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ÖNSÖZ 

 
Hayatı hep bir oyun olarak algıladım. Oyunumun içine özünde de oyun olan futbolu 

yerleştirdim. Her yerde bir yaşam görme ve o yaşamlarda neler olup bittiğini bilme merakım 

beni her şeyin sorgulanabilir  bir tarafı olduğuna inandırdı ve halen de inandırmakta. Bu inanç 

ve öğrenme merakıyla başladığım hayatın içinde futbolu bulma arzum; futbol da gün yüzüne 

çıkmış olanları öğrenme ya da çıkmayı bekleyenleri keşfetmek beni bu tezi yazmaya iten en 

önemli unsur olmuştur. Futbolun keşfedilecek yönlerini bana Simon Kuper ve ilk spor kitabım 

olması açısından da özel bir yerde duran kült kitabı “Futbol Asla Sadece Futbol Değildir” 

öğretmiştir. Kuper ile beraber futbol yolculuğunda arkasına takılıp gittiğim diğer yazarların da 

futbolu sevmelerine rağmen ona eleştirel bir gözle bakmaları bana futbolun bazı yönlerini 

vurgulamam gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle hem kendi literatürüme aşığı olduğum 

futbolla ilgili bir yapıt bırakmak hem de futbolu sevmeme rağmen onun görünürde olmayan 

yüzünü görünür kılmak için çaba göstermek tezdeki önceliğimi oluşturmuştur. 

Futbol yolculuğumda beni inadına destekleyen bir ailenin olması da bu tezin ortaya 

çıkmasında önemli bir yer tutmaktadır. Desteklenen, hem de karşılıksız desteklenen şeylerden 

güzel bir şeyler çıkacağına olan inancım da tamdır. İlk başta bu inancımı borçlu olduğum 

ailem her daim teşekkürü hak ettiği gibi bu tezde onlara teşekkürün en büyüğü gitmektedir. 

Burada teşekkürü bir borç bildiğim diğer önemli bir şahıs da danışmanım ve hocam Yrd.Doç. 

Dr. Enderhan Karakoç’tur. Kendisine teşekkürü bir borç bildiğimi tekrar yineleyerek tezimin 

hazırlanması sırasında yardımları için teşekkür ederim.  Bu tezimin benim için manevi olarak 

değeri de çok büyüktür. Türk Milli Takımının Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında 

göstermiş olduğu başarı sırasında yazım aşamasına başlanan bu tezin devam etme sürecinde 

Türk Milli Takımıyla o dönem büyük başarıya imza atan Türk Futbol Federasyonu Başkanı 

Hasan Doğan’ın şampiyona sonrası ölümü beni çok sarsmıştır. Bu nedenle tezimin bir bölümü 

Milli Takımına ayrılmış olsa da ben bu tezi Hasan Doğan’ın anısına sunarak bendeki manevi 

değerinin büyüklüğünü göstermek isterim.  
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ÖZET 

1980’lerden itibaren dünya literatüründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan 

küreselleşme kavramıyla beraber dünya siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamlarda 

değişimler yaşamıştır. Büyük değişimin öncüsü olan küreselleşme kapitalizmin itici gücü 

sayesinde dünya sahnesinde yer almıştır. Kapitalizmin ideolojisinin yarattığı yeni dünya 

düzenine egemen olan serbest piyasa yöntemine göre futbol da 1980’lerden itibaren biçim 

kazanmaya başlamıştır. Kapitalizmin ekonomik bir kolu olarak işlev görmeye başlayan futbol 

bugün kendi endüstrisini kurmuş ve cirosunu 500 milyara yaklaştıran ticari bir sektör haline 

gelmiştir. Kapitalizmin gelişimiyle koşut gelişen futbolun ilk başta işçilerin boş zaman 

etkinliği olarak biçim kazanması, iktidarın futbolu bir denetim aracı olarak kullanmasını 

beraberinde getirmiştir. İktidarlar kendi varlıklarını tehlikeye düşürecek durumları futbol 

aracılığıyla bertaraf ederek futbolu politik hareketlerin yaşandığı bir sahaya 

dönüştürmüşlerdir. Küresel çapta düzenlenen futbol organizasyonlarının başında gelen 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonası çalışmamızda ele alınırken özellikle futbolun endüstriyel yapısı 

ve politik hareketlerin sahaya inişi üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Futbol, ekonomi, politika, 2008 Avrupa Şampiyonası 
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SUMMARY 
 

In the world literature since the 1980s as a widely used concept of globalization, 

together with the world political, social, economic and cultural changes experienced in 

meaning. Big changes are the leading driving force of capitalism through globalization has 

taken place in the world scene. The creation of the new world order of capitalism ideology is 

dominated by free-market methods football since the 1980s has started to gain form. 

Functions as an economic arm of capitalism begin to see the football industry has established 

itself and today the turnover is approaching 500 billion has become a commercial industry. 

With the development of capitalism, especially workers and the first parallel developing 

football as a form of leisure-time activities to gain power to use the football as an audit tool 

brought. Their presence will reduce the danger power of football to be eliminated through 

football in a field of political movement have become. Global scale from the beginning of the 

2008 European Football Championship football organization be addressed in our study of the 

industrial structure and political movements, especially the football field focused on the 

landing. 

Key words: Football, economics, politics, the 2008 European Championship 
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GİRİŞ 

Futbol günümüzde on bir oyuncunun bir top peşinde koşup karşısındaki rakip takımı 

yenme arzusunda olduğu bir spor dalı olma özelliğinden çok endüstriyel bir işkolu olarak 

faaliyet göstermektedir. 1980’li yılların başında sadece gösteri özelliğiyle ön plana çıkan 

futbol sportif değerlerini 1990’larda kaybederek yapısına “iş” yani ekonomik bir kavram olan  

 “business”i eklemiştir. Bu süreçten sonra futbol o gösteriden aynı zamanda para kazanan ve 

milyarları peşinden sürükleme özelliğine sahip olduğu için de cirosunu her geçen yıl arttıran 

bir ekonomik sektöre dönüşmüştür. Futbolun ekonomik bir sektör olarak görünüm 

kazanmasının yanı sıra futbol, iktidarlar tarafından da kullanılan ve yapısı gereği onlara büyük 

güç ve prestij kazandıran bir oyun olarak da algılanmıştır. İktidarın futbola yönelmesinin 

nedeni futbolun diğer spor dallarından ayrı olarak anılması gereken özelliğinde yatmaktadır. 

Birbirinden farklı olan toplumları aynı alanda bir araya getirerek ve aynı duyguları yaşatması 

yönüyle ayrılan futbolda; heyecan, öfke, sabırsızlık, endişe gibi duyguları izleyiciler bir 

basketbol, tenis, eskrim ya da atletizm gibi spor dallarını izlerken yaşamamaktadır; yaşasalar 

bile bu duygular bu oyunları izledikten sonra sona ermektedir. Ama futbolda oyundan sonra 

da bu duygular endüstriyel birimler tarafından yaşatılmakta ve futbol üretimini bu şekilde 

devam ettirmektedir. 

Küresel çapta düzenlenen Dünya Kupası gibi Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası 

üzerinden futbolu değerlendirdiğimizde birbirinden farklı uluslar aynı statlarda bir araya 

gelerek takımlarını desteklemekte ya da statlarda bir araya gelemeseler de özellikle de 

televizyon aracılığıyla aynı anda birçok ulus sahada oynanan oyuna kilitlenmektedir. 

Böylesine güçlü duyguların yaşanmasını sağlayan futbol iktidarın da dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. İlk başlarda işçilerin yaşam alanları olan kapitalizmin cisimleştiği fabrikalarda 

futbolun görünüm kazanmasıyla iktidarlar ve işçiler arasında bir direniş başlamıştır. Çünkü 

iktidar kendilerine karşı bir ayaklanma olabilir düşüncesiyle futbolu yasaklamıştır ama daha 

sonra futbolun işçileri bir araya getiren birleştirici gücünün görülmesiyle beraber kendi 

lehlerine bu özelliği kullanmışlar ve futbol artık iktidarlar tarafından da desteklenen bir spor 

dalı haline gelmiştir. Fabrikalar özelinde ele aldığımız futbola ülke genelinden baktığımızda 

liderlerin ideolojilerini yaymak için kullandıklarını görmekteyiz. Bunu futbol literatüründe 

sıkça karşılaşılan Salazar’ın İspanya’yı 3 F ile yönetmesi söyleminden ele alınabilinir. Uzun 

yıllar iktidar da kalmasının formülünü 3F’ye borçlu olduğunu söyleyen diktatör bu 3F’yi; 

futbol, fado ve fiesta olarak tanımlamıştır. Sonuç olarak futbolla başlayan her cümle de 

aslında dünyada olan ekonomik ve politik hareketlerinin sahalara yansıyan görünümleri yer 
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almaktadır. Futbol sahada oynanan oyundan çok ekonomik ve politik hareket olarak değer 

kazandığı için tezin konusu ekonomi ve politika kavramları üzerinden şekillendirilmiştir.   

Tezin konusunu daha da belirginleştirmek için futbolun ekonomik ve politik açıdan 

değer kazanmasının nedenini 1980’li yıllarda dünyanın geçirdiği ekonomik, politik ve kültürel 

anlamdaki dönüşümde aramak gerekmektedir. 1980’lerde dünya literatüründe yer etmeye 

başlayan küreselleşme kavramı bu dönüşümün öznesini oluşturmaktır. Küreselleşmenin 

üçüncü evresinin yaşandığı günümüzde sermayenin ekonomik çapta sınırsız bir şekilde 

dolaşması küreselleşme sürecinin boyutlarını ortaya çıkarmış ve biçimlendirmiştir. Ulusal 

sınırların ortadan kalkmasıyla beraber toplumsal yaşam; siyasal, ekonomik ve kültürel 

anlamda birçok yönden değişmiştir. Yeni dünya düzenine egemen olan küreselleşme itici 

gücü kapitalizm sayesinde değer kazanmaktadır. Küreselleşmenin her alanda geçerlilik 

kazanması kapitalizmin ideolojisinin yayılmasıyla aynı anlama gelmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojisine gelen yenilikler sayesinde sermayenin sınırsız bir şekilde dolaşması ulus-devlet 

yapısının ekonomi üzerindeki hâkimiyetini yitirmesine neden olmuş ve bunun sonucunda 

dünya ekonomisine uluslararası finans piyasaları yön vermeye başlamıştır. Serbest pazar 

kriterlerinin geçerli olduğu ekonomi politikası tüm dünyada aynı şekilde uygulanmaya 

başlanmıştır.  

Kapitalizmin devamı olarak görünüm kazanan küreselleşmeyle beraber 1980’lerden 

itibaren futbol da kapitalizmin yarattığı serbest piyasa yöntemine göre biçim kazanmıştır. 

Neoliberal piyasa yasalarının ortaya çıkardığı sermayenin sınırsız dolaşımıyla oyuncular da 

serbestçe dolaşım hakkına kavuşarak kulüpler arasında alınıp satılabilen birer metaya 

dönüşmüştür. Aynı şekilde spor kulüpleri de bu değişimin en görünür yerleri olarak 

cisimleşmişlerdir. Spor kulüpleri modern futbolda kârı maksimize edebilmek ve gelir giderleri 

buna göre ayarlamak için modern işletmecilik tekniklerinin uygulandığı kapitalist bir sektör 

haline gelmiştir. Futbolun herkese hitap edecek evrensel bir dile sahip olması gelişen teknoloji 

ve iletişim araçlarının çoğalmasıyla beraber küresel dünyada pazarlamanın en büyük silahı 

olmuştur. Spor karşılaşmalarına sponsor olan firmalar, televizyon ve radyoları başında olan 

kitlelerin yanı sıra o maçların oynanmakta olduğu statlarda da önemli bir reklam ve halkla 

ilişkiler fırsatına sahip olmuşlardır. Küresel bir spor dalı olarak tüm dünyada popülerlik 

kazanan futbolun bu yolda en büyük yardımcısı genelde medya özelde ise televizyon olmuştur. 

Dünya genelinde cirosu 500 milyara yaklaşan futbol endüstrisi televizyon sayesinde 

endüstrisini iyice güçlendirmiş aynı zamanda televizyonda futbol ekonomisinden yararlanarak 

kendi kârını artırmıştır. 
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Futbol  ekonomik bir araç olarak kullanılarak bir endüstriye dönüştürülmüştür.Futbol politik 

bir araç olarak kullanılmaktadır.2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında futbol bu iki maddeyi 

kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Tezin konusu son yıllarda ekonomik anlamda gücünü artıran futbolun bu gücünün 

sahalara nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak incelemek ve bir politik araç olarak kullanımını 

analiz etmektir. Bu çalışmanın birinci bölümünde futbolun ekonomik ve politik yapısının 

değişimi küreselleşme ve onun yarattığı sürecin boyutları ele alınarak incelenmiştir. 

