak da bütün diğer alanlarda 
olduğu gibi sporun da belirli bir düzen ve kural-
lar çerçevesinde yapılması bir zorunluluk haline 
gelmektedir. Burada da devreye hukuk girmekte-
dir. Hukuk; sosyal olaylar ile bu olaylardan doğan 
ilişkileri ve yine bu olaylardan kaynaklanan so-
runları düzenlemekle yükümlü bir alandır1. Hu-
kukun toplumsal düzeni sağlama yükümlülüğü 
de dolayısıyla onu, spor alanına belirli bir ölçüde 
müdahalede bulunmaya zorlamaktadır. Aslında 
bu noktada bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Nite-
kim hukuk bir kurallar bilimi iken, sporun kural-
lar bilimi olduğundan söz edemeyiz. Ancak spor, 
daha önce de ifade ettiğimiz üzere kurallara uy-
gun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Sporun ku-

Spor Hukuku mu? Spor ve Hukuk mu?

Kübra Akay



69hayatsağlık

rallara uygunluğu da hukuk ile sporun bu nokta-
da kesişmesini sağlamaktadır. Bu duruma örnek 
olarak en basitinden, herhangi bir spor dalında 
rekor kırılmasını gösterebiliriz. Söz konusu reko-
run elde edildiğinin tescili, ancak hukuka uygun 
bir şekilde kayıt edilmesi sonucunda gerçekleşti-
rilecektir. Aksi takdirde, ortada bir rekor kırılma-
sı durumunun olduğundan söz edilemeyecektir. 

Sporun her geçen gün biraz daha profesyo-
nelleşmesi sonucunda hukukla kesiştiği noktalar 
da bu duruma paralel olarak artmaktadır. Bunun 
en doğal sonucu olarak, yeni bir hukuk dalı ola-
rak nitelendirebileceğimiz “Spor Hukuku” ortaya 
çıkmıştır. Ancak, spor hukuku belki de günümüz-
de en fazla tartışılan hukuk alanı olarak birçok 
farklı doktrinde “Spor Hukuku Mu? Spor ve Hu-
kuk Mu?” şeklindeki bir tartışmanın ana gündem 
maddesi haline gelmiştir. Spor ve hukuk, iki farklı 
alan olmalarına rağmen şüphesiz ki belirli bir öl-
çüde bir arada bulunarak birbirlerine müdahale 
edeceklerdir. Hatta hukuk, spor için sine qua non 
yani vazgeçilmez olmuştur. Ancak kanaatimizce, 
spor ve hukukun iki farklı alan olarak birbirlerini 
dışarıdan izlemelerinden ziyade, gerektiği yerde 
gerektiği kadar müdahale edilmesini sağlayan bir 
spor hukukunun varlığı daha yerinde ve daha ka-
bul edilir olacaktır.

Spor hukuku; gerek dünyada gerekse 
Türkiye’de genç bir hukuk dalıdır. Özellikle Batı 
dünyası tarafından kabul gören spor hukukunun, 
Türkiye’de gerçekten var olup olmadığı ise ayrı 
bir tartışma konusudur. ‘Spor hukuku’ ile ‘spor ve 
hukuk mu? ’ tartışmaları ile beraber devam eden 
spor hukuku gibi bir disiplinin var olup olmadı-
ğı tartışmaları çerçevesinde şekillenen alanda 
Türkiye’de spor hukukunun tarihi açısından en 
fazla on yıllık bir dönem söz konusudur. Batıda 
özellikle 1970-1980 yılları arasındaki dönemde 
akademik çevreler tarafından, hukukun sporu 
nasıl etkilediği konusunda araştırmalar yapılma-
ya başlanmıştır.2 Bu araştırmalar sonucunda da 
spor hukuku bir akademik disiplin olarak ortaya 
çıkarak 1990’lı yıllarla birlikte uluslararasılaşma-
ya başlamıştır. 

Spor hukuku için ortak bir anlam ifade etmesi 
bakımından Latince “Lex Sportiva” terimi kulla-

nılmaktadır. Lex Sportiva; düzenleyen, geliştiren 
ve gerçekleştiren sistemin bir bütünü olarak spor 
hukuku anlamına gelmektedir.3 Ancak spor hu-
kukunun, Roma hukukunda yer almayan bir alan 
olarak, Latince bir terimle isimlendirilmesinin ne 
derece doğru olduğu ise şüphesiz ki başlı başına 
bir tartışma konusudur. 

Spor hukukunun varlığını bir önkabul olarak 
ele alırsak, o halde spor hukuku nedir sorusu-
na cevap arayabiliriz. Spor hukuku; özel hukuk, 
kamu hukuku, uluslararası hukuk gibi pek çok 
farklı hukuk alanı arasındaki disiplinler arası bağ-
lantıyı sağlayan bir hukuk dalıdır. Burada önemle 
belirtmek gerekir ki, spor hukuku bir talimatlar, 
statüler hukukudur. Çünkü kanunlardan ziyade 
statü ve talimatlarla yürütülür. Yani yazılı kanun-
lardan konuşulmaz, ancak yazılı kanunlar varmış 
gibi hareket edilir. 

Spor hukukunun ilk özelliği, kendi kendisini 
düzenleyen bir sistemi içinde barındırmasıdır. 
Uluslararası ve ulusal spor federasyonları kendi 
spor dallarını ayrıntıları ile düzenleme, düzen-
ledikleri kuralları uygulama ve gerektiğinde de 
icra etme hakkına sahiptirler.4 Sportif hareket 
piramitsel bir yapıya sahiptir ve aşağıdan yu-
karıya sporcular, kulüpler, ulusal federasyonlar 
(örneğin Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 
Basketbol Federasyonu), bölgesel kuruluşlar (ör-
neğin UEFA, CONCACAF), konfederasyonlar 
(örneğin FIFA, FIBA) ve Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi şeklinde sıralanmaktadır. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi tarafından çıkarılan Olim-
pik Şart ile uluslararası spor federasyonlarının 
statü ve talimatları spor hukukunun pozitif bi-
rincil kaynaklarını oluştururken; Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi gibi ulusal olimpiyat komi-
teleri ile ulusal spor federasyonlarının tüzük ve 
talimatları da pozitif ikincil kaynaklarını oluştur-
maktadır. Bütün bunlar, devletlerin sınırlamaları 
ile coğrafi sınırlarından bağımsızdırlar, yani spor 
hukukunun sınırlar ötesiliği söz konusudur. 

Spor hukukunun ikinci özelliği, federasyonla-
rın kuralları ile uluslararası ve ulusal hukukun bir 
hukuk dalı içerisinde yan yana bulunması olan çift 
yapılılık ve spor hukukunun özel hukuk ile kamu 
hukukunun kesişme alanında yer almasıdır. Türki-
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ye açısından kamu hukuku çerçevesinde bir spor 
hukuku uygulaması söz konusu iken; dünyada ve 
özellikle de Batılı ülkelerde özel hukuk çerçevesin-
de bir uygulama söz konusudur.5 Yalnız bu nokta-
da, Fransa’da spora müdahaleci bir devlet mevcut 
iken; örneğin İngiltere’de spora yönelik nispeten 
daha liberal bir kavrayış söz konusudur. 

Sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan 
sporcular ve/veya mensubu oldukları kulüpler 
belirli bir hukuk düzenine tabi olmaları açısın-
dan devlet ile karşılıklı bir bağımlılığa sahiptirler. 
Bunun yanında; her ne kadar belli zamanlarda 
devletlerin belirlediği bir alan olarak  uyrukları 
üzerindeki yetkisi altında kalınsa da, sporun asıl 
gelişimini sağlaması özel hukuk alanında olmuş-
tur. Neticede, sporun kurallarında milliyet kavra-
mı yoktur; sporun kuralları her milletten insana 
eşit şekilde uygulanmaktadır. 

Sportif hareketin içerisinde bulunduğu pi-
ramitsel yapıda, her spor dalının kendi teşkilatı 
ve kendi kurallarını koyduğu bir düzeni vardır. 
Söz konusu spor dallarının sportif teşkilatlarının 
ya da diğer bir deyişle federasyonlarının temel 
amaçları; sporu ulusal ve uluslararası düzeyler-
de sportif disiplin çerçevesinde yönetmek, spo-
run en yaygın şekilde uygulanmasını sağlamak 
ve ulusal ve uluslararası şampiyonalar yaparak 
bunları denetlemektir. Peki, böyle bir amaç içeri-
sinde olan federasyonlar devlet denetiminden ne 
derece bağımsızdırlar? Ortaya çıktığı ilk yıllarda 
devlet denetiminden oldukça bağımsız olan spor 
hukukunun, gün geçtikçe devlet denetimine gir-
mesiyle, federasyonlar da bu durumdan nasibini 
almış bulunmaktadırlar. Daha doğru bir ifade ile 
spor alanında federasyonlarla devletin yetki alanı 
konusunda tam bir çatışma söz konusu olmakta-
dır. Örneğin; doping maddesi içeren ilaçlar kulla-
nılması hem devlet açısından kamu sağlığına bir 
tehdit olarak algılanmaktadır, hem de spor fede-
rasyonları açısından spor etiğine aykırı bir davra-
nış olarak nitelendirilmektedir. 

Spor örgütlenmeleri, yapıları itibari ile ulus-
lararası nitelikleri olması dolayısıyla sınırları aşan 
kuruluşlar olarak kurulmalarına rağmen, kaçı-
nılmaz bir şekilde herhangi bir devletin toprağı 
üzerinde kurularak orada ikamet etmek zorun-

dadırlar. Bu durumda, söz konusu örgütlerin ki-
şiliklerinin, hukuki faaliyetlerinin ve özgürlük-
lerinin sınırının ikamet ettikleri ülkenin hukuk 
sisteminden etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. 
Örneğin; sportif hareketi oluşturan piramitsel 
yapının tepesinde yer alan Uluslararası Olimpi-
yat Komitesi, merkezi İsviçre’de yer alan ve İsviç-
re hukukuna tabi olarak kurulan bir dernek statü-
sündedir. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 
her ne kadar bağımsızlığını savunsa da İsviçre 
medeni hukukundan elde ettiği bir tüzel kişiliğe 
sahiptir. Hiç şüphesiz ki bu durum, Komitenin 
bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Fransa, İs-
viçre ve Belçika’nın spor hukukunun en gelişmiş 
olduğu ülkeler olması ve özellikle İsviçre’de spor 
hukukunu oluşturan kuruluşların büyük bir öz-
gürlük içinde hareket ettikleri göz önüne alınsa 
da, ikamet edilen ülkenin hukuki yapısının temel 
alınması ve o hukuki yapıdan etkilenilmesi nere-
deyse kaçınılmazdır. Yalnız, böyle bir yapılanma-
da ulusal hukuk sistemlerinin bu tarz uluslararası 
örgütlenmelere tanıdıkları en önemli serbestliğin 
kendi disiplin kurallarını koyarak uygulamalarına 
imkân tanımak olduğunu belirtmekte yarar var-
dır. Buradaki sınır, devletin sahip olduğu kamu 
düzeninin sınırının olduğu yere kadardır. Ni-
tekim uluslararası örgütlenmelerin kendilerine 
merkez olarak, kamu düzeni kavramının düşük 
bir seviyede bulunduğu ülkeleri seçmeleri de bu 
nedenledir. 

Sportif hareketler, kendi içişleri olarak gör-
dükleri disiplin kurallarına karşı devlet müdaha-
lesini önlemek için çeşitli yollar denemişlerdir.6 
Bunun en büyük girişimi olarak da mevzuatlara 
devlet yargısına gitmeyi yasaklayan hüküm-
ler koydurmaya çalışmışlardır. Türkiye’de bu-
nun bir sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 59. maddesine ‘Spor federasyonları-
nın spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine iliş-
kin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna 
başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup 
bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurula-
maz’ hükmü eklenerek Türkiye Futbol Federas-
yonu Tahkim Kurulu ile Spor Genel Müdürlüğü 
Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna gi-
dilmesi yasaklanmıştır. Bu hükmün Anayasamıza 
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eklenmesinin ardından pek çok tartışma yaşan-
mıştır ve Anayasa Mahkemesi’nde bu konuda 
iptal davaları açılmıştır. Söz konusu yasakların 
amacı spor alanına devlet müdahalesini önleme-
ye yönelik olsa da, hak arama özgürlüğüne engel 
teşkil etmesi açısından tartışılmaya devam edile-
ceği ortadadır. 

İsviçre’de spor hukukunu oluşturan kuruluş-
ların büyük bir özgürlük içinde hareket ederek 
devlet yargısından bağımsız olduklarından söz 
etmiştik. Spor Tahkim Mahkemesi ya da daha 
çok bilinen adıyla CAS, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi tarafından İsviçre’de kurulan bir ya-
pılanmadır ve kimi zaman olağan tahkim, kimi 
zaman da itiraz mercii olarak görev yapmaktadır. 
Hâlbuki spor alanında devletin yargıya müda-
halesinin yasaklanması şeklinde olması gereke-
nin aksine, istisnai durumlarda olsa dahi CAS 
kararlarına karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne 
gidilmesinin yolu açıktır. Bu durum, spor kuru-
luşlarının yargılama kararlarına karşı devlet mü-
dahalesinin yasaklanması durumu ile tamamen 
ters düşmektedir. Nitekim burada yargılamayı 
yapacak olan mahkeme de bir bağımsız mah-
keme değil, İsviçre hukukuna tabi olan İsviçre 
Federal Mahkemesi olacaktır. Bu şekilde birden 
çok kuralın ihlal edilmesi, spor hukukunun en 
bağımsız ve en yaygın şekilde uygulandığı ülke 
olarak kabul edilen İsviçre’de gerçekleşmesi, bel-
ki de spor hukukunun gerçekten başlı başına bir 
hukuk dalı olarak var olup olmadığı açısından bir 
tehdit oluşturmaktadır veyahut spor hukukunun 
var olduğu, ancak sıklıkla devletlerin hukuk dü-
zenlerince denetim altında olduğu savını güçlen-
dirmektedir.

 Son olarak konuyu Türkiye açısından ele 
almak gerekirse, spor hukukunun halen pek çok 
hukukçu tarafından başlı başına bir hukuk dalı 
olarak kabul edilmediğini ifade edebiliriz. Bu 
alanda yapılan çalışmaların gün geçtikçe artma-
sı ile özel hukuk çehresinden kurtulmuş bağım-
sız bir hukuk dalı olarak anılmak için sarf edilen 
çabaların artması ile spor hukukunun varlığının 
kabul edileceği ortadadır. Kanaatimizce spor 
hukuku başlı başına bir hukuk alanıdır, yepyeni 
bir hukuk alanıdır ve yapısı itibari ile sürekli ye-

nilenen bir sistem olarak gelişime ve değişime 
açıktır. Ancak, sistemdeki eksiklikler nedeni ile 
Türkiye’de henüz istenilen seviyeye ulaşamamış-
tır. Nitekim, örneğin bir spor iş kanununun var-
lığından söz edememekteyiz. Sporcuların sosyal 
haklarından kesin hükümlerle söz edememek-
teyiz. Bütün bunlar için yapılması gereken, hu-
kukçuların sporun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde 
belirleyerek, sadece sporcular için geçerli olacak 
kanunlar oluşturmalarıdır. Spor hukukunun ge-
reklerini yerine getirecek olan, belki de yalnızca 
budur. 

Spor ve hukuk birbirinden ayrılamaz iki ya-
pıdır, ancak birbirlerinin alanlarına müdahale-
leri dengeli bir şekilde olmalıdır. Bu durum, söz 
konusu iki alanın spor ve hukuk şeklinde keskin 
bir sınırlama ile birbirinden ayrılmalarına neden 
olamayacak kadar müdahaleye açıktır. O halde, 
spor hukukunun varlığı yadsınamayacak kadar 
ortadadır. Çünkü spor hukuku; siyasi etkilerden 
arındırılmış bir alandır. Çünkü spor hukuku; spo-
run kendi özelliğinden kaynaklanan ve sporun 
ihtiyaç duyduğu sürate sahiptir. Uzun lafın kısası, 
spor hukuku, toplumun en önemli uğraşlarından 
birisinin spor olarak kabul edildiği ülkelerde ge-
lişmeye mecburdur. 
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Bağış Erten  ile

‘Spor, Kültür ve Siyaset’ Üzerine

Söyleşi: Ümit Aksoy

1973 yılında Ankara’da doğan Bağış 
Erten İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Yakın Tarih yüksek 
lisansını tamamladı.  Halen Radikal 
Gazetesi’nde ve Tam Saha Dergisi’nde 
yazarlık yapmaya devam ediyor. Aynı 
zamanda Eurosport Türkiye’nin de Genel 
Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir.

Bağış Erten

İki soruyu birlikte sorarak başlamak uygun olacak sa-
nırım. İlk olarak spor dediğimiz olguyu nasıl tanım-

lamak doğru olur sizce? Ve ikinci olarak da özellikle 
ülkemizden hareket edersek; “Türk sporu” ya da “Türk 
spor kültürü” dediğimizde bunlardan ne anlamamız ge-
rekiyor? Böyle bir spor kültürümüz var mı? Varsa nere-
lerden besleniyor; bu spor kültürünün sınırları, kontur-
ları nelerdir, nerelerden geçmektedir?