Küreselleşmenin altında yatan kapitalizm ideolojisi “kapitalizm ve futbol” bağlamında ele 

alınmış ve böylece futbolun endüstrileşme süreci ortaya çıkarılmıştır. Özellikle 

küreselleşmenin futbolu ekonomik açıdan nasıl etkilediği futbol endüstrisini oluşturan 

sponsorlar, kulüpler, profesyonel oyuncular ve medya-futbol konu başlıkları altında ikinci 

bölümde ele alınarak belirginleştirilmiştir. Futbol endüstrisini oluşturan bu başlıklar aynı 

zamanda tezin önemini de ortaya koymaktadır. Çünkü tezin konusu doğrultusunda futbolun 

ekonomik bir araç olarak kullanılarak bir endüstriye dönüştürüldüğü sponsorlar, kulüpler, 

profesyonel oyuncular ve medya futbol başlıkları altında incelenerek tezin önemi 

vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde ise; birinci ve  ikinci bölümde teorik olarak anlatılanlara 

örnek oluşturması adına küresel futbol organizasyonlarından en önemlilerinden biri olarak 

kabul edilen 2008 Avrupa Şampiyonası ele alınmıştır. Bu şampiyonanın seçilmesinin nedeni 

tezin amacından yatmaktadır. Tezin amacı futbola ne kadar büyük bütçelerin ayrıldığı ve 

futbolun her ülke için bir ekonomik ve politik araç olarak kullanımını bu büyük organizasyon 

üzerinden değerlendirmek yer almaktadır. Tezin amacı ve konusu doğrultusunda tezin 

sınırlılıkları belirlenmiştir. Geniş bir alanı içinde barındıran “futbol” kavramı bu araştırmada 

sadece ekonomik ve politik açıdan değerlendirilecektir. Futbolda ekonomik ve politik 

kavramlarını yakından incelemek için 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası örneğinden 

gidilmiştir. Tezin konusu, amacı ve önemi doğrultusunda yöntem olarak literatür taraması 

kullanılmıştır. Futbol üzerine yazılmış kitapların dışında internet ortamındaki kaynaklardan da 

yararlanılmıştır. Tezin konusu doğrultusunda internet üzerindeki kaynaklardan alınan verilerle 

tezin kapsamı zenginleştirilmiştir. Ayrıca tezin üçüncü bölümünü oluşturan 2008 Avrupa 

Şampiyonasını televizyon, gazete ve dergi gibi araçlardan takip ederek buradaki yer alan 

veriler değerlendirilmiş ve çalışmanın konusunu aşmayacak bir şekilde incelenerek tezin 

içeriğine yansıtılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜRESELLEŞME VE FUTBOL 

 

1.1. KÜRESELLEŞME NEDİR? 

Türkiye ve dünya literatüründe araştırmaya başlandığında araştırmacının önüne yığınla 

doküman sunan küreselleşme kavramının tarihi şimdiki kadar tartışmaya açılmamıştır. 

“Küresel (global) kelimesinin 400 yılı aşan bir tarihi vardır. Ancak 1960’lı yıllara kadar 

küresel, küreselleşme, küreselleşen gibi kavramların kullanımı sık değildir. Kavramın 

akademik çalışmalarda sık sık yer alması 1980’lerden itibaren başlamıştır” (Eşkinat,1998:6). 

Bilim adamlarının 1990’larda önemini kabul ettiği küreselleşme kavramını (Bozkurt, 2000: 

18) siyaset adamları, bürokratlar, iş adamları, askerler, yazılı ve görsel medya çalışanları, 

meslek kuruluşları, akademisyenler hem günlük/pratik hayatta hem de akademik çalışmalarda 

temel bir referans noktası olarak kullanmışlardır (Ülman, 2000). 

Küreselleşme bir olgudur ve bu olgunun tanımlanmasında karşımıza sayısız birbirinden 

farklı, kimi zaman da birbiriyle örtüşen tanımlar çıkmıştır. Ama bazı yazarların tek bir 

kelimesi bile bu olguyla beraber anılır olmuştur. Hirst ve Thompson’ın düşüncelerinde 

“moda” (Hirst ve Thompson, 1998: 26) haline gelen bu kavram Bauman’da “parolaya 

dönüşmüş bir deyim” (Bauman, 1999: 7) olarak yer almaktadır. Peter Burger küreselleşmenin 

etki alanlarını da netleştirdiği tanımında “Alman kömür endüstrisindeki gerilemeden, Japon 

gençlerinin cinsel alışkanlıkların açıklamaya kadar geniş bir alanda kullanılan 

küreselleşmenin “klişe”ye dönüştüğü üzerinde durmuştur” (Bozkurt, 2000:17). Burger’in tam 

karşıtı bir nitelemede bulunarak küreselleşmeye yaklaşan Giddens; günümüzde 

“küreselleşmeye değinmeyen hiçbir siyasal konuşmanın tam olmadığını” ifade ederek 

küreselleşmenin kaçınılmazlığına da vurgu yapmıştır (Giddens, 2000: 20).  

Küreselleşme nedir sorusuna birbirini tamamlayacak birkaç tanım verirsek eğer; 

Küreselleşme ya da diğer adıyla globalleşme “dünyamızın (yerküremiz=globe) artık 

adeta bir tek ülke imiş gibi düşünülmesi, mevcut sınırların ve devlet kısıtlamalarının yokmuş 

gibi kabul edilmesi, her türlü ekonomik ve sosyal temasın engel tanımadan serbestçe 

yürütülmesi ve geliştirilmesi ve uygulaması olgusu ” olarak tanımlanmaktadır (Girgin ve 

Biren, 2002:81). 

Yıldızoğlu küreselleşmeyi; “birincisi bu kavramın öznesi yok, kendiliğinden bir 

gelişmeye işaret ediyor. İkincisi, öznesi olmadığı için yönü de yok yani global. Bu yüzden 
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hemen herkesin bunun içinde ve aynı şekilde yer aldığını ima ediyor. Böylece globalleşme, 

karşımıza, kendiliğinden ve adeta doğal ve homojen bir süreç olarak çıkıyor ve hiçbir direniş 

olanağı da içermiyor” şeklinde tanımlamıştır (Yıldızoğlu, 1996:78).  

Şaylan ise globalleşme kavramını bireylerin kafasındaki bir fiksiyon olarak değil tıpkı 

enflasyon ya da yağmurun yağması gibi herkesin kabul edeceği yaşanılan bir gerçeklik olarak 

tanımlamıştır (Şaylan, 1997:35). 

Erdoğan’ın küreselleşme tanımı ise; “toplumların siyasal yönetimi ve yönetim 

politikaları, ideolojileri ve kültürleri üzerinde uluslararası sermayenin ekonomik politikası, 

kültürü ve ideolojisinin egemenliğini kurma ve geliştirmeyi” ifade etmektedir (Erdoğan, 

2002:149). 

Dünyanın siyasal coğrafyası 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren değişmeye 

başlamıştır. 1970’lerde ve önceki dönemlerde emperyalizmden, yayılmacılıktan söz ederken; 

Karl Marx’ın, Lenin’in bazı düşüncelerinden yola çıkarak çeşitli ideolojileri değerlendirir ve 

tartışırken 80’li yıllarda bunlar unutulmuş ve yerine bambaşka bir kavram “küreselleşme” 

kavramı gelmiştir (Çetin, 1997:57).  

Küreselleşmenin ne zaman ortaya çıktığına dair olasılıklar teorik tartışmalarda en çok 

üzerinde durulan konulardan birisini oluşturmaktadır. Tartışmalar Eşkinat’ın Waters’dan 

aktarımıyla üç olasılık üzerinedir:  

- Küreselleşme tarihin başlangıcından beri varolan bir süreçtir. Ancak son yıllarda hızında ani 

bir artış gerçekleşmiştir. 

- Küreselleşme modernleşme ve kapitalizmin gelişmesi ile yaşıttır. Son yıllarda hızında artış 

yaşanmaktadır.  

- Küreselleşme sanayi ötesi toplum, modern ötesi toplum ve kapitalist düzenin çözülmesi ile 

ilgili olarak son yıllarda ortaya çıkan yeni bir olgudur (Eşkinat, 1998:8-9).   

Kazgan’ın Petit-Luc Soete’den aktarımıyla küreselleşmenin yeni bir olay olmadığı 

yukarıdaki üç olasılığa da vurgu yapacak şekilde açıklanmaktadır. Küreselleşmenin başlangıcı 

ilk olarak Rönesans’a kadar gitmektedir. Coğrafi keşiflerle önce yer kürenin her yanının 

tanınmaya başlanması ilk basamağı oluşturur. Birinci Sanayi Devrimi ikinci basamağı; İkinci 

Sanayi Devrimi’de üçüncü basamakta yer alır. Ayrıca küreselleşme sürecinde sermayenin 

küreselleşmesi Birinci Sanayi Devrimi’nin ürünüdür. Küreselleşen sermaye İkinci Sanayi 

Devrimi ile beraber yeni keşifler ve icatlarla ulaştırma ve haberleşme ile yeni boyutlar 

kazanmıştır (Kazgan, 1994:10).  
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Kazgan ve Eşkinat’ın küreselleşmenin ne zaman çıktığı üzerine yaptıkları 

çalışmalarında ortak ifade edilen nokta “küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığı”dır. Baskın 

Oran ise bugün yaşadığımız küreselleşmenin üçüncü küreselleşme olduğu yönündeki 

düşüncesiyle yeni bir olgu olmayan küreselleşmeyi tarihsel sürecine vurgu yaparak 

açıklamaktadır. Oran; “Yeni Dünya Düzeni” ya da “Küresel Köy” gibi ifadelerle de ele alınan 

küreselleşmenin üçüncüsünün yaşandığı süreci şöyle bir tablo çıkararak özetlemektedir: 

      Tablo 1. Küreselleşme Süreçleri 

 Birinci Küreselleşme 

 

İkinci Küreselleşme Üçüncü Küreselleşme 

İtici Güç Denizcilikteki 

gelişmeler, 

Merkantilizm. 

Sanayileşme ve 

doğurduğu 

gereksinmeler 

1)       1970’lerde Çokuluslu Şirketler, 

2)       1980’lerde İletişim Devrimi, 

3) SSCB’nin yıkılmasıyla 1990’larda Batı’nın 

rakibinin kalmaması. 

Yöntem Önce kâşifler, sonra 

askerî işgal. 

Önce misyonerler, sonra 

kâşifler, sonra ticaret 

şirketleri, en sonra işgal. 

Kültürel-ideolojik etki. Böylece ülkenin her 

yanı (ekonomik, siyasal, sosyal) kendiliğinden 

etkileniyor. 

Haklı Gösteriş Putperestlere Tanrı’nın 

dinini götürme. 

“Beyaz Adamın Yükü”, 

Uygarlaştırıcı Görev”, 

ırkçı teoriler. 

“En yüksek uygarlık düzeyi”, “Uluslararası 

topluluğun iradesi”, “Piyasanın gizli eli”, 

“Küreselleşme herkesin ortak çıkarınadır”. 

Sonuç Sömürgecilik Emperyalizm “Globalleşme’’ 

      Kaynakça: Oran, 2000: 9 

1989 yılında Soğuk Savaş sona erdikten sonra dünya çok hızlı bir değişim sürecine 

girmiştir. Küreselleşmenin itici güçlerini oluşturan süreçlerden ilki; Batı Avrupa’nın 

ekonomik düzeninin değişmesiyle başlamıştır. 1453 yılında Osmanlılar tarafından İstanbul’un 

fethiyle sona eren Ortaçağ karanlığından kurtulmaya çalışan Batı, deniz ticaretiyle yeni 

coğrafyalar keşfetmeye başlamıştır. Bu süreç, Avrupa’da 1800’lü yılların sonlarında başlayan 

Sanayi Devrimi’ne kadar devam etmiştir. İkinci küreselleşme dalgasının itici gücü 1890’da 

başlayan sanayi devrimi olmuştur. Sanayi devrimiyle beraber başta Kıta Avrupa’sında 

yaşanan bu gelişmeler dünyanın diğer bölümlerine de ulaşarak insanlığı büyük ölçüde etkisi 

altına almıştır. Bu dönemin ardından yaşanan sömürgecilik ise o dönemdeki küreselleşmenin 

sonuçlarını oluşturmuştur (Arıboğan, 1998:17). Birinci küreselleşmenin itici gücü olan 

sömürgecilik bir süre sonra yerini emperyalizme bırakmıştır: “1880’lere gelindiğinde, kapitalizmde 

tekelleşme ve finans kapitalin boy göstermesi olgularıyla karşılaşıldı. Sınai üretim, zaten uzun süredir yetersiz 
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hale gelmiş olan ulusal pazarların üzerinde daha geniş ve güvenli pazarlar bulunmasını zorunlu kıldı. Bu 

zorunluluk nedeniyle, sömürgecilik emperyalizm biçimine dönüşmeye başladı. Emperyalizm, Avrupa’nın 19. 

yüzyılda sanayi devrimi sonucu karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm getiren bir dış politika ilkesi” 

olarak biçim kazandı (Uygun, 2000). 

 Üçüncü küresel dalgalanmayı ise ilk ilkinde farklı olarak bilgi ve iletişim 

teknolojisindeki değişimler belirlemiştir. Birinci ve ikinci dalgada önemini koruyan ulus 

devlet yapısı üçüncü dalgada teknolojideki değişimin yarattığı hızla mevcut önemini 

yitirmeye başlamıştır. Günümüzde yaşadığımız süreç ulus devletlerin kendi ekonomilerini 

yönlendirecek politikalarını yitirdikleri ve dünya ekonomisine yön veren uluslararası finans 

piyasalarına bağımlı hale gelmeye başladığı bir süreci oluşturmaktadır (Uygun, 2000). 