Aslında kategorik olarak birkaç ayrım yapmak lazım. Bi-
rincisi; felsefi anlamda sporu Antik Yunan’daki kullanılış bi-
çimiyle değil de “oyun” kavramına referansla konuşursak ve 
Huizinga’nın meşhur “Homo Ludens” kavramı üzerinden 
gidersek, sporun aslında insanın eylemli varoluş biçimlerin-
den bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şu önemli: spor hiç-
bir şeyin sonucu değil, hiçbir şeyin vesilesi, aracı da değil. 
Toplumda insanlar rahatlamak için, sağlıklı kalmak için spor 
yaparlar. Bunların hepsi insanların yaptıkları şeyler ama in-
sanların varoluşunu açıklayan bir şey değil. Huizinga çok 
güzel bir şey söylüyor: Birincisi; oyun, insana özgü değil sa-
dece. Biz hayvan yavrularının oyun oynamaya bayıldıklarını 
biliyoruz örneğin. İkincisi; daha bilinç düzeyi gelişmeden 
oyunla olan ilişkimiz nasıl bu kadar iyi olabilir? Öte yan-
dan, paradoksal olacak ama oyun, aslında bir tür varoluşsal 
ihtiyaç. İnsanın kafasında yarattığı bir sonuç, sonradan olma 
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bir durum değil. Otantik olarak insanın içinde yer alan bir 
durum bu. Bu anlamda oyunla olan ilişkimiz buradan kuru-
luyor ama spor dediğimizde iş biraz çetrefilleşiyor. İki tane 
spor var birbirinden ayırmamız gereken: Bir yapılan spor 
var bir de seyredilen. İnsanlar pek çok spor yapar. Kışın 
snowboardçudur, yazın koşar, atletizme meraklıdır, basket-
bol oynar ve futbol: zaten Türkiye’de herkes doğuştan oy-
nar. Yani insanların çoğu bir sürü spor yapar ama ne gariptir 
ki bu oyunlardan herhangi birini takip etmez. Bu bağlamda 
beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, profesyonel sporcu-
ların sporu takip oranının çok düşük olmasıdır. O yüzden 
spor izlemek başka bir kültürdür, yapmak ise başka bir kül-
tür. Spor yapmanın kültürel köklerinde pek çok nokta yer 
alır. Sadece az önce söylediğimiz masumane “oyun” yoktur 
burada. Siyaset var çok büyük oranda, ordu yani askerlik 
var. Bu anlamda, son derece militer referansları olan bir 
durumdan bahsediyoruz. Her şeyiyle militer bir olgu: kale, 
köşe gönder vs. Her şey buna uygun olarak, yenmek yenil-
mek üzerine kurulmuş. Bir strateji tahtası üzerinde oynanan 
bir şeymiş gibi oyun ve bunun köklerini ta Antik Yunan’a 
götürmek mümkün elbette.

Seyredilen sporla siyaset arasında birbirlerini doğru-
dan doğruya yönlendirme ya da belirleme ilişkisi olmasa 
da, yapılan sporda daha başından itibaren siyasi bir amaç 
var. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Bunlar birbirleriyle sava-
şıyorlar. Sahada olan bunun oyun versiyonu. Bunun böy-
le olmasının ise iki nedeni olabilir: birincisi; toplumların 
enerjisinin orada boşalmasıyla ilgili. İkincisiyse, toplumları 
savaş zamanına doğru bir şekilde hazırlamak. Mesela beden 
eğitimi politikaları, özellikle otoriter yönetimlerin, önemle 
üzerinde durduğu bir konudur. Bedenin nasıl kullanılacağı, 
ideal insan yaratmayla birlikte hazır, zinde bir kuvvet yarat-
ma gibi amaçların hepsi baştan kurgulanır ve spor da ona 
göre şekillenir doğal olarak. Seyretmede ise durum farklı. 
Orada baştan kurgulanan bir şey yok. Burada artık daha 
bireysel bir vurgu var ama onun kullanımında siyaseti tek-
rar karşımızda görebiliyoruz nihayetinde. Madem insanlar 
bunu seyrediyor biz onu başka bir alan olarak kodlayalım, 
kodladığımız o alanda da istediğimiz manipülasyonlarla is-
tediğimizi oraya taşıyalım. Hani Marx’ın o meşhur sözü var-
dır ya, “kitlelerin afyonu”, diye işte, geleceğimiz nokta orası. 
Çok çatallı bir spor kültüründen bahsediyoruz bu yüzden. 
Ne kadar sistematize edebildim çok emin değilim ama bir 
yandan “yapma” üzerinden ilerleyen bir spor kültürü, bir de 

“izleme” üzerinden akan bir spor kültürü var. Böyle bir alan-
da spor kültürünün tanımlaması da aslında insandan insana 
değişiyor haliyle tabi. Demek istediğim şey şu: Spor kültürü 
diye tanımladığımız şey ideolojik bir şey. Ve spor kültürü de-
diğimiz mesele, aynı zamanda, izleme, yapma, rakibe saygı 
şeklinde bir sürü anlamlı değer atfedebileceğiniz bir durum 
da olabilir. Elbette, bunun tam tersine, hırs, mücadele, ener-
ji, motivasyon, yenme, yenilme, kazanma, hayatın anlamı 
vs. bütün bunlar da olabilir. 

O yüzden “Biz spor kültürü gelişmemiş bir toplumuz” 
derken aslında, kültürü eski anlamıyla kullanıyoruz orada. 
Kültürlü olmak-kültürlü olmamak anlamıyla kullanıyoruz 
burada kültür kavramını. Yoksa bizim spor kültürümüz var. 
Sorun, o yerleşik spor kültüründeki çok ciddi problemler 
olmasından kaynaklanmakta. Kazanma odaklı bir spor kül-
türümüz var. Sorun tam da bu aslında.

Bir “spor kültürümüz” var yani onu kabul edelim. 
İçimiz rahat olsun…

Var, ama iyi gitmeyen bir spor kültürümüz var. Hatta 
şöyle diyelim: İyiyken kötüye giden bir spor kültürümüz 
var. Örneğin Aydan Çelik, çok iyi bir bisiklet yazarıdır ken-
disi, bir fotoğraf getirdi geçenlerde. 1970’lerde Türkiye’nin 
en ünlü bisikletçisi omuzlarda taşınıyor. Kitleler adamı 
karşılamaya gitmişler. Şu anda böyle bir kültür yok mesela. 
Ben küçüklüğümde masa tenisi maçlarına giderdim, Tür-
kiye Süper Lig’de oynardı. Voleybol diye bir kültür vardı 
Türkiye’de; ciddi bir boks, güreş, halter seyircisi de vardı. 
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Gidip seyrederlerdi ulusal olanları. Yazarları vardı bu branş-
ların. Mesela güreş yazarı olarak hayatına başlayan pek çok 
spor duayeni vardır. Bütün bu çoğul kültür, böyle bir spor 
kültürü varken de problemlerimiz vardı elbette. Çok faz-
la milliyetçilik girmişti Türkiye’de spor kültürünün içine. 
Kazanma odaklı oyun her zaman önemliydi ama ne olursa 
olsun bir şekilde bu “farklı branşlar” izleniyordu. Ama şim-
di daha monokültürel bir yapı var. Temeli de futbol odaklı. 
Her şeyi kazanmaya indirgeyen bir yapı var ve esin kaynağı 
olarak insan hikâyesinden çok, bir mücadele, kazanma, ulu-
sal onur mücadelesine dönmüş bir spor kültürü var. Bütün 
bunlara geriye dönüp baktığımızda şöyle bir tespit yapabili-
yoruz: Nasıl bir spor kültürümüz var sahiden? Birincisi spor 
yapmıyoruz. İkincisi; seyrediyoruz ama seyrettiğimiz şey 
ise %95 oranında futbol. Türkiye’deki en popüler spor fut-
boldur, ikincisi de futboldur, üçüncüsü de futboldur. Diğer-
leri beşten falan başlar. Yapmıyoruz, sadece futbol seyredi-
yoruz. Futbolu da hikâyeleri, esin kaynakları, içindeki başka 
vurgularla değil kazanma ve kaybetmeye, siyaha ve beyaza 
indirgenmiş olarak seyrediyoruz. Spor kültürümüzü de ne 
yazık ki buradan yürütmeye çalışıyoruz. Bu, şunu gösteriyor 
bize: Psikolojideki negatif transfer gibi bir spor kültürümüz 
var ve bizim olması gereken spor kültürümüzü mahvediyor. 
Önce onu düzeltip sonra kültür yaratmamız lazım. Sıfırdan 
başlasak daha kolaydı galiba…

Bir yandan “spor” var bir yandan da o bizim bildiği-
miz bir “kültürümüz” var. O kültür, spor yapınca böyle 
bir spor kültürü mü oluyor? 