Yaşanılan bu değişime bakarak kapitalizmin küreselleşmekte olduğunu ifade eden birçok 

yazar vardır yani küreselleşmenin yaşandığı son evre bir bakıma kapitalizmin devamı 

niteliğindedir. Jacques Adda’da bu yazarlardan biridir ve Adda’ya göre“küreselleşmeden söz 

etmek iktisadi bir sistem olarak kapitalizmin dünyaya yayıldığını söylemeyi” ifade etmektedir. 

Bu yayılmanın öncelikle jeopolitik anlamda başladığını belirten Adda, Sovyet Bloku’nun 

çöküşüyle beraber kapitalizmin yayılmasının önündeki en önemli engelin kalktığını da vurgu 

yapmaktadır. Adda küreselleşmeyi; “kürenin sınırlarını zorlamaya başlayan kapitalizmin 

evrensel yayılışının ifadesi olarak dünya çapında sermaye birikimine engel teşkil eden fiziksel 

ve hukuki sınırları sarma, delme ve sonunda yok etme süreci” olarak tanımlamaktadır (Adda, 

2002:11-12). Küreselleşmeyi; “kapitalizmin yerküreselleşmesi olarak tanımlayan Sarıbay’a 

göre; “globalleşme, öznesinin kapitalizm olduğu bir süreçtir ve globalleşme, global toplum 

oluşumu sayesinde, kapitalist modernitenin hemen her alanda ve toplumda kazandığı dinamik 

bir sıçrayış ve yaygınlaşması” olarak ifade bulmaktadır (Sarıbay,1994:5). Ülman’a göre ise 

küreselleşme “sanayi devriminden bu yana süreklilik arz eden kapitalist sistemin 70’li 

yıllarda başlayan ve halen süren bir iç evresi” olarak biçim kazanmıştır (Ülman, 2000). 

Yapılan bu yorumların merkezinde kapitalizmin; “dünya pazarlarına yayılmak, sürekli 

genişlemek ve yeni kar alanları bulmak zorunluluğu” için yeni görünümünü küreselleşme ile 

kazandığı görüşü yatmaktadır. Bu durum kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesi için 

olmazsa olmaz bir zorunluğudur (Akkaya, 2003:99). Marx’ın hem kapitalizmin özelliğine 

vurgu yapan hem de diğer yazarların küreselleşmenin yeni görünen yüzü kapitalizm 

düşüncelerini onayan görüşünü şu şekilde betimlemektedir: “Sürekli genişleyen sürüm ihtiyacını 

karşılamak için burjuvazi, yeryuvarlağının bütününe el atmakta. Her yerde yerleşmesi, her yerde yapılaşması her 

yerde bağ kurması gerekiyor. Burjuvazi, dünya pazarını sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üretim ve tüketimi 
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kozmopolitleştirdi. Gericilerin çok üzülecekleri biçimde ulusal zemini sanayinin ayağının altından çekiverdi. En 

eski ulusal sanayiler yol edildi ve hala yok ediliyor” (Marx ve Engels:1998:50). 

Küreselleşme 1980’lerden günümüze kadar birçok grup oluşturmuştur. Bu gruplardan 

kimileri küreselleşmeyi desteklenmiş, kimileri de olumsuz bir sürecin yaratıcısı olarak 

görmüştür. Küreselleşmeye yönelik bu yaklaşımları “aşırı küreselleşmeciler”, “kuşkucular” ve 

“dönüşümcüler” şeklinde ayırmak mümkündür (McGrew vd. akt:Bozkurt, 2000:18). 

Radikaller diye de adlandırılan aşırı küreselleşmecilerin vurguları genellikle ulus-

devletin küreselleşmeyle beraber önemini yitirdiği üzerinedir. Endüstri uygarlığının bir ürünü 

olan ulus-devletin görevini yani politikayı küresel piyasanın aldığını vurgulayan bu grup, 

piyasa mekanizmasının hükümetlerden daha etkin çalıştığını düşünmektedir. Radikallere göre; 

“uluslar eskiden sahip oldukları egemenliğin, siyasetçiler de olayları etkileme yeteneklerinin 

önemli bir kısmını kaybettiler. Siyasal liderlere artık hiç kimsenin fazla saygı duymaması ya 

da söyleyecekleri şeylere aldırmaması” (Giddens, 2000:21) bundan kaynaklanmaktadır. 

Küreselleşme karşıtları,  radikal/aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında yer alan ikinci 

gruptur.  Kuşkucular olarak da anılan bu grubun ana düşüncesi “yaşadığımız dünyada hiçbir 

şeyin yeni olmadığı”dır: “Onlar için küreselleşme, refah devletini yok edecek minimal devlet ve hükümeti 

amaçlayan çevrelerin sık sık kullandığı basit bir terim. (...) küreselleşme, beklenilmeyen bir şey değildir; sadece 

bu süreç aşırı küreselleşmeciler tarafından abartılarak efsane haline getirilmiştir. Dünya ekonomisi geçmişte 

olduğundan daha az bütünleşmiştir. Bunun yanında ulusal hükümetler, uluslararasılaşmanın edilgen mağdurları 

değildirler. Bunun yanında küreselleşme sürecinin karşısında gelişen bölgeselleşme, küreselleşmenin bir ara 

istasyonu değil, tam aksine alternatifidir. Dünya küresel bir uygarlık yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde 

bölünmeye doğru gitmektedir. Küreselleşme bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, farklı uygarlıklar ya da 

bölgeler arasında yeni çatışmaları beraberinde getirecektir” (Bozkurt, 2000:21-22).   

Son grup ise dönüşümcülerdir. Dönüşümcüler grubu küreselleşmeyi, dünya düzeninin 

siyasal, sosyal ve ekonomik olarak değişmesinde önemli bir güç olarak görmektedir. Bu gruba 

göre dış ya da uluslararası ile iç işleri arasında bir ayrım kalmamıştır. Ekonomik hayat 

küreselleşmeyle beraber çok fazla değişime uğramıştır. Ekonomik anlamda oluşan pazarda 

eskisine oranla daha fazla ürün alınıp satılmaktadır. Ekonomik değişime özellikle vurgu 

yapan grubun dikkatini çeken nokta ekonominin giderek daha fazla bilgi, eğlence, iletişim, 

elektronik ve finans ekonomisi gibi hizmet sektörlerine bağlı bir kurum haline gelmesidir. 

Dönüşümcüler 1980’lerde yaşanan iletişim devrimi sayesinde toplumlar arasındaki sınırların 

ortadan kalktığını böylece kültürler arasındaki alışverişin hızlandığını belirtmişlerdir. 

Dönüşümcülerin küreselleşme konusundaki düşüncelerinin radikal gruba yani aşırı 

küreselleşmecilere daha yakın olduğunu söylemek mümkündür (Bozkurt, 2000:22-23). 
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Dünya düzenine gelen her kavram gibi küreselleşmenin de insanoğluna yararlı ve iyi 

şeyler getirileceği umulmuştur. Büyük iddialarla ve umutlarla başlayan “küreselleşme, 

yepyeni bir aşamaydı; engellenemez, önünde durulamaz bir süreçti, adeta doğal evrim gibi 

bir şey... Birleştirici, homojenleştirici, özgürleştirici bir süreç...” olarak tanımlanmıştır 

(Yıldızoğlu, 2006:11). Küreselleşmeyle birlikte halk gelir ve refah düzeyinin artmasını 

beklemiştir (Sönmez, 1997:512). Çünkü küreselleşmeye hakim olan neo-liberal ideolojinin 

söylemleri hep bu beklentinin üzerine temellendirmiştir. Bu ideoloji hem ekonomik alanda 

hem de siyaset alanında demokrasi kavramına vurgu yaparak; her yapılanın toplumların 

menfaatine uygun olduğuna dair bir kanı yaratmıştır. Ülman’a göre böylece “ideoloji topluma 

mal edilerek gerçek sahipleri gizlenmiştir” (Ülman, 2000). Küreselleşmeyle beraber sorulan 

sorularda genellikle bu söylemler üzerinde baskındır: “Küreselleşme kendinden önce var olan 

uluslararasılaşma, modernleşme, batılılaşma, ekonomik entegrasyon ve emperyalizm gibi 

kavramlarla açıklanamayan neyi açıklamıştı?, Neydi küreselleşmeyle yeni olarak gelen?” 

(Yıldızoğlu, 2006:11). Küreselleşmenin yeni olarak adlandırdıklarını dört başlık altında 

verebiliriz: “Yeni piyasalar, yeni aletler, yeni aktörler ve yeni kurallar”.  

Yeni Piyasalar: Küreselleşmeyle beraber 24 saat işlem yapan finansal piyasalar 

birbirine bağlanmıştır. Elektronik devreler vasıtasıyla küresel çapta, milyarlarca dolar 

değerinde işlemler kısa bir sürede gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler, İnsani Gelişme 

Raporuna göre ise, her gün 1,5 trilyon dolardan fazla para bu piyasada el değiştirmektedir. 

Yeni piyasalarla hizmet sektörü,  bankacılık, sigorta ve taşımacılık gibi alanlar da anti-tröst 

kanunlar ile yeniden düzenlenmektedir.  

Yeni Aletler: Mobil telefonlar, internet bağlantıları ve medya networkleri de 

küreselleşmeyle beraber tarihte ilk defa ortaya çıkmıştır. Teknolojik sistemin altyapısı böylece 

oluşmaktadır.  

Yeni Aktörler: Küreselleşmeyle beraber ulus- devlet yapısı da otoritesini kaybetmeye 

başlamıştır. Yeni dünya düzeninde otorite sahibi olmaya başlayan Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) ekonomik gücüyle ön plana çıkan çokuluslu şirketler, küresel gönüllü kuruluşlar ve 

ulusal sınırları aşan diğer gruplar yeni aktörler içerisindeki yerlerini almışlardır. 

Yeni Kurallar: Ulusal devletin zayıflamasıyla beraber ulusal politikaların alanını 

daraltacak ulusal hükümetleri daha çok bağlayan antlaşmalar yapılmıştır. Çok taraflı 

antlaşmalar güçlü yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmiş olup; ticaret, hizmetler ve fikri 

haklar üzerinde gündeme gelmiştir. Ayrıca demokrasi ve insan hakları konusunda yeni 

hassasiyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Bozkurt, 2000:28-29).  
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Ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız “Küreselleşme nedir’i?” toplumsal bir gerçeklik 

olarak yaşadığımız dünyanın siyasi, ekonomik ve külterel süreçlerde geçirdiği değişim ve 

dönüşüme bakarak da açıklamamız mümkündür (Talimciler, 2006:174). Çünkü küreselleşme 

sürecinin bugün kazandığı boyutlar ekonomik, teknolojik, siyasal alanlarda karşımıza 

çıkmakta ve küresel, bölgesel, ulusal ve bireysel düzeyde yaşamımızı etkilemektedir (Koray, 

2000). 

1.2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN BOYUTLARI 

1.2.1. Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Etkileri 

Ekonomi politikaya ilişkin tartışmalarda ekonomik etkinliklerin hangi boyutunun 

belirleyici rol oynadığına dair bir soru yönetici, politikacı ve ekonomi yazarlarına, 

yöneltilseydi eğer; büyük bir olasılıkla hepsi birden “ekonominin küreselleşmesi”  olarak yanıt 

verirlerdi (Koçak, 1997:13). Çünkü küreselleşme ağırlıklı olarak ekonomik boyutu ile 

algılanmakta ve yaklaşımlar genellikle bu yönde olmaktadır (Hüsrevoğlu ve Kıran, 2007:76). 

Benzer şekilde küreselleşmenin tanımlarında çoğu yazar ekonomik boyutuna vurgu yapmıştır. 