Aynen öyle. Demokrasi kültürümüz, siyaset kültürü-
müz, toplumsal yaşamın oluşturduğu o genel değerler zin-
ciri ne kadar deforme oluyorsa, spora dönüşü de o kadar 
deforme bir şekilde kendini gösteriyor.

Peki, bu kafa sağlığımızı ayrıca etkileyen bir şeyi var 
mı futbolun? Futbol bu kültürü ya da belli düzeydeki 
kültürsüzlüğü ayrıca belirliyor mu yoksa bir yansıması 
mı toplumun, kültürün?

Yok. Hiyerarşik bir şekilde birbirini belirleme-belirle-
meme ya da “Alt yapı üst yapıyı belirler” gibi bir şey oldu-
ğunu söylemek çok zor. Öyle zamanlar var ki, tersine de iş-
leyebiliyor süreç. Şöyle anlatabilirim sanırım ki, 1990’ların 
başları buna iyi bir örnektir aslında. Türkiye’de milliyetçi-
liğin çok yükseldiği bir dönemdir 1990’lar. Bunun birebir 
tezahürlerini tribünde de görürsünüz aynı zamanda. Irkçı, 
şovenist, milliyetçi akımlar çok güçlendiği ve bir yandan 

da Türk futbolunun Avrupa’yla entegrasyonunun en fazla 
olduğu dönemdir. Bu anlamda Avrupalılaşmanın da çok 
üst düzey olduğunu görüyorsunuz buna paralel bir şekilde. 
Bununla birlikte toplumdan daha Avrupalıdır futbol. Hatta 
Avrupa Birliği sürecinin de taşıyıcısıdır. Siz Kopenhag’da 
final oynarsanız Avrupa Birliği algısı da farklılaşır ister iste-
mez. Oralardan insanlar gelir, onlarla temas edersiniz fark-
lılaşma kaçınılmazdır. Ama bu hikâyenin içinde Leeds de 
yani öldürülen İngilizler de, Kopenhag’daki kavga da var bir 
yandan da; var ama başka kültürlerle alışverişin getirdiği bir 
“Avrupalılaşmak” da var işte nihayetinde. O  zamanki fut-
bolda şiddet olgusunun yaratıcısı/taşıyıcısı o şartlar için-
de, Galatasaray’dı. Ama Türkiye’nin en Avrupalı takımı da 
Galatasaray’dı tuhaf bir şekilde. Bu şizofrenik yapı sürekli 
doğrusal bir şeyi kurmamızı engelliyor bir yerde. Ne kadar 
toplum o kadar futbol: Durum hiç o kadar basit değil yani. 
Toplum bu kadar düzensiz, bu kadar kuralsız değil. Bunu 
“şike” mevzuları açısından söylüyorum. Hukukun bu kadar 
az işlediği çok az alan var futbol dışında.

Burada hukuk yok yani…
Sporda hukuk mümkün olduğunca güçlüden güçsüze 

doğru var.
O zaman şike meselesine girelim, onun üzerinden 

konuşalım. Geçen Temmuz’dan beri böyle bir gündem 
var. Şikeyi konuşmak aslında önümüzdeki otuz seneyi 
hatta belki de geçmişteki otuz seneyi konuşmak gibi bir 
bakıma. Sizce böyle bir eylem/teşebbüs olmuş mudur? 
Ama bundan daha önemlisi biz böyle bir olayı nasıl kar-
şıladık taraftarlar olarak, medya olarak, kulüpler ola-
rak? Nasıl bir şekilde baktık bu olan bitene?

Türkiye’de anlamlandırılması, içinde mücadele etmesi 
zor bir dönemden geçiyoruz. “Futbol aslında sadece futbol 
değildir”e benzer bir şekilde hukuk da aslında sadece hukuk 
olarak zuhur etmiyor. Şunu net olarak biliyoruz: Ergenekon 
davası ortaya çıktığında ismi geçen ilk adamların hepsi ile 
yüzleştiğimizde, Veli Küçük gibi mesela, onları gördüğü-
müzde burada ciddi habis bir durum var diyorduk. Sonra 
Ergenekon davası kendi taraflarını yarattı zaman içinde. 
Ortada futbol maçına benzeyen bir durum oldu. Aynı şeyin 
şike davasında da olduğunu düşünüyorum. Bir gün önce, 2 
Temmuz’da yani, biri bana, “Türkiye’de şike var mı?” desey-
di, “Türkiye’de şike yaygınlıkla yapılmaktadır, güçlü kulüp-
ler Türkiye’de her türlü hukuksuzluğu kendileri yaratmak-
tadır, vergi affından futbolcuların alacaklarını katakulliye 
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getirmeye, maç ayarlamadan tribün şiddetini kullanmaya 
kadar futbol kulüplerini yönetenlerin hepsi son derece 
karanlık bir düzen kurmuşlardır” derdim. Futbolcu alım-
satımlarından aldıkları paralar da dâhil olmak üzere ciddi 
anlamda futbolun balçığa batmış bir yanı vardır. Biz saha-
da görerek tutunmaya çalışıyoruz ama yöneten kadro son 
derece tehlikeli. Şimdi, bu yöneten kadronun en başındaki 
adam sayılabilecek Aziz Yıldırım’a dahi şikeyle ilgili operas-
yon yapıldığında, benim bu konuyla ilgili olarak ilk başta 
hissettiğim şey şuydu: Yoksa her şey ortaya mı çıkacak? Ni-
hayet, Türkiye’de bugüne kadar, on yıllardır konuşulan, bir 
nefeste son yirmi yılda sayabileceğimiz 10-15 maç varken 
hiçbir şey olmamış gibi davranan hukuk, üst düzey yöneten-
ler -kulüpleri yönetenler değil- bu işe inisiyatif koyuyorlar. 
İlk algım buydu. Ben hala o algının peşindeyim işin doğru-
su. Ama dava oraya gitmiyor ne yazık ki. Buradaki durum 
da tıpkı Ergenekon Davası’nda olduğu gibi kendi taraflarını, 
kendi saflarını yarattı. Üstelik bu sefer rasyonel düşüncenin 
daha fazla olması gerektiğini düşündüğümüz bir alandı Er-
genekon. Hukuk, rasyonel insanlar, ordu, gazeteciler, karan-
lık güçler vs. Spor zaten daha en başından duygusal bir alan; 
duygusal bir alanda taraf tutmanız çok daha kolay oluyor 

haliyle. Ve tarafları öyle bir hale getirdiler ki iş keşmekeş 
bir hal aldı giderek. Kestirmeden söyleyeyim: Bu olay çık-
tığında Fenerbahçelilerin yüzde yirmisinden fazlası “(Aziz 
Yıldırım ya da Fenerbahçe) şike yapmıştır, beter olsunlar” 
diyordu. Bugün, yüzde bire düştü bu oran. Bunun bir anla-
mı olmalı. Burada yüzde yirmiyi-otuzu fazlalaştırmaya ça-
lışacağımıza davanın seyri ve bu meseleye yaklaşımlarımız 
hukuk isteyenlerin altındaki zemini oynatmaya başladı. 

Nasıl oldu bu?
Dava, adil yargılama açısından çok ciddi problemler ya-

ratmaya başladı. Televizyonda, basında şurda burda sızdırı-
lan deliller, mahkeme sürecinin gizliliğine dair her şey ihlal 
edildi. İhlal edilebilir, ilk defa başımıza gelmiyor bu elbette. 
Deliller ortaya çıktı, bir sürü görüntüler vs. Bunların hepsi 
olabilir. Ama iddianamede var olduğu söylenen görüntüler 
bir baktık ki açıklanan tam iddianame metninde yok oldular 
birden. Bize şüpheli 19 maç var dendi, 13 maç çıktı iddia-
nameden. Görüntüler var dendi fotoğraflar çıkmıyor hala. 
Futbolcusuz şike olmaz, futbolcu sayısı bire indi filan. Da-
vayı kendi kendine küçülttüler kısacası. Daha doğrusu kü-
çültme değil de zayıflayan bir sürece girildi. Bence burada 
bir güç savaşı var. Güç savaşı da gerçekleri bahane ediyor 
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komik bir şekilde. Güç var gerçekler var ama güç ve gerçeğin 
ilişkisi sağlıklı bir ilişki değil. Güç gerçekleri kendi gerçekli-
ğine uygun hale getirmek için savaşıyor. Hangi güçler olur-
sa olsun. Bu, davanın geneline, futbolun genel ruhuna, ruh 
sağlığına çok kötü geldi ve futbol bence 3 Temmuz’dan daha 
kötü durumda şu anda. Bu yaşadığımız şok 3 Temmuz’dan 
daha büyük. 

Buradan şuna da geçelim, spor hukukuna, ahlakına 
bir parça girdiniz ama buna riayet ediyor muyuz mem-
leket olarak? Bir şeylerin hakkı hukuku gibi bir şey var 
mı bu alanda?

İkiyüzlü bir dünya aslında. İkiyüzlülüğü iki anlamında 
da kullanıyorum. İki yüzü var madalyon gibi ama ikiyüzlü 
de bir yandan. Nasıl? Bir yandan oturmuş kurumlar olarak 
spor hukuku, bunun değerleri gibi bir zincir var. Tabii re-
torik bu. Olimpiyatta da bunu görüyorsunuz, UEFA’da da. 
Çok açık bir şey var ve UEFA ve FIFA artık şunu söylüyor: 
“Respect” yani saygı ve bazı değerler zincirimiz var. Sonra 
da 21 yaş altı dünya şampiyonasını İsrail’e veriyor. O İsrail 
ki duvarları nedeniyle Filistin milli takımının oyuncularını 
hapsetmiş durumda. Bir tanesi içerde. Böyle bir durum-
da bu ilişkiyi hangi fair play algısıyla nasıl tanımlayacağız? 
Başka bir yere bakıyoruz, bir sürü soruşturma başlatıyor-
lar, çok ciddi cezalar veriyorlar, ciddi anlamda yolsuzlukla 
mücadeleye dair söylemler var. Ama FIFA’nın, İsviçre’de 
hesaplarına dokunulamaz bir şirket olduğu gerçeği de or-
tada aynı zamanda. Bunun adı ikiyüzlülük. Bunun benzeri 
hukukta da var. Bence bu bir mücadele alanı. Genç spor hu-
kukçularıyla görüşüyorum ve onların çok büyük bir bölümü 
şunu söylüyorlar: Bu, zamanla oturması gereken bir hukuki 
alandır ve biz burada kuralların oturması sürecinde hukuki 
mücadelemizi veriyoruz.  Ama bir yandan da hiç bu kadar 
güçlünün hukuku olan bir şey görmedik. Güçlü, istediği 
şekilde istediği şeyi yönlendiriyor. Türkiye’deki spor hu-
kuk sistemi şu: yasama organı, delegelerden oluşan futbol 
federasyonu genel kurulu. Yasama organının yapısını yüz-
de doksan oranında kulüpler belirliyor. Bu yapı içinden bir 
yürütme seçiliyor ve bunun da yüzde doksanından fazlasını 
kulüp yöneticileri oluşturuyor. Ve bu kurum güçlü ile güç-
süz arasındaki hukuki münasebette çözüm organı oluyor! 
Bu büyük bir garabettir en hafif tabirle. Çünkü Türkiye’de 
futbolcuların örgütlenmesi yok, teknik adamların örgütleri 
yok, dernekleri, sendikaları hiçbir şeyleri yok. Bu konuda 
bir inisiyatif alamıyorlar. İnisiyatif alamadıkları için bir ku-

lüple bir futbolcu arasındaki anlaşmazlığı kulübün seçtiği 
adamlar çözüyor. Ne oluyor, hiçbir şey işlemiyor. 

Bir de işin taraftar boyutu var buna ilave edeceğimiz. 
Taraftarın temsiliyetinin olmaması gibi bir durum orta-
ya çıkıyor öte yandan da. 

Bu iyi bir nokta oldu. Şöyle ki, Türkiye’de futbolu yö-
netenlerle Türkiye’de futbolun yaşamasını sağlayanlar bir-
birlerine sınıfsal olarak karşıt gibi duruyorlar. Bir tarafta 
yönetici; büyük oranda iş adamları ya da futbol yönetimini 
güç ilişkileri içinde kavrayanlar var. Bir de futbolun olmazsa 
olmazları var. Futbolda iki şey hayati önem taşıyor: Taraftar 
ve oyun. Oyun oynayan oyuncular teknik adamla beraber 
düşünülmeli. Hakem bile olmasa futbol oynanır. Ama o iki-
si olmadığı zaman futbol izlenilmez ve oynaması zevkli hale 
gelmez. Onların da örgütleri sıfır. Yok yani. Mesela dünya 
ile Avrupa taraftar kültürü ile karşılaştırdığımızda sıfırın al-
tında bile demek daha doğru aslında. En çok para alanlar 
bile mağdur oluyorlar. Hiçbir oyuncu sözleşmedeki para-
yı alamıyor zaten. Ve hepsi başkanın iki dudağı arasındaki 
himmete bağlılar. “Seni sevdim, ödeyeceğim sana paranı” 
diyebilir ya da “Git yiyorsa al paranı diyebilir”. Bunun hiç-
bir hukuki zemini yok. David Beckham’ın grev yaptığı bir 
yerde, dünyanın her yerinde grev yapılır. David Beckham, 
İngiltere’de bundan 5-6 sene evvel Manchester’da oynarken 
greve giden oyuncuların baş aktörlerinden biriydi.  Sporun 
sendikal mücadeleye, örgütlü mücadeleye çok uygun ken-
dine özgü bir yapılanması var. Bunu ben söylemiyorum, 
kapitalizmin kendisi söylüyor. Eğer böyle olmasaydı NBA 
dünyanın en korporatif, en komünal yapılarından biri ol-
mazdı. NBA’in temsilcisi geldi Türkiye’ye birkaç vakit önce. 
“Oyun son derece kapitalist ama kurduğunuz düzenin ta-
mamı komünist, ne diyorsunuz?” dedim. “Bunu böyle ifade 
etmiyoruz ama aynen öyle” dedi. Çünkü oyunun yaşayabil-
mesi için başka bir şans yok. Kapitalizm şunu ister: üreti-
yorsunuz, rekabet etmek istemezsiniz, rakibiniz ölsün is-
tersiniz. Sporda rakibiniz öldüğünde oyun ölüyor. Beraber 
yükselmek zorundasınız. Bu çok temel bir problem. Rakip 
sıfırsa oyun da sıfıra düşüyor. 

Birisine küfretmek için bile bir rakibinizin olması 
gerekiyor.

Evet. Zaten çok açık bir şekilde görülüyor buna olan 
ihtiyaç. Mesela taraftar profili Türkiye’de ciddi bir prob-
lem. Yoksul kesimler daha fazladır belirli oranda bu profi-
lin içende. Daha doğrusu şiddete eğilim çok fazladır. Böyle 
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monopolize etmeyelim yoksullar diye aslında. Orta sınıf da 
çok ciddi anlamda gidiyor artık maça. Mesela Fenerbahçe 
ve Galatasaray tribünlerinde artık yarı yarıya hale geldiler 
oransal olarak. Ama şiddete eğilim çok fazladır öte yandan 
da. Küfür, şiddet. Bunların sınıfsal kökeni de yoktur işin 
doğrusu. En tepeden en aşağıya kadar var olan bir durum-
dur.

Türkiye’de mi böyle bu yoksa genel olarak da durum 
bu mu?

Türkiye’de ekstradan böyle. Böyle yaratılmış bir kültür 
var çünkü. Bizim linç kültürümüzle ilgili bir şey bu. 

Sadece linç kültürü mü? Mesela siz hiç kavga etmi-
yor musunuz? Sinirlenmiyor musunuz anlamında soru-
yorum.

Ediyorum tabii ama…
Küfür etmiyor musunuz?
Küfürle ilişkim öyle değil benim. Küfürle ilgili problem 

var zaten. Türkiye’nin algısında problem var. Küfürde, biri-
sinin küfür etmesinde, bu anlamda bir problem yok bence. 
Hayatın içinde bu kadar olan bir şey tribünde olmaz gibi bir 
saçmalık olamaz. Ama öte yandan kolektif küfürle bireysel 
küfür arasında fark var. İngiltere’de de küfür vardır ama ko-
lektif olmaz. 

Nasıl?
Adana usulü olur. Adana’da maça gittiyseniz görürsünüz. 

Bir anda bir adam çıkar ve çok yaratıcı bir küfür eder. Buna 
hiçbir şekilde tepki göstermezsin. Muhtemelen oyuncu bile 
göstermez duysa bile. Ama toplu, örgütlü, aşağılamaya yö-
nelik küfür geleneği var Türkiye’de artık. Bu toplum 20 sene 
evvel hiç küfür etmezdi, şimdi ediyor diyebilir miyiz? 20 
sene öncesindeki kadar ediyoruz ama 20 sene evvel tribün-
ler bu kadar gariz küfür etmiyorlardı. Bu önemli bir nokta. 