Soros, küreselleşmeyi “küresel finans piyasalarının gelişmesi, çokuluslu şirketlerin büyümesi 

ve giderek ulusal ekonomiler üzerinde hâkimiyet kuran bir terim” (Soros, 2003:1) olarak ele 

alırken bir başka tanımda küreselleşme; “sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, doğal kaynaklar 

ve organizasyonun uluslararasılaştığı ve tam anlamıyla karşılıklı bağımlılaştığı bir ekonomik 

ve siyasal yapılanmadır. Bu yeni yapılanma içinde ekonomik rekabetin zemini milli 

ekonomiler olmaktan çıkarak dünya gezegeninin (globus) tamamı haline gelmektedir” 

(Koçdemir, 2000:154). Önder’e göre: “Küreselleşme, ekonomik anlamda devlet sınırlarını yıkarak 

olumlu öğeleri merkeze, olumsuzları ise çevreye yığarken, aynı anda idari anlamda yerel devletleri koruyarak 

bunların merkezin zenginleşmesinin çevrede yarattığı yoksullaşmanın ve tahribatın bastırılması aracı olarak 

yönlendirir. Bu aşamada, ulus devlet olgusu ile dar anlamlı ulusal egemenlik kavramı arasındaki zayıf ilişki dahil 

tümü ile kopmuş olur” (Önder, 2000). Ekonomik faaliyetler arasındaki sınırı ortadan kaldıran 

gelişmelere tarihsel açıdan baktığımızda; “İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda çoğu ülke, uluslararası 

sermaye dolaşımını katı bir denetime tabi tutmaktaydı. Bretton Woods ile bağlantılı kurumlar olan uluslararası 

Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, özel sermaye dolaşımının kısıtlı olduğu bir ortamda, uluslararası ticaret ve 

yatırımlara olanak sağlamak amacıyla tasarlanmıştı. Sermaye dolaşımı üzerindeki kısıtlamalar zamanla kaldırıldı 

ve 1973’teki petrol krizi offshore finans piyasalarının hızla büyümesi sonucunu doğurdu. 1980’lerin başında, 

Ronald Reagan ve Margaret Thatcher döneminde, uluslararası sermaye hareketleri hızlandı ve 1990’ların başında 

Sovyet İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla finans piyasaları gerçek anlamda küresel hale geldi” (Soros, 2003: 1-

2).          
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Üçüncü Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan teknoloji devrimi dünya çapında iki 

büyük değişime neden olmuştur. Bunlardan birincisi haberleşmede yarattığı hızlanma ve 

sınırların ortadan kalkması olurken ikinci değişimini ekonominin her kesiminde yeni 

olanaklar ve üretim biçimleri yaratarak göstermiştir: “Ekonomik boyutunda yarattığı değişim serbest 

piyasa ekonomisi-serbest dış ticaret- serbest sermaye hareketleridir. Bu boyut da gelişmiş, yarı gelişmiş, 

gelişmemiş ne kadar ülke varsa, hepsini kapsamak üzere yola çıktı. Bunun temelindeyse sermayenin düşen kar 

haddini artırmak için her biçimiyle küreselleşme baskısı var; aynen birincide olduğu gibi, bu da ülke sınırlarını 

yıkmayı hedefliyor; devletleri küçülterek şirketlerin egemenliğini kurmak için bürokratik her türlü engeli 

yıkmayı amaç edinmiş. Bütün dünyayı, serbestçe, kendi kâr planlarının uygulama alanı olarak görmekte. 

Haberleşmede yaşanan teknolojik devrim, tabii, sermayenin akışkan biçimiyle bir yerden diğerine aktarılmasını 

kolaylaştırdı; artık milyarlarca dolar tutarındaki fonlar ışık süratiyle bir yerden diğerine gidebiliyor. Dolaysız 

yatırım olarak hareketine de ivme veriyor; çünkü çok sayıda ülkeye yerleştiğinde, kendi merkeziyle bu 

sonuncular arasında haberleşme ve eşgüdümleme iyice hızlandığı için iletişim sorunu ortadan kalkıyor” 

(Kazgan, 1994:3-4).  

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere hiçbir devlet kayıtsız kalamamıştır. Serbest 

ticaret şartlarının geçerli olduğu bir pazarı onaylamamak ekonomik anlamda geri kalmanın 

nedeni olacaktır. Türkiye açısından baktığımızda örneğin; “Dünya Ticaret Örgütü’nün 

dışında kalmak Türkiye gibi bir devlet için düşünülebilir bir alternatif değildir, çünkü bu 

büyük çapta dünyayla ekonomik bütünleşmeden vazgeçmek anlamını” taşımaktadır (Keyder, 

2000). 

Küreselleşme ekonomik yapıya yeni oyuncularda dahil etmiştir. Bunlardan en önemlisi 

ulus-devletlerin politikalarının zayıflamasına neden olan küreselleşmiş bir ekonominin temel 

göstergesi kabul edilen ulusötesi şirketlerdir. Dünya ekonomisinin yönlendiricisi çokuluslu 

şirketler küreselleşmeyle beraber dünya piyasasının önemli aktörleri olarak ulusötesi 

şirketlere dönüşmüşlerdir: “Ulusötesi şirket, uluslararasılaşmış bir yönetimi olan, dünyada en güvenli ya da 

en yüksek kazancın olduğu yerlere yerleşmeyi veya taşınmayı en azından potansiyel olarak uman, özel bir ulusal 

kimliği olmayan, gerçekten serbest olan sermayedir. Finans sektöründe bir düğmeye dokunmakla ulaşılabilecek 

ve gerçek bir küresel ekonomide ulusal para politikalarına dayanılmaksızın tamamen piyasa güçleri tarafından 

kabul ettirilecek bir şeydir bu. Birincil üretim şirketleri söz konusu olduğunda, ulusötesi şirketler, strateji ve 

fırsatların dayattığı biçimde kaynak sağlar, üretir ve küresel düzeyde pazarlama yaparlar. Şirket artık, (çokuluslu 

şirketlerde olduğu gibi) öncelikle bir ulusal alana dayanmayıp, küresel operasyonlar aracılığıyla küresel 

piyasalara hizmet edecektir. Çokuluslu şirketlerin tersine ulusötesi şirketler, belirli ulus-devletlerin politikaları 

tarafından kontrol edilemez hatta kısıtlanamaz” hale gelmiştir (Hirst ve Thompson, 1998:37).  

Küreselleşmenin içinde genişlemeyi sürdüren kapitalizm dünya düzeninde sermayenin 

akışkan bir hal almasıyla emeğin değerinin azalmasına neden olmuş ve ülkelerarası eşitsizliği 
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başlatmıştır (Koray, 2000). Sermaye, ucuz iş gücü ve diğer elverişli koşulları bulabildiği 

ülkelere yönelmiştir (Soros, 2003:26). “Başta A.B.D, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya 

merkezli büyük firmaların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına girişi, bu 

ülkelerdeki ‘ucuz’ emeğe ulaşılması için yeni imkânlar doğurmuştur. Çokuluslu şirketler 

sadece pazarlarını genişletmek için değil, aynı zamanda ucuz emek için de yayılmacı bir 

strateji izleyerek” (Ülman, 2000) büyümeye çalışmışlardır. Bu sayede birçok ülke gelen 

sermaye akışı sayesinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Zengin ülkelerde oluşan bu iş 

imkanları birçok ülkeden kişinin yasal ya da yasal olmayan yollardan buralara göç etmesine 

neden olmuştur (Soros, 2003:26). Sektörlerinde öncü birçok firma bunlardan Hewlet, Pakard, 

Motorola ve IBM gibi şirketler, Hindistan’dan uzmanlar getirerek ülkelerinde istihdam 

ettirmişlerdir. ABD ya da Batı Avrupa ülkelerindeki benzer vasıflı işçilerden daha düşük 

ücretlerle çalışmayı kabul eden Hintli işçiler şirketlerin üretim maliyetlerini düşürmelerine de 

yardımcı olmuştur. Örneğin Doğuş, Sabancı, Çukurova ve Koç gibi kuruluşlar bilgisayar 

mühendisi istihdamında Hindistan’daki bilgisayar mühendislerinden yararlanmaktadır. Çünkü 

Türk mühendisin aylık ücreti 2500–3000 dolarken Hintliler aynı koşullarda 1000 dolara 

çalışmaktadır. Bu da ülkelerde vasıflı -vasıfsız işgücünün kaçak yolla istihdamını sağlayarak 

çalışma koşullarını karışık bir yapılanmaya dönüştürmektedir (Bozkurt, 2000:97-98). Sonuç 

olarak “kalifiye ve üretken işgücüne ihtiyaç duyan şirketler, düşük ücretler peşinde koşmak 

yerine, bütün avantajlarından yararlanarak gelişmiş ülkelerde yerleşmeye devam etmeyi” 

(Hirst ve Thompson, 1998:38) sürdürmüşlerdir. Buna karşılık ucuz işgücü sunan ülkelerdeki 

işçiler çoğu kez örgütlenme hakkından mahkum bırakılarak kötü muameleyle karşı karşıya 

kalmışlardır. Çin bu tür davranışların sıkça görüldüğü ülkelerin başında gelmektedir (Soros, 

2003:26). Ekonomik piyasada önemli konumda yer alan iktidarların işçilere karşı kötü 

muamele göstermesindeki neden karşılarında düşük ücretlerle çalışmayı kabul eden bir işgücü 

fazlalığının bulunmasındandır (Selamoğlu, 2000:50). 

Küreselleşme sendikal hareketlerin sınırlarını daraltan bir olgu olarak görülmektedir. 

Sendika liderleri sendika tarihinde sendikalara yöneltilen en büyük saldırı olarak 

küreselleşmeyi görmüşlerdir (Breitenfellner’den akt: Tokol, 2000:141). “Ağırlıklı olarak sanayi 

sektöründe örgütlenen işçi sendikaları sanayi sektöründen hizmet sektörüne geçiş sürecinde bilgi çağı değerleri 

üzerinde yeterince değerlendirme yapmamaları ve geleneksel ücret odaklı ya da ideoloji bazlı örgütlenme ve üye 

tutma yöntemlerine devam etmeleri nedeniyle sendikacılık gerilemeye yüz tutmuş ve birçok ülkede sendikalı işçi 

sayısından dikkate değer kayıplar kaydedilmiştir. Tüm bu olumsuz koşullar yoğun bir işsizlik ortamı ve 

baskısıyla bütünleşince sendikalar açısından tablonun pek de iç açıcı olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan 

geleneksel olarak işçi sendikalarına karşı işverenlerin biraraya getiren işveren sendikacılığı da bu gelişmelerden 
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nasibini almıştır. Bu itibarla işçi ve işverenler sosyal taraf olarak küreselleşmenin kendilerine dayattığı yeni 

çalışma ilişkilerini çok iyi analiz etme gerçeğiyle karşılaşmışlardır” (Büyükuslu, 2000: 119).  

 Küreselleşmenin çalışma koşullarında yaşattığı olumsuzluklardan biri de çalışma 

sürelerine ve işin yapılma koşullarına esneklik getirilmesidir. Sermayenin sınırsız bir şekilde 

dolaşma özgürlüğüne kavuşmasıyla beraber işletmeler arasında rekabet kavramı hız 

kazanmıştır. Liemt; bu rekabetin yeni üretim modellerinde belirginleştiğini ve işletmelerin 

kaliteli bir üretimi hızlı bir şekilde yapma konusunda birçok belirsizlikle karşı karşıya 

kaldığını vurgulamıştır. Belirsizliklerin faturası ise sonuç olarak işçilere çıkarılmıştır (Tokol, 

2000:139). Küresel rekabet ortamında esnek/part-time çalışma şekli (Bozkurt, 2000:102) 

işçilerin üzerinde büyük baskı oluşturmuştur. İşçiler yeni dünya düzeninde ortaya çıkan 

esneklik ve rekabetin getirdiği işsizlik korkuları nedeniyle sendikalara üye olmaktan 

kaçınmışlardır. 1980 sonrası dönem sendikasızlaştırma dönemi haline gelmiş ve bunun 

sonucunda kır ve kentte işsiz kalan yoksul bir kesim ortaya çıkmıştır (Akkaya, 2003:104).  

Avrupa’da küresel rekabetin yarattığı baskı, çalışma standartlarını düşürürken aynı 

zamanda işsizlik oranlarının artmasına neden olmuştur. Özellikle sosyal piyasa ekonomisinin 

uygulandığı Almanya’da yüksek ücretler, rekabette bir dezavantaj haline gelmiş ve birçok kişi 

işsiz kalmıştır. Aynı durum küresel rekabet dalgası içerisine giren birçok Avrupa ülkesinde de 

görülmüştür. İnsani Kalkınma Raporu’na göre, 1998–2000 yılları arasında Asya krizinin 

küresel üretimde 2 trilyonluk dolarlık gerilemeye yol açtığı tahmin edilirken, Uluslararası 

Çalışma Örgütüne (ILO) göre yaşanan bu kriz dünyadaki işsizlerin safına 10 milyon kişi daha 

eklemiştir (Bozkurt, 2000:99-104).  