Neden öyle oldu?
Bunun gerçekten futbolun bir hukuksuzluk ve keyfilik 

alanı olarak tanımlanmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Hukuksuzluk, keyfilik, suç işlediğinde bir şey olmaz, sahaya 
bir şey atsan bir şey olmaz…

Ben bazen maça rahatlayayım diye gidiyorum, çok 
mu haksız ve kötü bir eylemde bulunuyorum sizce?

Ama bunu ülke olarak abartmış durumdayız. Orayı öyle 
tanımlarken kontrolden çıkmış durumda maalesef olan bi-
ten. İngiltere’deki adam da deşarj olmak için gidiyor, her 
şeyi de yapabiliyor ama sahayla olan ilişkisi temasa, aşağı-
lamaya döndüğünde bambaşka bir şey oluyor. Bizde oyun-

cusuna yamyam diyen, ırkçı diyen başkan yargılanmıyor. 
Sahada birbirine giren oyunculara düşük cezalar veriliyor, 
Diyarbakır-Bursa maçında olduğu gibi düpedüz dışlayıcı, 
aşağılayıcı mesajların verildiği olaylar görmezden geliniyor. 
Orası bir hukuk alanı değil çünkü. Orası hukukun arka ka-
pısı. Bugün az küfredersiniz, baktınız bir şey olmuyor yarın 
çok küfredersiniz. Az şiddet gösterirsiniz, baktınız bir şey 
olmuyor devamında çok şiddet gösterirsiniz. Türkiye’deki 
futbolun, tribünlerin hakim kültürü bu. 

Peki, taraftar/taraftarlık nasıl bir şey? Özellikle bir 
takım taraftarı olmak?

Zor bir şey. Can Kozanoğlu’nun söylediği laf hoşuma 
gidiyor. Seçilen bir şey değil taraftarlık. Biz seçiyoruz zan-
nediyoruz ama seçilmiyor işte. Aslında Galatasaray veya 
Fenerbahçe’yi sevme nedenimizle patlıcanı sevme nedeni-
miz arasında çok büyük bir fark yok. Küçükken bize patlıca-
nı yedirmişler ve biz patlıcanı, patatesi sevmeye başlamışız. 
Ağız alışkanlığı. Hiç kimse 18 yaşından sonra takım tutmu-
yor. 4-5 yaşında elinizden tutan birinin verdiği inisiyatifle 
oluyor her şey. Ama sevme biçimini kendiniz belirliyorsu-
nuz. İşte bu çok önemli bence. Sevdiğiniz şeyi değil sevme 
biçiminizi siz belirliyorsunuz. Türkiye’de taraftarlık şöyle 
bir problem arz ediyor: kendi belirleyemediğiniz şey olan 
hangi takımı tutuyorsunuz seçimi, sevme biçiminde ho-
mojenleştirilmeye çalışılıyor. Mesela ben Fenerbahçe’ye, 
Galatasaray’a baktığımda başka bir şey seviyorum, siz 
Galatasaray’da başka bir şey seviyorsunuz, bir diğeri başka 
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bir şey; bunu istemiyorlar bir takım odaklar, kişiler, görüş-
ler.. Tek sevme biçimi olacak. Hepsi. Geçenlerde “tek ses 
Fenerbahçe” gibi bir pankart açılmıştı tribünde yanlış hatır-
lamıyorsam. Bunun en tipik örneğiydi bu işte.

Ne demekti bu?
Başka bir ses yok. Farklı bir ses değil tek ses. Çok indir-

gemeci, herkesi birbirine benzeten homojenleştirici bir algı. 
Bu, şu açıdan çok önemli bir problem: Tribünden sahaya 
baktığınızda, ben mesela belki kültürel kodlarımla başka bir 
oyuncuyla özel ilişki kuruyorum, siz başka biriyle, o, başka 
biriyle. Rıza Çalımbay’ı, çalışkan futbolu sevmekle Metin 
Tekin’in yakışıklı futbolunu sevmek aynı şey olamaz mese-
la. Ama bazıları Rızacı’dır. Ben memur olsam Rızacı olur-
dum herhalde. Çünkü benim ideallerimde olan biri Rıza 
Çalımbay. Çalışkan, işini seven, sürekli belirli bir disiplin-
le çalışan ve daha az yetenekli. Öbür tarafta daha yakışıklı, 
daha havalı, artist birisi var. Aynı dünyanın insanı olmayabi-
liriz. Aynı şekilde sevmek zorunda değiliz. Bu çok ciddi bir 
problem yaratıyor Türkiye’de. Taraftarlık çok zenginleşmesi 
mümkün bir şeyken bizde fakirleşmeye gidiyor ne yazık ki 
tek seslilikten dolayı. Yaşadığınız ülkenin başbakanını, cum-
hurbaşkanını sevmeme hakkınız var ama tuttuğunuz takımı 
yok. Başkanını sevmeme hakkınız yok. Bunu ifade ettiğiniz-
de tepki görürsünüz. Yaşadığınız ülkede hükümete alterna-
tif her türlü partiye oy verebilirsiniz, bunu söyleyebilirsiniz. 
Ama taraftar olduğunuzda bunu söyleyemiyorsunuz. 

Endüstrileşen futbol meselesi üzerinden gidelim bi-
raz da. Nereye gidiyoruz, ne olup bitiyor?

1990’larla birlikte televizyonun futbolu belirleyecek 
ölçüde oyuna dâhil olmasıyla birlikte hızlandı futbolun en-
düstrileşmesi. Futbolun parasallaşması, kapitalizme kurban 
gitmesi anlamına geliyor bu da. Her şeyin parayla alınıp 
satılabilir değerler olarak üretilir hale gelmesi. Bu, gücünü 
büyük ölçüde Thatcherizmin Heysel ve Hillsborough fa-
cialarından sonra İngiltere futbolu için hazırladığı pakete 
borçlu. Bu, taraftar profilini ciddi anlamda sınıfsal olarak 
değiştiren bir politikanın parçası olarak kurulmuş bir sis-
temdir. Televizyonlara ait, daha pahalı biletler alabilen, her-
kesin gidemediği bir futbol alanı. Bunun ciddi bir problem 
olduğu ortaya çıktı daha sonra ve bunun farklı versiyonları, 
sürümleri piyasaya sürüldü. İdeal örnek o yüzden İngiltere 
değil Almanya olarak gösteriliyor bu meseleyle ilgili. Çünkü 
daha katılımcı, hala taraftarla etkileşimi olan, ucuz biletleri 
olabilen bir ülke burası. Ama gene kapitalist bir şeyden bah-

sediyoruz son kertede. Bu, endüstrinin değişik formlarının 
olması gibi. Sosyal bilimlerden örnek verirsek Keynezyen 
kapitalizm, vahşi kapitalizm, sosyal demokrasi arasında ne 
kadar farksa bunlar arasında da o kadar fark var. Ama sonuç-
ta kapitalizm. Hepsi bu. Futbolun parasallaşması dediğimiz 
sürecin oyuna etkisi ise tam olarak şu oldu aslında: iki kale 
arasındaki alanın dışındaki, hatta neredeyse o alan da dâhil 
olmak üzere, her şeyden para kazanmanın öncelikli oldu-
ğu bir dünya ortaya çıktı. Artık sahaya da sızıyorlar bunlar 
giderek. Forma reklamları, sanal reklamlar, televizyondan 
reklamlar vs. Futbol oyununun kalıbını değiştirebilecek şe-
kilde oyunu itici hale getiren bir yanı var bunun. 