Ülkeler arasındaki bütünleşmenin küreselleşmeyle birlikte gerçekleşmesinin en zararlı 

tarafı bir ülkede başlayan ekonomik krizin diğer ülkelerin ekonomilerini de aynı hızla 

etkilemesinde görülmüştür. Asya Krizi ve 2001’de yaşanan krizlerden sonra 2008’de ABD 

kaynaklı olarak başlayan “mortgage krizi” bütün dünyayı içine alacak şekilde büyüyerek 

küresel kriz haline gelmiştir. IMF dünya ekonomisinin “1930’lardan bu yana karşılaştığı en 

tehlikeli finansal şok olarak”  tanımladığı krizi (www.kıbrısgazetesi.com); Birleşmiş Milletler 

“yüzyılın krizi” (www.taraf.com.tr) olarak tarihe geçirmiştir. Etkileri sebebiyle Büyük 

Buhran’dan bile daha kötü sıfatlarıyla aktarılan krizden sadece finans devleri ve reel sektör 

değil uluslararası alanda faaliyet gösteren bütün şirketler etkilenmiştir. Kriz etkilerini 

gösterirken batmaz denilen banka devleri birer birer iflas bayraklarını çekmek zorunda 

kalmıştır. Bu bankalardan bazıları kamulaştırılmış, bazıları da çıkarılan kurtarma paketleriyle 

yeniden güç toplamaya başlamıştır. En büyük şok ise ABD’nin 158 yıllık yatırım bankası 
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Lehman Brothers’ın iflas ettiğini duyurmasıyla yaşanmıştır. Amerika’da yaşanan krizden 

çoğunlukla ABD kaynaklı şirketler etkilenirken özellikle Amerika’nın üç büyüğü olarak 

adlandırılan General Motors, Chrysler ve Ford şirketleri en büyük zararı gören şirketler 

arasında yer almıştır. Amerika’da durum böyleyken İngiltere, Fransa,  Almanya, Hollanda ve 

İsveç gibi önemli ülkelerde de durum farklı değildir. Başta ABD olmak üzere, uluslararası 

kuruluşlar ve diğer ülkelerin hükümetleri trilyonlarca dolarlık kurtarma paketleriyle piyasaları 

rahatlatmaya çalışmışlardır. Bunun dışında Amerikan Merkez Bankası (FED) ve diğer merkez 

bankaları tarihlerinde görülmemiş şekilde koordineli olarak faizleri düşürmüş; hatta faizler 

‘0’noktasını kadar gelmiştir. Krizin en görünen yerlerinden biri ise borsalardır. Borsalar, son 

70 yıllık dönemin en kötü günlerini yaşamıştır. Küresel finansal krizin 53 ülke borsasındaki 

toplam zararı 30 trilyon doları geçmiştir. En fazla değer yitiren borsalar arasında ABD Wall 

Street borsası başı çekmiştir. 6.4 trilyon dolar kriz sonucu erimiştir. Avrupa borsası Euronext 

2.3 trilyon dolar kaybetmiştir. Türkiye ise en çok kaybeden ülke sıralamasında 26. sırada yer 

almıştır. Dünya kapitalizminin oluşturduğu serbest piyasa mantığının eleştirileri mortgage 

kriziyle beraber tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Türkiye’ye açısından bu krizin etkilerine 

baktığımızda; bankacılık sektöründe uluslararası alanda yaşanılandan farklı olarak bir iflas 

bayrağı çekme olayı yaşanmamıştır. Dünyanın 2007 verilerine göre  17.; Avrupa’nın ise 7. 

büyük otomotiv üreticisi olan Türkiye’de otomotiv sektörü bu krizden en büyük yarayı 

almıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) işten çıkarılanların sayısını 500–600 bin dolayında 

olmasının beklendiğini söylerken bu rakam kayıtdışı olanlarla birlikte 1-1-5 milyon kişinin 

işsiz kaldığını duyurmaktadır (Munyar, 2009:11). Küresel finans sektöründe 2008 yılından bu 

yana yaşananları Ulagay; “aşırılıklarla tanımlanan bir dönemin sonuna gelindiğini 

düşündürmektedir” şeklinde tanımlamıştır (Ulagay, 2009a:6). 

2008 küresel ekonomik krizi, dünya genelinde bankacılıktan otomobil endüstrisine, 

telekomdan ilaç üreticileri ve çelik şirketlerine pek çok sektörde işten çıkarmalara yol 

açmıştır. Eylül başından bu yana dünya genelinde sadece uluslararası şirketlerin işten 

çıkardığı kişilerin sayısı yüz binleri bulmuştur. Kurtarma paketlerinin işe yarayıp 

yaramadığını ilerleyen günler gösterecektir ama uluslararası kuruluşların yayınladıkları 

belgeler 2009 için hoş bir tablo çizmemektedir. Birleşmiş Milletler (BM), IMF, Dünya 

Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi kurumlar, gelişmiş 

ülkelerin ekonomilerinin 2009 yılında daralacağını ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomilerinin ise önceki performanslarını yakalayamayacağını göstermektedir. BM'ye göre 

ise dünya ekonomik üretimi, özellikle ABD ve Avrupa'da ekonomilerin küçülmesi nedeniyle 
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2009 yılında yüzde 0,4 kadar gerileyecektir. Bu da dünya ekonomisinin gelecek yıl 1930 

yılındaki Büyük Buhran'ın ardından ilk kez daralacağı anlamına gelmektedir 

(www.kıbrısgazetesi.com). ABD ekonomisinin resesyona girdiği ortamda dünya 

ekonomisinin kurtarıcısı olması beklenen Çin’de de ihracat ve sanayi üretimi şaşırtıcı bir hızla 

yavaşlamaktadır. Çin’in 2009’daki büyüme hızına ilişkin tahminler sürekli olarak aşağı 

çekilirken işsizlik tırmanmakta ve sosyal patlama tehdidi büyümektedir. Asya’daki önemli 

“Yükselen Pazar” ülkelerinde, ekonomik büyümenin yerini daralmaya bıraktığı 

görülmektedir. Singapur ekonomisinin 50 yıldan beri ilk kez %2 küçülmesi beklenirken; 

Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore’de de küçülme kaçınılmaz görünmektedir (Ulagay, 

2009a:6). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise 2009 yılı sonuna kadar 20 milyon kişinin 

işini kaybedeceğini öngörmüştür. Bu yaşanan kriz sonrası birçok gelişmekte olan ülkede 

yoksulluğun azaltılmasında sağlanan ilerlemede önemli bir gerileme yaşanacağı kaçınılmaz 

kılınmaktadır (www.kıbrısgazetesi.com).  

Teknolojik değişmelerden yararlanarak sınırsız bir şekilde dolaşma imkânına kavuşan 

sermayenin yarattığı serbest rekabet anlayışı ülkeler arasındaki mesafenin de açılmasına 

neden olmuştur. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden her ülke yararlanma imkânına sahiptir 

ama ülkeler içindeki işletmelerin kapasiteleri ve kârlılık oranlarıyla bu doğru orantılıdır. Yani 

sermaye bakımından da güçlü olan ülkeler bu alanda ön plana çıkmaktadır. ABD’de Üçüncü 

Sanayi Devriminin teknolojik boyutuna en büyük katkı yapan ülke olarak ön plana çıkmıştır. 

Hem askeri hem de ekonomik gücüyle teknolojide liderliği eline alan ABD, Dünya 

Bankası’ndan Dünya Ticaret Örgütü’ne, IMF’den OECD’ye kadar uluslararası kurumlardaki 

etkenliğiyle küresel boyutta etki yaratabilen dünya gücü olmuştur. ABD öncülüğünde 

yürütülen serbest piyasa ekonomisine getirilen kısıtlamalar, yaptırımlar ve siyasal alanda 

yapılan bazı koşullandırmalarla ülkeler tam olarak piyasaya girememişlerdir. Ve bu da ABD 

ile birlikte dünya ekonomisinde söz sahibi olan birkaç ülke dışında kalan ülkeler arasındaki 

mesafenin açılmasının en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Merkez ve Çevre 

olarak adlandırılan bu ülkelerin “Merkez” kısmında bütün güçleri elinde bulunduran ABD 

bulunurken zayıf ülkeler “Çevre” de yer almıştır (Kazgan, 1994:5-6). 

Tek kutuplu dünyanın iktidarında yer alan ABD’nin yönlendirdiği dünya, ekonomik 

anlamda ülkeler arasında Kuzey- Güney uçurumunu yaratmıştır.  Kuzey ve Güney arasındaki 

ticaretin Güney’in kalkınmasına olumlu bir etki yapması beklenirken bu gerçekleşmemiş ve 

Güney, eşit olmayan rekabet koşulları; yapısal uyum programlarının başarısızlığı, zengin 

ülkelerin korumacılığı ve borç yükü gibi başlıklar altında değerlendirilecek nedenlerden ötürü 
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tam olarak serbest piyasa koşullarında ABD ile rekabet içerisine girememiştir. Kuzey ve 

Güney arasındaki uçurumun genişlemesindeki diğer neden IMF ve Dünya Bankası gibi 

ekonomiye yön veren firmaların Güney ülkelerde uyguladıkları yapısal uyum 

programlarındaki başarısızlığından kaynaklanmaktadır. Dayatılan standart istikrar 

programlarındaki amaç “Washington Uzlaşması” da denilen tek bir modelin ön plana 

çıkarılmasıdır. Bu programlarla beraber Güney ülkelerdeki büyüme yavaşlamış ve sosyal 

kurumlara ayrılan kaynakların azalmasına neden olmuştur. Aynı zamanda yapılan 

özelleştirmeler ile kamu şirketleri kapanmış ve piyasalar tamamen yabancılara açık bir pazar 

haline gelmiştir. İşsizlik sayısının yükseldiği Güney ülkelerde kentlerdeki orta sınıf da çökme 

noktasına gelmiştir. Kuzey; Güney ülkelerinin üstün olduğu tekstil, elektronik ve tarım 

ürünleri gibi sektörlerde ihracat yapmasını engellemiştir. DTÖ’nün tarife ve tarife dışı 

engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemelerine rağmen Kuzey ülkeleri gizli korumacılık 

yöntemleri geliştirerek Güney ülkelerinin ekonomilerinin büyümelerine engel olmuştur. 

Güney ülkelerinin ekonomik anlamda rekabet edememe sebeplerinden biri de borç yükü altına 

girmeleri olmuştur (Ertuna, 2005: 14-15). Bu nedenle dünya ekonomisinin gerçekten 

“küresel” olduğunu söylemek zordur. Ticaret, yatırım ve finansal hareketleri Kuzey Amerika, 

Japonya Batı Avrupa ile Asya ve Latin Amerika’da yeni sanayileşen Çin, Hindistan, 

Endonezya Meksika ve Brezilya gibi belli başlı kapitalist gelişme kutuplarını oluşturan 

ülkeler arasında sınırlı kalmaktadır. Ekonomideki egemenliğin gelecekte de bu ülkelerde 

devam edeceğini şimdiden söylemek yanlış olmaz (Cheviron, 2004:2). Küreselleşme sürecine 

yön veren kurumların başında gelen IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün 

meşrutiyeti tartışma konusu haline gelmiştir. Bu kurumları yönlendirenlerin çokuluslu 

firmalar ve finans çevrelerinin olması bunun başlıca sebebidir (Newland’dan akt: Bozkurt, 

2000:109). IMF’ye kardeş kuruluş olarak kurumsallaşan Dünya Bankası’nın borç verme 

yöntemi eleştirilerin odak noktasını oluşturmaktadır. Borç verme yönetmeliği, 

hükümetlerarası olmakla sınırlı kaldığından dolayı gelişmiş ülkelerin hükümetleri Dünya 

Bankası’nın borç verme çalışmalarını kontrol altında tutarak kendi aleyhlerine yönelik rekabet 

yaratacak bir durum karşısında borçları veto etme haklarını kullanabilmektedir (Soros, 

2003:67-68). 

Borç alan ülkelerin borçlarını ödeyebilmeleri için acil ihtiyaç paketleri oluşturmakla 

görevli olan IMF, geçmişte krizin eşiğinde olan ülkelere uyguladığı programlarla ülkelerdeki 

krizin sona ermesini sağlayan bir güce sahipken (Soros, 2003:80-83) şimdi aynı etkiyi 

gösterememektedir. Asya Krizinde IMF’nin uyguladığı programlar Asya’ya istikrar getirmek 
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yerine krizin daha da derinleşmesine neden olmuştur. Güveni sarsan IMF programları 

Rusya’da yıkım yaratmış, Yugoslavya’yı da parçalamıştır. Oluşturulan bu süreçler askeri 

müdahaleye ve sömürgeleştirmeye açık bir alan oluşturmuştur. 1990–2000 borsa krizleri ile 

mali sermaye büyük bir darbe yemiş ve sonuç olarak IMF politikaları ülke ekonomilerine 

yarar getirmekten çok istikrarsızlığın büyümesinin tetikleyicisi olmuştur (Yıldızoğlu, 

2006:13-14). Çünkü IMF; “Yeni Dünya Düzeni’nin oluşturulmasında Merkez’in öngördüğü politikaların 

uygulanması ve gerekli önlemlerin alınmasında görev almaktadır. Bu bağlamda azgelişmiş ülkelerin 

ekonomilerin uyum sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünde “hekim” rolüne soyunurken, küreselleşme ve 

Yeni Dünya Düzeni’ne karşı tavır alınması veya politikalar uygulanması durumunda “jandarma”lık görevini 

yerine getirmeye çalıştığı” (Sönmez, 1998:528) için başarısız sonuçlar almaktadır. 

Bunun sonucu olarak zenginle fakir arasındaki uçurum daha da açılmaya devam 

etmiştir. Zenginlik küreselleşirken, sefalet yerelleşmiştir (Bauman, 1997:86). Kısacası 

“kapitalizmin gelişmesiyle yeryüzünde hep ekonomik açıdan bir eşitsizlik ve üstünlük, hatta 

bir hegemonya söz konusu olmuştur, merkez-çevre ayrımı yaratılmış ve büyümektedir; üstelik 

bu katmanlaşma kapitalizmin gelişmesi için de şart” (Koray, 2000) olan bir koşuldur. 

1.2.2. Küreselleşme Sürecinin Siyasi Etkileri 

Küreselleşme ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir olgudur 

(Giddens, 2000:23) ve bu nedenle teknolojiden başlayan küreselleşme hareketleri ekonomiden 

geçip toplum düzenine; yönetim yapısına, düşünce dünyasının şekillendirmesine kadar 

gitmektedir (Kazgan, 1994:246-247). Küreselleşmenin siyasal bir diğer ifadeyle politik 

yönünde ön plana çıkan yanı yakın vadede gerçekleşmesi beklenen ve kısmen günümüzde de 

gerçekleşmiş olan ulus devletin egemenlik alanının büyük ölçüde daralma konusudur (Uygun, 

2000). Araştırma esnasında karşımıza bu yanı vurgulayan “ulus-devletler ve buna bağlı olarak 

ulusal siyasal liderler hala güçlü müdür, yoksa dünyayı şekillendiren güçler karşısında büyük 

ölçüde eli kolu bağlanmış bir konuma mı gelmişlerdir?” (Giddens, 2000:29) türünde sorular 

çıkmıştır. Ulaştığımız verilerle bu sorulara aşağıda yanıt ya da yanıtlar aranmaya çalışılmıştır. 