Çok güzel bir sahnedir: Any Given Sunday diye bir film 
vardır Amerikan futboluyla ilgili olarak. Al Pacino’nun oy-
nadığı çok şahane bir filmdir. Orada bir barda şöyle bir ko-
nuşma yaparlar -çok kritik bir noktadır o film içinde. Ame-
rikan futbolunda televizyon molası diye bir kavram vardır 
ve kahraman bu meseleye kast ederek, “Ne zaman televiz-
yon molası verdik, o gün bu sporu kaybettik” der o sahne-
de. Çünkü artık oyunun gerçek değerleriyle ilgili başka bir 
şeyden bahsediyoruzdur. Türkiye’de de bunun yansıması ne 
yazık ki daha kötü oluyor. Neden daha kötü oluyor? Çünkü 
Türkiye yönetim açısından feodal, tüketim açısından ka-
pitalist bir düzende. Olabilecek en kötü versiyon. Madem 
kapitalist olduk o zaman müşteri memnuniyeti, tüketici 
hakları bütün bunlar da gelsin. Ama tüketiciye yansıyan yö-
netim anlayışı feodal. Hiçbir hakkınız yok. Başına buyruk, 
feodal beylerden oluşan bir futbol kültürü var. Satın almaya 
geldiğinizde de en kapitalist ama. Türkiye’de kombine bilet 
fiyatları İtalya’dan pahalı. Türkiye’de bilet fiyatları politika-
sı açısından bir korelasyon kurulsa dünyanı en pahalı bileti 
satılıyor olabilir neredeyse. Londra’da Chelsea takımı taraf-
tarı en zengin takımlardan bir tanesidir. Onların bile baba-
oğul indirimli özel fiyatları var. 15 pound falan verdiğinizde 
baba-oğul gidebiliyorsunuz maça. Türkiye’de hiç böyle bir 
şey yok. Ne indirim imkanı var doğru düzgün kurulmuş, 
ne kombine biletlerle ilgili özel bir uygulama var. Beşiktaş 
tribününden bir arkadaşımız İtalya’da çalışmaya başladı. 
Beşiktaş tribününde kombineye verdiği parayla hem Inter 
hem Milan’ın kombinesini almış durumda. Bunun yani pa-
halı biletin meşrulaştırılma gerekçesi de şu: takıma transfer 
istiyorsunuz, büyük hedefler istiyorsunuz o zaman para 
vereceksiniz. Bu da gayrı ahlaki bir yol tabii. Böyle olunca 
Türkiye’de çok katmerli bir problem yaşıyoruz. Yönetenler 

söyleşi



79hayatsağlık

keyfi yönetiyorlar, tüketenler sadece para kazanmak olarak 
görüyor. İdeal taraftar tanımı, son yıllarda başkanlar ve yö-
neticiler tarafından şöyle yapılabilir herhalde: formasını 
alan, mümkünse üç forma alan, kombine bilet alan ama 
içerde benim istediğim zaman benim istediğim ölçüde bağı-
ran, tepkilerini ona göre organize edebileceğim, mümkünse 
işimize geldiğinde tiyatro seyircisi işimize geldiğinde taraf-
tar olan bir kitle. Bu olmuyor. Çünkü bu futbolun özünde 
çok ciddi bir problem yaratıyor.

Mesela amatör branşlar diye bir şey var. Futbol dı-
şındaki bütün branşları anlatıyor. Bu garabete nasıl ba-
kıyorsunuz?

O kadar krizde, o kadar bunalımda ve zor durumda ki 
futbol, belki de ilk defa diğer sporların önünü açacak bu 
kriz. Türkiye’deki futbolun 3 Temmuz’dan beri gelişen sü-
reci, yönetim anlayışı, kapitalist hali öyle illallah dedirtecek 
halde ki, başka sporların nefes alma zamanı var artık. Bel-
ki de futbol bir numaralı yerini kaybedecek. Bir numaralı 
yerini değil belki ama az önce söylediğim o iki, üç ve dört 
demiştik ya, oralarda biraz yükselenler olacak. İstanbul’a bir 
gün birisi gelip “Ben çok iyi bir spor atmosferi görmek isti-
yorum, beni güzel bir yere götür” dese futbol maçına götür-
mezsiniz bu sezon, basketbol maçına götürürsünüz mesela. 
Bu çok önemli bir ayrıntı. Farkında değiliz ama birkaç sene 
sonra olabilir. Şike: Futbol ve Organize Suçlar kitabının yaza-
rı Declan Hill’in verdiği çok güzel bir örnek var. 19. yüzyılın 
sonunda İngiltere’nin en popüler sporu kürekmiş. Ama şike, 
bahis ve üzerinde paranın dönmesiyle birlikte bütün popü-
laritesini kaybedip marjinal bir spor haline gelmiş. Futbolun 
tepesindeki tehlike bu, futbolun marjinalleşme tehlikesi var. 
Spor sevenlerin, oyunu sevenlerin giderek izlemekten soğu-
yacağı bir hale geliyor bu oyun ne yazık ki. Sahada oynanı-
lan oyun ilgili olarak “ayarlanmış” hissi bir kere geldi mi in-
sanlara, izleyicilere, o oyunla ilgili beklenti, umut, sevme vs. 
aynı şekilde kalmaz artık. İstediğiniz kadar futbol merkezli, 
futbol tutkulu, kazanma hırslı olun, hileli oyun oynamayı 
kimse istemez. Kazansanız bile istemezsiniz. 

Taraftar gruplarına bakarken sınıfsal bir yerden ba-
kabilir miyiz? Sınıfsal bir analiz yapmak mümkün bun-
lar üzerinde?

Bakamayız. Bunu çok zorluyoruz, deniyoruz. Bununla 
ilgili olarak Kurthan Fişek 1980’lerde bir kitap yazmıştı. 
Böyle bir sınıfsal kategorizasyonu yok bu meselenin bence. 
Demişti ki Kurthan Fişek: “Galatasaray aristokrasinin, Fe-

nerbahçe burjuvazinin, Beşiktaş halkın takımı”. “Yıldırım 
Demirören ve halkın takımı”, “Kürtler ve Galatasaray ve 
aristokrasi” -tersini söylemek için söylüyorum bunları yani- 
“orta sınıfın en yoğun olduğu bölge Kadıköy’de burjuvazi-
nin takımı Fenerbahçe” dedikten sonra bütün o tanım yerle 
bir oluyor. 

Böyle bir şey de arıyor muyuz ama bir yandan da? 
Bir sınıfsal kök, temel vs.

Arayamıyoruz. Arayamayız daha doğrusu. Ama bunu 
arıyorsak eğer şundan dolayı arıyoruzdur: dünyada bir sürü 
takımın bir anlamı, sosyolojik, kültürel bir kodu var.

Bana şöyle geliyor çünkü: Bir hikâye bulma derdi-
miz var ve bundan dolayı çeşitli düzeylerde bir takım 
arayışlarımız var.

Var çünkü o hikâyeli halleri daha güzel geliyor bize. 
Roma solcuların takımı, Liverpool halkın takımı, Barselona 
Katalanlar’ın takımı… Bir kere içinize bir duygu işlediğinde 
siz bunu sevme biçimiyle adlandırırsınız artık. Real Madrid 
veya Bayern Münihli olmak dünyanın en zor şeyleri olabilir 
gibi gözükür. Ama Madrid diye sorduğunuzda size anlata-
cak bir sürü hikâye çıkar. Bayern Münihliye sorduğunuzda 
Münih’le ilgili bir sürü hikâye çıkar. Bu sizin kendi tanımı-
nızla ilgili esasında. Bence orada tuttuğunuz takım bir nes-
ne. Özne olan sizin sevme biçiminiz. Siz sevme biçimlerin-
den ortaklaşabilirsiniz. 

Şöyle bir şey yok mu peki öte yandan: Barselona 
Katalanlar’ın, Real Madrid kralın takımı. İspanya için 
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bir anlamı var bunun. Bizde böyle bir olgu da yok. 
Orada da artık çok silikleşti. Barselona da Real Madrid 

kadar zengin, pek çok solcu Real Madrid taraftarı da var. Bu-
nun en iyi örneği Liverpool: liman işçileri takımı. Liman da 
kalmadı, işçiler de. Schalke maden işçileri takımı ama sahibi 
Gazprom. Ama bu kökler anlamlı şeyler yine de. Liverpool, 
“liman işçileri takımı” dediğinde mutlu oluyor. Geçmişle 
çizgisel bir ilişki kuruyoruz. Bizimkinin de şöyle bir güzel 
yanı var ki, ben onu da seviyorum, dünyada çok az yerde 
bu var çünkü: Bizim futbol kültürümüz de demokratik bir 
mahiyete sahip. Aynı ailede Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı 
çıkabiliyor. Barselona’da Katalan bir çocuğun başka bir ta-
kım tutması çok zor. Çok kapalı hale getiriyor o yapı sizi. 
Bir Protestan’ın gidip Celtic taraftarı olması imkânsız. Cid-
di anlamda bir problem yaratır. Ama bizde kardeşim ve ben 
aynı takımı tutmayabiliriz. Bu önemli bir nokta. 

Alt taraftar gruplarında bir sınıfsallık bulunabilir 
mi? Çarşıda, Vamos Bien, Tek Yumruk da? 

Bulamayız. Bunlar bence hayatta var oluşlarını tribüne 
taşımaya çalışıyorlar. Tribünden kaynaklı bir duruş değil o. 
Hayattan kaynaklı bir duruş bu işin esas noktasıdır çünkü. 
Ben zaten o yüzden tribünlerdeki muhalif grupların prob-
lemli olduğunu düşünüyorum. 