Devleti Bauman; “belli bir toprak parçası üzerinde işlerin yürümesi sırasında bağlayıcı 

olan kuralları ve normları koymak ve hayata geçirmek için meşru hak talep eden ve yeterli 

kaynakları elinde bulunduran bir birim” (Bauman, 1997:71) olarak tanımlamıştır. Ulus 

kavramı ise “ortak köken, en azından ortak dil, kültür ve tarih ile şekillenmiş siyasi bir 

topluluk” (Habermas, 2002:16) anlamına gelmektedir. Ulus-devleti ise; “kendi halkının 

çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, temel hedefleri ulusun çağdaşlaşması, ülkenin 
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sanayileşmesi ve gelişmesi, sosyal adaleti gerçekleştirmek olan, ulusal varlığa ve benliğe 

sahip çıkan devlet şekli” (Dura, 2006) olarak tanımlamak mümkündür.  

Avrupa’nın kurumsallaştırdığı bir siyasi yapı olan ulus-devlet; “Fransız Devrimi’ni izleyen 

yıllarda Avrupa dışındaki Orta Çağ devletlerine, sömürgelere örnek oluşturdu. Bu model 1970’li yılların ortasına 

kadar temel niteliği bozulmadan, daha sosyal nitelikli bir kimlik kazanarak geldi. SSCB ve onu izleyen diğer 

sosyalist devletlere ya da iki dünya savaşı arasında ulus-devlet modeli çerçevesinde yükselen otoriter devlet 

modellerine rağmen, bu modelin temel özelliği değişmeden”  (Kazgan, 1994:219) korunmuştur.  

Bu modeli diğer modellerden ayıran üç işlevi vardır. Birinci işlevi yasa ve düzendir. Bu 

işlevi yerine getirmek için öncelikli olarak yerel örgütlenmelerin gücünü bastırarak bu 

örgütlenmelere kendi kurallarının benimsetilmesi gerekir. Modern devletin yani ulusal 

devletin yasa ve düzen sağlama işlevi dönemin egemen gücü kapitalizmin pazar 

mekanizmasının ve meta üretiminin gelişimiyle uyumlu bir şekilde gelişmesinde yatmaktadır. 

Kısacası Avrupa’nın 16. ve 17. yüzyılını devletin koyduğu kurallar ve bu kurallara uyum 

süreci oluşturmaktadır. Modern devletin ikinci işlevi ise etkin bir kamu finansmanı 

sağlamaktır. Dünya pazarında devletler hem ülke içindeki yerel gruplarla mücadele etmek 

hem dış güçlerin iktidarlarıyla yarışmak zorundadır. Bu nedenle iki kuruma; yargı ve 

profesyonelleşmiş sürekli orduya gereklilik duyulmuştur. Bunun için gerekli olan sermayeyi 

sağlayacak olan devlettir. Modern devletin üçüncü işlevi de ülkenin ekonomi politikasına 

getirdiği korumacı tavırdır. 16. yüzyılın başlarından 18. yüzyıla kadar devletlerin ekonomik 

anlayışı, kapitalizmin sermayesini güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Ulus-devletin bunu 

gerçekleştirme aşamasındaki belirlediği normlar arasında; “...denizaşırı toprakları kolonileştirip, 

kendi tüccarlarına ticaret ayrıcalığı sağlama, kendi ulusal ticareti ve üretimi için korumacı önlemler alma, 

örneğin kendi limanlarına mal getiren ve götüren yabancı bayraklı gemilere ek vergi ya da doğrudan yasaklar 

getirme, ticaret sermayesinin birikimi için kendi ulusal ticaret şirketlerine seçmeci tekeller kurma gibi girişimleri 

sözü edilen sermaye birikimindeki aktif ve ağırlıklı rolün örnekleri sayılabilir. Bununla beraber kapitalizmin 

dinamizmi ve gelişme yasası bir süre sonra her alanda yepyeni oluşumlara ve gelişimlere yol açmıştır. Ancak 

modern devletin, değişmeyen, en ağır basan özelliği sermaye birikiminde bir işlev yüklenmesi” (Şaylan, 

1995:39- 46) olarak biçim kazanmıştır. 

Ulus-devlet yapısını sağlamlaştıran devlet ve ekonomi arasındaki bu bütünleyici 

ilişkidir. Devletin ekonomi politikasında sermayenin kullanımına sadece kâr sağlayan bir araç 

olarak değil halkın tamamına yararlı olacak hizmetlerin gerçekleşmesi belirleyici olmuştur 

(Habermas, 2002:29-30). Ama bu bütünleyici ilişki 1980 yılında iletişim teknolojilerindeki 

devrim niteliğindeki değişim ile beraber sona ermiştir. Küreselleşmenin en önemli özelliği 

olan sermayenin sınırsız bir şekilde dolaşması devletin vergilendirme ve denetleme görevini 
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kısıtlamıştır. Devletlerin ulusal ekonomiler üzerindeki denetim yetkisi böylece etkisiz 

kalmıştır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan refah devleti de yeni dünya 

düzeninden zarar görmüştür. Çünkü sosyal devlet güvencesinde yaşayan insanlar tek 

güvencelerini kaybetmemek için ülkelerini terk edemezken, refah devletinin vergiye tabi 

tuttuğu sermaye yer değiştirme olanağına sahip olmuştur. 1980’ler aynı zamanda özellikle 

ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher hükümetlerinin yeni ekonomi modeli olan liberal 

ekonomi politikasının da uygulanması için uygun bir ortam yaratmıştır. Yani küreselleşme, bu 

iki hükümetin hedefi olan, devletin ekonomi üzerinden denetimini çekmesi amacına iyi 

hizmet etmiştir (Soros, 2003:2).  

Yeni siyasal düzende serbest piyasa ekonomisinin uluslararası düzeyde geçerli kılınması 

için birçok uygulama oluşturulmuş ve devlet denetiminin varlığı iyice yok edilmiştir. Bu yeni 

düzende; “korumacı politikalara ve devlet karışımcılığı, girişimciliği ve müdahalesine sanayi, ticaret, 

bankacılık, mali sektörlerde son verilmesi ve mevcut kamu işletmelerinin hızla özelleştirilmesi veya tasfiye 

yoluyla elden çıkarılması, sosyal güvenlik harcamalarının azaltılması, hatta sosyal güvenlik sisteminin tasfiye 

edilerek bireysel çözümlerin yaygınlaştırılması, yani özel sigorta şirketlerinin özendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, mal-hizmet sermaye hareketlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılarak tam serbestliğin 

sağlanması amaçlanmıştır. Böylece serbest piyasa ekonomisi temelinde yükselen küreselleşme gerçekleşecek ve 

bu gelişmeye ayak uyduran ülkeler ve bireyler yarar sağlamış” (Sönmez, 1998:512) olacaktır.   

Geçmişte ulus-devlet modelini yaratarak bu modelle büyüyen ve gelişmelerini bu 

modele borçlu olan şu an “Merkez”in başında bulunan ABD başta olmak üzere diğer gelişmiş 

ülkeler şimdi ulus-devleti yıkan sınıfın içerisinde yer almaktadır. Bunun temelinde yatan ise 

Çevre’de yer alan gelişmekte olan ülkelerin ulus-devlet modeliyle gelişebilecek olmasından 

duyduğu korkudur. 1980’den itibaren Merkez’de yer alan güçler “merdiveni itme” yöntemiyle 

Çevre’yi ulusal- devlet modelinden uzaklaştırmakta ve yerine devletin görevini üstlenecek 

kurumlar inşa etmektedir. Ulus-devletin zayıflamasında önemli rol oynayan kurumları 

ulusüstüleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme olarak sıralayabiliriz (Dura, 2006). İlk bakışta 

küreselleşme kavramıyla çelişki gibi görünen bölgeselleşme ve yerelleşme gibi kurumların 

varlığı ulus-devletin yarattığı yönetim boşluğunu doldurmuş ve gelişmiş ülkelerin ekonomik 

ve siyasal anlamda ilerlemesine yardımcı olmuştur (Uygun, 2000).  

İkinci Dünya Savaşından sonra küresel çapta rol oynayan Dünya Bankası, IMF ve 

OECD gibi örgütlenmeler devletin ekonomik ve politik anlamda görevlerini 

gerçekleştirmektedir (Kazgan, 1994:16). Artık “dünyanın neresinde, ne kadar mal ve hizmet 

üretileceğini giderek büyüyen ölçekte çokuluslu korporasyonlar” belirlemektedir (Şaylan, 

1995:264). Günümüzde de Türkiye’de sıklıkça duyulan ulus-üstü siyasal yapı Avrupa 
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Birliği’dir. Avrupa Birliği; “ulusal devletler yerine geçecek fakat esasında aynı işlevi görecek yeni bir 

devlet modeli değil. Yani Paris’in, Londra’nın, Roma’nın yerine Brüksel geçmiyor.  Brüksel yeni bir yapılanmayı 

temsil ediyor, ulusal devlet düzeyinin üstünde yapılması gereken işlevleri üstleniyor. Bünyesindeki devletleri 

yeni koşullara uymaya, yitirilen mutlakıyete direnmek yerine bu koşullara göre yapılanmaya zorlayan” 

(Keyder, 2000) bir birim olarak yer almaktadır.  

Ulus-devlet yapısının zayıflamasına neden olan bir başka kurum ise bölgeselleştirmedir. 

Bölgesel antlaşmalar ulus-devletin karar almasını bunları uygulamasını ve denetlemesini 

önemli ölçüde etkilemektedir (Kazgan, 1994:16). 1990’lı yılların başında Merkez kendi 

içindeki durgunluğu ortadan kaldırmak, kârını artırmak ve çevre ülkeleri kendi çıkarları 

doğrultusunda biçimlendirmek için önemli bölgesel antlaşmalara imza atmıştır. Sonuç olarak; 

“ticarette ve sermaye hareketlerinde serbestleşme söylemine karşın, Merkez’in başta ABD 

olmak üzere, güç odakları arasında bir paylaşım mücadelesinin giderek hızlandığı ve belirgin 

bir bölgeselleşmenin veya çok odaklılaşmanın gerçekleştirilmeye çalışıldığı” gözlenmeye 

başlamıştır (Sönmez, 1998: 520-523). 

Ulus-devletin zayıflamasına neden olan diğer bir kurumsal örgütlenme ise yerelleşmedir. 

Yerelleşme; “merkezi idarenin elinde olan karar verme, planlama, kaynak yaratma gibi 

yetkilerin sadece yerel yönetimlere değil, taşra kuruluşlarına, yarı-özerk kurumlara, vakıf 

dernekler gibi gönüllü kurumlara, meslek örgütlerine ve şirketlere aktarılması" (Demirbaş, 

2003:96) olarak tanımlanmaktadır. Ulus-devletlerin yönetimdeki etkinliği zayıflarken 

görevlerin çoğunluğunu eline alan yerel yönetimlerin önemi gittikçe artmaktadır (Erbay, 

1998:306). Güler; “Küresel düşün yerel davran” sloganının çıkış nedeninde küreselleşme 

sürecinin yerelleşme düşüncesinin yattığını vurgulamaktadır. Yerelleşme ile ulus devletin 

egemenlik alanları bir yandan parçalara ayrılırken diğer yandan da küresel iktidar 

mekanizmaları pazarda daha rahat hareket alanı kazanmışlardır (Demirbaş, 2003:97).  

Devletin ekonomi üzerindeki işlevlerini küresel aktörler alınca sosyal düzende 

duraklama, gerileme ve istikrarsızlıklar baş göstermiştir. Rocard’a göre “pazar ekonomisi 

sosyal dengelerden sorumlu değildir... Kapitalizm bize yeniden gelişmeyi getirmiyor. Bu 

durum, toplumlarımızın istikrarının, sosyal uyumun ve Üçüncü Dünya’nın gelişme şansının 

sonu demektir...” (Kazgan, 1994:223-224). Sosyal devletin üçüncü dünya olarak nitelenen 

ülkelerde büyük darbe alması işsizliğin artmasını ve nüfus artışına neden olmuştur. Bu 

yaşananlar da Kuzey-Güney arasındaki farkı gittikçe açmıştır (Kazgan, 1994: 225-226).  

Küreselleşmenin gerçekleşme araçlarından biri olan özelleştirme Ulus-devlet’in 

etkinliğini yok etmek için uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle özelleştirme; “ulusal kaynakların 
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güçlü merkez sermayeye devrinden öte, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde hükümetlerin ekonomiyi tanzim de 

ellerinde bulunması gereken güçlü silahın da alınması anlamına gelmektedir. Bunun da ötesinde, enerji ve 

ulaştırma v.b gibi çok önemli stratejik alanların özelleştirme politikası altında yabancılaştırılması da, 

hükümetlerin ekonomi üzerindeki karar alanı ve gücünü de daraltmayı” hedeflediğini göstermektedir. Bir 

nevi hâkim sermaye küreselleşme ve özelleştirme politikalarıyla sömürü alanlarına bir yenisini 

eklemektedir (Önder, 2000).  

Demokrasinin öncülü olan ulus-devletin (Gülalp, 2000) sermaye hareketliliğiyle beraber 

etkinliğini yitirdiği tartışmaları demokrasi kavramının sorgulamasına neden olmuştur: 

“...sermaye merkezli karar süreçleri içinde, demokrasi kavramının içeriği de, “halkın yönetimi”nden 

“sermayenin yönetimi”ne evrilmiş bulunmaktadır. Günümüz Batı demokrasilerinin hakim niteliği de budur; 

sermaye kendi yönünde karar verirken, sermaye-dışı kesimlere sadece kısmen ifade özgürlüğü tanımakta, fakat 

bunun ötesinde fiili hak elde etme özgürlüğü söz konusu olmamaktadır” (Önder, 2000). Siyaset bilimci 

Hayek tıpkı 19. yüzyılın ilk yarısında uygulanan siyaset ve ekonominin birbirinden ayrılması 

gibi yeni bir demokrasi tanımına olan ihtiyacı dile getirmiştir. Bazı yazarlar ise tartışma 

konusu olan demokrasinin “devletten hizmet talep eden grupların siyaset dışına itilmeleri” 

şeklinde gerçekleşeceğini vurgulamışlardır. Bu yaklaşımlar çoğunlukla taraf toplamamaktadır. 

Çünkü; “yeni dünya düzeninde demokrasinin yeniden tanımı gelişmekte olan ülkelerde olan 

işsizlik, daha yetersiz eğitim, daha sınırlandırılmış düşünce ve katılım özgürlüğü, daha 

baskıcı ve otoriter bir toplum düzeni anlamına geleceği ileri sürüldüğünden dolayı” (Şaylan, 

1995:268-269) tartışma  geçerliliğini günümüzde de korumaktadır.  

1.2.3. Küreselleşme Sürecinin Kültürel Etkileri 

Küreselleşmeyle dünyanın Mc Luhan’ın literatüre geçmiş “Küresel Köy” ifadesiyle 

büyük bir değişim sürecine girdiğini Giddens şu örnek ile belirginleştirmektedir: “Bir arkadaşım 

Orta Afrika’daki köy yaşamı konusunda çalışıyor. Birkaç yıl önce alan çalışmasının yürütmeyi amaçladığı uzak 

bölgeye ilk defa gitmiş ve daha oraya vardığı gün bir eve gece eğlencesine davet edilmiş. Hemen akla geleceği 

üzere, arkadaşım orada, dış dünyadan yalıtılmış durumdaki bu topluluğun kendine özgü geleneksel eğlenceleri 

hakkında bir şeyler öğrenmeyi umuyormuş. Oysa gecenin sebebi Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminin videoda 

topluca seyredilmesinden başka bir şey değilmiş. Üstelik film henüz Londra’da bile sinemalara gelmemişken!” 

(Giddens, 2000:19-22). 

Ulaşım, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisindeki gelişmelerin getirdiği yeniliklerle 

küreselleşme, toplumsal ve kültürel düzenlemeler üzerinde mekansal uzaklıklardan 

kaynaklanan farklılıkların ortadan kalktığı toplumsal bir süreci başlatmıştır (Eşkinat, 1998:7). 

Batı ülkeleri dünya ekonomisinde ve siyasetinde tek söz sahibi olma gücünü teknolojik 

devrimin getirdiği yeniliklerle birlikte sağlamlaştırırken kapitalist mantığın hakim olduğu 
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düzende ürünlerini satmak için yeni pazarlar aramaya girişmiştir. Zayıf ülkeler üzerinde 

sömürgeyle hegemonyalarını kabul ettiren egemen güçler 19.yüzyıldan itibaren ise 

misyonerler aracılığıyla kendi kültürünü sömürge devletlere benimsetmeye çalışmıştır. 

Misyonerlerin yerini iletişim teknolojisindeki değişimle beraber iletişim araçları alırken siyasi 

güç odakları hakimiyet alanını daha da genişletmiştir (Mahiroğulları, 2005:1277-1278). 

Böylece küreselleşme; “Avrupa kültürünün, yeni sömürgecilik, kolonizasyon ve kültürel 

kaynaşma ile tüm dünyaya yayılma çabalarının bir sonucu olarak” (Eşkinat, 1998:7) biçim 

kazanmıştır.  

Kültürlerin karşılıklı olarak biraraya gelmesinde toplumların benimsetilmeye çalışan 

kültüre karşı gösterecekleri tavır bu noktada önemlidir. Çünkü mekanlar arasındaki mesafe 

sıklaştığından egemen güçlerin dışındaki toplumlar da yeni dünya düzeninde kabul görme 

arayışı içerisine gireceklerdir. Kendi kimliklerini küresel çapta duyurmak için kültür iyi bir 

aracı olarak kullanılabilmektedir. Diğer taraftan siyasal ve ekonomik alanlarda egemenliğini 

kanıtlamış olanların amacı ise kendi kültürünün kabul göreceği homojen (türdeş) bir kültür 

oluşturmaktır. Ve burada karşımıza küreselleşmenin kültürel anlamda “türdeşleştirici ve 

farklılaştırıcı” iki boyutu çıkmaktadır. Küreselleşmeyi türdeşleştirici bir süreç olarak ele 

alanlar yemekten, giyime, televizyon alışkanlıklarına kadar her şeyin tek tip bir kültürü ön 

plana çıkardığını vurgulamaktadır. Ve bu kültüründe çoğunlukla Batılı bir yaşam tarzını bütün 

dünyaya duyurmak olduğunu ileri sürmektedir (Sarıbay, 2004:40-42). Örneğin fast-food 

yemek kültürünün öncüsü olan Mc Donalds’ın her ülkede yaygınlaşması ve insanların bu 

kültüre direnç göstermek yerine ürünü ve onunla gelen kültürü benimsemesi bunun bir 

göstergesi (Büyükuslu, 2000:122-123) olarak kabul edilmektedir. 

 Küreselleşmenin ikinci boyutu ise farklılaştırıcı olmasıdır. Küreselleşme sayesinde 

yerel kültür öğeleri de Batı dışındaki toplumların kültür kodlarıyla etkileşime girmekte 

böylece yeni kültürel pratikler ve anlayışların oluşmasına öncülük etmektedir (Sarıbay, 

2004:42). Örneğin yerel kültür de kendi yemek kültürünün “fast food” zincirine benzer 

şekilde küresel pazarda tercih edilmesi için yeni arayışlara girişmişlerdir. Yerel kültürler; 

“böylece sadece yemek yeme alışkanlığı değil yeni bir hizmet sunma yöntemini ve 

organizasyonunu öğrenip kendi yemek kültürünü küresel boyutta ihraç etmeye başlayabilir. 

İtalyan pizzası, Çin’de yoğun bir şekilde görülmeye başlayan fast-Çin yemeği, Türk döneri ve 

lahmacununu” (Büyükuslu, 2000:123) bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. 

Küreselleşmenin kültürde farklılaştırıcı boyutu yerine türdeşleştirici boyutu daha ön 

plana çıkarak bir anlamda Batı kültürünün diğer kültürlere dayatılması şekline dönüşmüştür. 
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Stuart Hall, bunu ulus-devletin ve onunla bağlantılı ulusal kimliklerin küreselleşmeyle beraber 

erozyona uğratıldığını görüşünde birleştirerek İngiliz kültürü üzerinde netleştirmektedir: 

“Dünyanın en büyük ekonomik gücü konumundaki, ticari ve endüstriyel gelişmenin 

zirvesindeki, ilk endüstrileşen ulus niteliğindeki Britanya, sonradan daha iyi, daha güçlü, 

daha rekabetçi diğer yeni endüstrileşen ulusların arasında sıradan bir ulus” haline gelmiştir. 

Çünkü İngiliz kimliğiyle doğan Britanya halkı küreselleşme süreçleriyle birlikte kendine özgü 

olan bu kimliğini kaybetmiştir. Halbuki kimlik Hall’a göre; “..her şeyin dönmekte olduğu şu 

dünya da sabit gönderme noktalarıdır, geçmişte de, şimdi de gelecekte de, dönen dünyada 

duran noktalarını” (Hall, 1998:42-43) ifade etmektedir. 

Küreselleşmenin yarattığı kültürün egemenliği bütün sınırları hızla aşabilen kitle 

iletişim araçlarının egemenliğine geçmiştir. Bu görüşü Hall şu şekilde betimlemiştir: “Küresel 

kitle kültürü, kültürel üretimin modern araçlarının egemenliğindedir. Dilsel sınırları hızla ve kolayca geçebilen 

tüm dillerde anında konuşan görüntünün egemenliğindedir. Popüler hayatın, eğlencenin ve yeniden inşasına 

doğrudan katılan görsel ve grafik sanatların her türlü müdahalesinin egemenliğindedir. Televizyonun ve 

sinemanın, görüntünün, görselleşmenin ve de kitle reklamcılığının sunduğu tarzların egemenliğindedir. Küresel 

kitle kültürü, tüm bu kitle iletişim biçimlerinde kendini” (Hall, 1998: 47-48) göstermektedir.  

19. yüzyılın kapitalist düzeninde ortaya çıkan kitle kültürü seri üretimin bir sonucudur. 

Kitle çapında üretilip dağıtılan kültürel ürünler veya mallarda kitle kültürünün yansımaları 

görülmektedir. Örneğin radyo ve televizyon programları, dizi filmler, sinemalar, haberler, 

dergiler, çizgi filmler gibi aracılarla bu kültürler dağıtılmaktadır. Kitle kültürü; “üretim yapan 

bir endüstrinin hem ürünü hem de tüketici kitlesini biçimlendirmesini, dolayısıyla üretimi 

sosyalleştirip herkesi üretime ve tüketime katarak zenginliğin yaratılmasını ve yaratılan 

zenginliğin büyük bir kısmını özel mülkiyet adı altında sermaye sahiplerine ayırmasını” ifade 

etmektedir. Dolayısıyla yaratılan materyalin kitlelere aitliği sadece tüketim aşamasında 

gerçekleşmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:41-42).  

Küreselleşmenin yarattığı kültürdeki bir “tüketimcilik” anlayışı Sarıbay’a göre sunulan 

kültürün benimsenmesi ya da reddedilmesinde ortaya çıkmaktadır. Kültürel anlamda 

tüketimcilik; “ekonomik bir olgudan farklı, fakat ondan esinlenen sosyo-kültürel bir tutum ve yaklaşımı ifade 

eder. Tıpkı mal ve para gibi, toplumsal ve kültürel şeylerin de edinilmesinin ve gösteriminin vazgeçilmez bir 

arzu olarak toplumda yerleşmesi, bu arzunun o topluma aidiyet duyguları yaratmada, bireylere toplumsal konum 

sağlamada nihai olarak kendini modern tarzda var etmede işlevsel olmasıdır. Tüketimin sosyo-kültürel alanının 

ve ilişkilerin yerleşik hale gelmesi; bu doğrultuda fikirlerin, imgelerin, anlamların da bir mal gibi tüketilmesi; 

nihayet insanların kim olduğunun, tüketim kalıplarına ilişkin sembollere bakılarak belirlenmesini” ortaya 

çıkarmaktadır (Sarıbay, 1994:41).  
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Kitle kültürünün kapitalist pazardaki somut şekli olan popüler kültürde amaç kalıcılık ve 

sürekliliği sağlayabilmektir. Sürekli olarak yeni tüketim modelleri ortaya çıkaran popüler 

kültür kitle kültüründen sonra bir tüketim kültürü yaratmıştır. Bununla hedeflenen sermayenin 

ve sermaye sisteminin sürdürebilirliğini gerçekleştirmektir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:34-

35).  

Tüketim kültürünün oluşturulmasında küreselleşmeyle ortaya çıkan çokuluslu firmaların 

payı büyüktür. Hem sayı olarak artan hem de hâkimiyet alanını genişleten bu firmalar kültür, 

eğlence, sanat ve tüketim alanlarında tek bir kültürün popüler olmasını sağlayarak, küresel 

formlar oluşturmuşlardır. Özellikle gençlerin hedef alındığı bu alanlarda en moda olanı almak 

için rekabet başlamıştır (Ülman, 2000). Gençler için tüketimin amacı artık “popüler”in içinde 

saklanmıştır: “Nike veya Adidas giyme, pizza yeme, modayı takip etmenin kendisi popüler bir pratik olurken, 

aynı zamanda pratiği yapanı da "popüler" (zamana uyan, ileri, çağdaş) yapar. Popülerden geçerek kişi kendi gözünde 

ve diğerlerinin karşısında değerini bulur. Böylece, örneğin Coca Cola ile hayatın tadını alan gençle birlikte birbirini 

destekleyen baskıcı bir popülerlik kümesi oluşur. Bu kümede Coca Cola firmasından, reklamını yapan şirkete, reklamı 

taşıyan medyadan Coca Cola'yı içen gençlere ciddî farklılıklar gösteren fayda, doyum, sonuç ve çıkar elde eder. 

"Hayatın tadı" ile gelen bu fayda gençlerde popüler duygu ve duyarlılıklarla dolu gönülden bir katılma yaratır. Hem 

(karbondioksit, statü ve değer gibi) gazla şişirerek doyum hem de genirterek doyum sonrası rahatlama” (Erdoğan,  

2004) getirmektedir.  