Bu entelektüel camiada da var ama.
Var. Çok var. Ben onu da problemli buluyorum. 
Çünkü içerden bakmıyorlar meseleye. Bir şeyi yakış-

tırıyorlar oraya. 
Aynen öyle. Deplasman yasağı kaldırılsın demek, her-

hangi bir sol jargona referans veren bir şarkıyı tribünde 
söylemekten daha solcu bir iştir bence. Deplasman yasağı 
dediğiniz şey, sporun kendisine dair bir muhalefet. Siz dı-
şarıdakini söylemeyip tribüne taşıyorsunuz. O, orada zaten 
yabancı bir yanıyla. Tabii ki zuhur etsin, görünsün ama bu 
mesele birebir oranının ilişkili değil onunla. İnsanları siz 
kendi siyasi söyleminizle çekemezsiniz. İnsanları o sporun 
gerçek politikasıyla çekersiniz. Öncesinde muhalif olmayıp 
da bu gruplar sayesinde muhalif olan çok kimse olduğunu 
zannetmiyorum. 

Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik, Beşiktaşlılık insanları 
homojenleştiremez. Sosyal, sınıfsal, siyasal bir şekilde ho-
mojenleştiremez. Farklılığı, varoluş biçimleriyle aynı yeri 
seviyoruz. O yüzden diyorum ya sevme biçimlerindeki 
farklılaşma, sevdiğiniz şeyden daha önemli. Bazen Galatasa-
raylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yan yana oturduğunda sevme 

biçimleri ortaklığı sayesinde daha rahat oturur da, bazen 
aynı takımın iki taraftarı başka türlü farklı sevme biçimleri 
yüzünden kavga edebilir.

Siz İletişim Yayınları’nda da çalıştınız, federasyonun 
Tam Saha Dergisi’nin başındasınız. Yani hayli “entelek-
tüel” bir geçmişten geliyorsunuz yani. İki şey soraca-
ğım: futbolun edebiyatını, felsefesini yapmak mümkün 
mü? Bu ne kadar anlamlı ve tutarlı duruyor sizce? Yap-
ma/cık bir şeyler yok mu burada? Hep söylüyoruz ya, 
“Futbolcular konuşsun, onlar konuşmalı” vs. Ama sa-
hanın içindeki insanlar konuşunca onlara yüklediğimiz 
imajlar dağılıyor gibi oluyor. 

Dediğiniz doğru ama önce gelen hangisi meselesi çok 
önemli. “Ben edebiyatı, felsefeyi seviyorum; o yüzden fut-
bolda da bunu bulabilirim” diye gitmiyor insanlar. Futbolun 
edebiyatına, futbolun romantizmine, futbolun felsefesine 
zihinsel yatırım yapan, bunun üzerine konuşmak, yazmak 
hevesi olan insanlar önce felsefeyi, edebiyatı sevdikleri için 
futbola gitmiyorlar. Futbolu zaten seviyorlar. Hayatlarının 
parçası olan futbolla diğer hayatlarının parçası olan edebiyat 
ve felsefeyi birleştiriyorlar. Futbolda bir edebiyat zorlaması 
değil bu. Hepimiz taraftar olarak doğuyoruz. Ben altı yaşın-
dayken futbol edebiyatı sebebiyle futbolu sevmedim.  Ama 
sonradan edebiyata merak sardığımda futbola da merak 
sardığımda bu iki dünya arasında bir paralellik kurabilme, 
bir köprü atabilme kaygısından dolayı futbol edebiyatı bana 
cazip geliyor. Şöyle anlatayım: Foucault’un bir lafı vardır. 
“Neden sanatçının sanat eseri yapması sanat olarak addedi-
lir de bir zanaatkârın vazosu, benim yaşam biçimim bunlar 
niye bir artistik değer taşımasın?” diye sorar bize Foucault. 
Özel bir özen gösteriyorsam, bununla ilgili özel bir çabam 
varsa, yaratıcıysam neden olmasın bu? Tıpkı bunun gibi, 
“Ben edebiyatı seven bir adam olarak futbol tribünlerine 
gittiğimde neden “hayvan”a dönüşeyim?” ki diye düşünü-
yorum aslında. Sevdiğim edebiyatın bir parçası olarak da 
futbol okuyabilirim. Çünkü insan hikâyesinin olduğu her 
yerde mutlak suretle anlatılacak hoş bir edebiyat, bir felsefi 
içerik bulursunuz. Jorge Valdano, Arjantin milli takımının 
1986 Dünya Kupası’nda Maradona’dan sonraki en önemli 
oyuncusu. Onun anlattığı bir hikâye var, bu çok kuvvetli 
bir hikâye ve başka yerlerde bulmak zor böyle bir anlamı. 
Maradona’nın o meşhur herkesi çalımlayıp attığı golden 
sonra topu kaleden alan adam Valdano. Diyor ki, “Ben 
bunu bilerek yaptım çünkü o gol ne zaman tekrarlansa ben 
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de o kalede gözükeceğim. Yüzlerce kez o gol tekrarlanacak 
bundan sonra ve ben o eserin bir parçası sayılacağım. Bu 
Picasso’nun bir tablosunda oynamak gibi bir şeydir”. Çok 
sofistike bir yaklaşım ve çok hoş. 

En az Maradona’nın golü kadar güzel.
Ve futbolun şöyle bir yanı var: Türkiye’de topluma ba-

karken önyargılar da çok şeyi belirliyor. Nerede durduğu-
nuz, hangi siyasal görüşten geldiğiniz, hangi toplumsal 
duyarlılıklarınızın olduğu herhangi bir şeye baktığınızda 
sizi hemen duvarlarla karşılaştırabiliyor. Futbolda bu yok. 
Hayatta, “Sendika iyi bir şeydir”, dediğinizde size solcu 
diyorlar. Futbolda sendika iyi bir şey dediğinizde, “Beyler 
adam haklı” diyorlar. Bunun çok önemli bir anlamı var. Siz 
orada gerçekten iyi bir şey olduğuna ikna edebiliyorsunuz 
o insanları. Çünkü öyle bir algı yok. O bariyerler yok. Fut-
bol, derdini anlatmanın en iyi yerlerinden bir tanesi aslın-
da hepimiz için. Dayanışma önemlidir bu hayatta. Sağ bek 
yeteneksiz olabilir ama o takımın bir parçasıdır dediğiniz 
şey aslında başka bir dünyayı da anlatıyor bir yandan. Bunu 
benzer şekilde başka bir yere oturtabiliyorsunuz. Bu çok bü-
yük bir şans. Beni çeken de bu. 

Aynı şey tribünlerde de olabilir değil mi?
Her yerde. Söylemin kendisini düzeltme, emeğe vurgu, 

kimin ne olduğu bütün bunlar değiştirilebilir şeyler. 
Peki, şimdiden sonra nasıl geri döndürülür bütün 

karmaşa, kötü hikâyeler? Tek sesli taraftar, endüstrile-
şen futbol vs. Bir anda da geri dönmez değil mi?

Döner. 20 senede olan 20 senede de döner. Tarihin zir-
vesinde yaşamıyoruz. Bugün en kötü gün olabilir. Ama bu 
kadar hızlı değişen bir şey, oyun bu kadar hızlı değiştiyse 
bir daha bu kadar hızlı değişebilir. Futbolcular, taraftar ve 
hakemler için öyle bir noktaya gidiyoruz ki artık son rad-
deye geliyormuşuz gibi gözüküyor bana. Bu işe katkı vere-

meyen herkesin, yönetim sürecinde yer alamayan herkesin 
sabrının sınırına geliniyor. Bir yerde başka türlü bir patlama 
olabilir gibi geliyor bana.

Nasıl?
Bir anda futbolcular örgütlenebilir. Taraftarlar örgütle-

nebilir. Ve bir anda futbolun çehresi değişebilir. Aynı anda 
bile olabilir bunların hepsi. Bu iş içinden çıkılmaz bir hale 
geldikçe bu arayış çok daha fazlalaştı. Dünya görüşleri çok 
farklı olan futbolcular bugün sendika önemli diyorsa, çok 
zor bir araya gelecek taraftarlar beraber yürüyorsa ortada 
bir mesele ve bu meselenin çözümüyle ilgili bir umut var 
demektir. Sorun bir şekilde çözülecek gibi geliyor bana. 
Türkiye de, İngiltere’de küreğin yaşadığını yaşayacak ya da 
bambaşka bir dönüşüm olacak. Bu maçlar ayarlanıyor duy-
gusuyla bu oyunu taşıyamazsınız. Bu mümkün değildir. 
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