Frankfurt Okulu temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer 1930’lardan sonra kitle 

kültürü ve popüler kültür terimleri yerine “kültür endüstrisi” kavramını geliştirmişlerdir. 

Kültür endüstrisi kavramını kullanmalarındaki amaçları kitle iletişim araçlarıyla beraber 

kültürün bir endüstri haline dönüştürülmesidir. Frankfurt temsilcileri kitle kültürünün 

kapitalist sisteme hizmet eden bir kültür olduğunu ve bu kültürün her yeri metalaştırdığı gibi 

kültürüde meta düzeyine indirgediğini ve bireyleri de birer tüketici gibi yöneterek yanlış 

bilinçler ortaya çıkardığını savunmaktadır (Özbek, 1998:64-66). 

Kültürel anlamda gücü temsil eden ABD, medya sayesinde küreselleşmeyi 

Amerikanlaşmaya dönüştürerek, global dünyaya kültürel bir boyut kazandırmıştır (Sözen, 

1997:45-55). Amerika’nın küreselleşme sahnesinde nerdeyse tek oyuncu olarak dünyayı 

yönetmesinde (Berger ve Hunginton, 2003:10) kültürle ilgili günlük yaşamda popüler olanı 

yaratan ona popüler kimliği veren en popüler iletişim aracı televizyonun katkısı büyük 

olmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2005:103). Modern toplumların en önemli boş zaman 

eğlencesi olan televizyonun bu gücünden yararlanmak isteyen iktidarlar ideolojisini yaymak 

ve söylemlerini topluma ulaştırmak için en önemli aracısını da bu şekilde bulmuştur (Arık, 

2006:122).  
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Televizyonun içine dahil olan her ürünü küreselleştirdiğine en iyi örnek Amerika’nın en 

önemli popüler kültür değerlerinden biri olan beyzbolun televizyon sayesinde küresel bir değer 

haline gelmesinde daha iyi netleşmektedir. CNN televizyonu; “Atlantalı evrensel gezgin patron Ted 

Turner ABD dışındayken ülkesindeki beyzbol maçlarının sonuçlarını merak ettiği için kurulmuştur. Turner: 

“Öyle bir televizyon olmalı ki, dünyanın neresinde olursam olayım o an oynanan beyzbol maçını izleyebileyim” 

demiş. CNN’in bugün esas olarak beyzbol maçları yayımlayan bir spor kanalı olmadığını bilmeyen yok. 

Turner’ın anlattığı masalı gerçek olarak kabul etsek bile, sonuçta küresel değer haline getirilmek istenen, yani 

yaygınlaştırılmak istenen değer, Amerikanlıların gözde sporu beyzbol tarafından temsil edilen değerler (Duran, 

1999:18-19) olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kültürün en önemli aracısı olan medyaya Amerika’nın küresel ölçekte sahip 

olmasındaki en önemli sebeplerden birisi de dildir (Morley ve Robins, 1997:39-94). Bütün 

dünyada yatay olarak işleyen görsel-işitsel toplu yayın araçları, İngilizce konuşan daha da 

kesin olarak ifade etmek gerekirse, Amerikan medyasıdır. Bir iş görüşmesinde, akademik 

kariyerde hayatımızın her alanında yabancı dil bilme zorunluluğu vardır. Bir yarışmaya 

katılırken bile icra edilecek şarkının İngilizce olarak söylenmesi artı puan kazandırmaktadır. 

Bunun nedeni ise; “Amerikan emperyalist gücünün geleceği ne olursa olsun, ufukta bu dile bir rakip 

görülmemektedir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın İngilizce’yi gittikçe artan ölçüde ortak dil 

olarak kullanması temelde pratik nedenlerden kaynaklanmaktadır. İngilizcelerini ilerletmek için turistlerin 

peşinde dolaşan Çinli gençlerin istediği Shakspeare ya da Faulkner okumak değil, internete girerek iş bulma 

olanaklarını geliştirmekte” yatmaktadır (Berger ve Hunginton, 2003:10). 

Kültürlerarası etkileşimlere en açık alanlardan biride sinemadır. Kitlesel olduğundan 

dolayı kültürün en hızlı, kalıcı taşıyıcısı olan sinemayı egemen kültürlerin fark etmesi 

gecikmemiştir. Kendisi de büyük bir endüstri olan sinema, küresel ekonominin yeni pazar 

kapısı olarak görülmüştür (Karakaya, 2004:69). Avrupa Sinemasında örneğin Hollywood’un 

payı çok yüksek bir yüzdeye sahiptir. Burada Avrupalıların kızgınlığı Avrupa kültürünün 

çeşitliliğini yok eden Amerikan yapımı filmleredir. Avrupa kültürünü bitirme noktasına gelen 

Amerika’ya karşı Avrupalılar çocuklarının tek bir dille büyüyecek olmasından dolayı 

endişeye kapılmışlardır. Ama onların istedikleri çocuklarının İngilizce dışında Fransızca, 

Almanca, İtalyanca’nın da konuşulduğunu görmeleridir (Morley ve Robins, 1997:39-40).  

Amerikan yayılmacılığına karşı çıkan ve ulusal kimliğini korumak için bir şeyler 

yapılması gerektiğini gören ilk ülke Fransa olmuştur. Murat Ünal, Fransa’nın bu önderliğini 

şu şekilde aktarmaktadır: “Dönemin Fransa Kültür Bakanı Jacques Touban kültürün çoğulculuk ve çeşitlilik 

anlamına geldiğini savunarak GATT’ın (DTO) Avrupa kültürel zenginliği ve ulusal kültürleri üzerinde yıkıcı 

etkiler yapacağını, mutlak biçimde önlemler gerektiğini belirtir. Aynı dönemde, üstelik Amerikan Şirketleri 
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Avrupa sinema pazarının % 80’lik bölümünü ele geçirmişken, kültürün korunması ülkenin geleceğinin 

korunması olarak algılanmaya başlamışken Başbakan Balladur görsel-işitsel alanda Amerika’nın üstünlüğüne 

engel olmamanın, yalnızca Avrupa kültürlerinin sonu olmadığını, aynı zamanda ekonomi, toplum, uygarlık 

sorunu olduğunu vurgulamıştır. Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise daha da ileri giderek Amerika’nın kendi 

kültürünü bu biçimde dayatmasının “entelektüel terörizm” olarak adlandırılması gerektiğini bildirmiştir 

(Karakaya, 2004:69).  

Kültürün küreselleşmesinde, Avrupa ülkelerinin Amerika’nın hegemonyasında 

kalmasının sebeplerini ekonominin küreselleşmesinde aramak gerekmektedir. Çünkü 

kültürdeki gelişmeler aynı zamanda ekonomideki gelişmelerin sonucunu ortaya koymaktadır. 

Üçüncü Dünya ülkeleri özellikle 1970’lerden itibaren Batı’nın ekonomik baskılarından ve 

borçlarından kurtulamadığı için kültürel alanda da geri durmaya mecbur kalmışlardır 

(Karakaya, 2004:65).  

Sonuç olarak yeni dünya düzenine egemen olan para, rekabet ve kâr’ın (Duran, 

1999:10) yerini şimdilerde enformasyonun aldığını söyleyebiliriz: “Global ekonominin yeni 

parası artık enformasyondur” (Topuz’dan akt: Karakaya, 2004:66).  Dünyanın en zengin 

insanları, artık sanayiciler ya da bankacılar değil bilgi ve iletişim sektörünün temsilcileridir 

(Uygun, 2000).  Bu nedenle sanayi sektörü kültürel boyutun arkasında ikinci planda kalmıştır. 

Artık gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler küreselleşen dünyaya egemen olmak için kültürü 

ve onun aracılarını kullanacaktır. “Enformasyon devrimini en iyi yöneten ülke dünyanın en 

güçlü ülkesi” diyen Schiller bu güçlü ülkeyi de Amerika olarak ifade ederek gücün kimde 

olduğunu belirlemiştir (Karakaya, 2004:66). 

1.3 KAPİTALİZM VE FUTBOL 

1.3.1 Serbest zaman ve tüketim kültürü 

Bilgi iletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla beraber dünya ekonomisinin yapılanması daha 

da hızlanmıştır. Zaman ve mekan kavramları boyut değiştirmiş ve ülkeler arasındaki 

mesafeler kapanmıştır. Yaşanan bu süreçte küresel kapitalizmin simgeleri “küresel üretim 

süreçlerin hızlanması, uluslararası işbölümüne gidilmesi, uluslararası pazarlama 

stratejilerinin uygulanması ve finans ekonomisinin ekonomik egemenliği olarak” karşımıza 

çıkmaktadır. Politika, hukuk, eğitim ve spor gibi toplumsal sistemler yaşanan bu 

değişimlerden fazlasıyla etkilenmişlerdir (Alver, 2008:235). Toplumsal bir kurum olarak 

genelde spor özelde ise futbol doğada ya da toplumsal hayatta varolan hiçbir şeyden bağımsız 

olmadığı için küreselleşme sürecinde biçim ve yapı olarak değişmeye başlamıştır (Talimciler, 

2006:174-175). Bu değişimi küreselleşmenin özünde var olan kapitalizmin serbest zaman 
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kavramını üretim sürecinde nasıl biçimlendirdiğini açıklayarak anlamlandırmamız; serbest 

zaman etkinliği olan futbolun kapitalist mantık içinde nasıl metalaştırıldığını daha anlaşılır 

kılacaktır.  

Serbest zaman kavramının çıkış itibariyle büyük değişikliklere uğramasında ve yeni 

şeklini almasında modernizm ve kapitalizmin büyük etkisi olduğu bilinmektedir (Aytaç, 

2006:29). Marx modernliği anlamanın kapitalizmi anlamaktan geçtiğini vurgulayarak 

kapitalizm ile modernlik arasındaki kopmaz ilişkiyi vurgulamıştır. Marx’a göre modern 

dünyadaki değerleri anlamak bu değerlerin kapitalist düzendeki kullanımlarına bağlıdır 

(Poole, 1993:45-47). Modern ve modernizm, Batı’daki Rönesans, Reform ve Aydınlanma 

hareketleri sonrasında öne çıkan bir terimdir (Arık, 2004:23). 16. yüzyıldan itibaren Batı’nın 

merkantilistleşme süreciyle koşut gelişen modernlik; “ülkeler arası gümüş akışı, ekonomik ve 

toplumsal yapısı modernleşen bir dünyanın kültür değerlerinin ve kodlarının temas ettiği 

diğer dünyaya Doğu’ya akışıdır da... Bu anlamda, Batı dünyasının modernleşmesi, aslında 

Braduel’in belirttiği gibi, maddi bir medeniyet olarak kapitalizmin inşasısı” olarak biçim 

kazanmıştır (Sarıbay, 2004:101-102).  

Modernizmle beraber toplumda farklı dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Çünkü 

modernizmle beraber ideolojinin aktarımı daha da sıklaşmış ve modernizm kapitalizm 

kavramıyla beraber ekonomik alanda da varlığını hissettirdiği bir döneme girilmiştir (Arık, 

2004: 24).   

Kapitalizmin toplumsal bir biçim olarak ortaya çıkmasını sağlayan süreci; “feodal üretim 

tarzının, 12. yüzyıldan itibaren içine düştüğü üretkenlik kriz, tüccar sermayesinin ticaret, tefecilik ve manüfaktür 

üretim yoluyla bu üretim tarzı üzerindeki çözücü rolü, merkezi krallıklar etrafında ulusal ve uluslarüstü bir 

mekan ekonomisinin oluşması ve piyasa değişiminin üretimin her alanına sızarak mülksüzleşme ve emek 

gücünün metalaşması olgularını hızlandırması ve 17. yüzyıldan itibaren burjuva devrimleriyle gerçekleşen 

siyasal iktidar değişiklikleriyle” özetlemek mümkündür (Kaygalak, 2007:21).  

Kapitalizm sözcüğünün semantiği ekonomik bir olguyu ifade edecek şekilde 

kullanılmaktadır (Şaylan, 1995:36). “Bu nedenle sermayenin kapitalizmde kilit bir öğe olduğunu kabul 

etmek yerinde olur. Bu sistemde başlıca amaç ya da niyet, sermayenin kendini büyütmektir. Kapitalistler de 

gitgide daha çok sermaye biriktirme peşinde, ekonomi yaşamının tüm alanlarında, bu toplumsal süreçlerin 

gitgide daha çoğunu metalaştırmaya çalışmıştır. Kapitalizm  kendine dönük bir süreç olması bakımından, hiçbir 

toplumsal sürecin olası metalaştırılmadan özü itibari ile bağışık kalmamıştır. Bu nedenle kapitalizmin tarihsel 

gelişmesinin her şeyi metalaştırma yönündeki itilimi getirdiğini söyleyebilmek” mümkündür (Wallerstein, 

1996:13). Marx’ın klasik üstyapı-altyapı çalışmasında vurguladığı; “kapitalist üretim 

sürecinde yaşananlar, gündelik yaşamın belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır” tezi 
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kapitalizmin metalaştırma sürecinde her şeyi metalaştırma yönünü daha anlaşılır kılmaktadır 

(Arık, 2004:26).   

Kapitalizmin bir pazar ya da meta olarak değerlendirilmesinin gerekliliğiyle baktığı 

alanlardan biri de serbest zaman ya da diğer bir ifadeyle boş zamandır (Aytaç, 2004:116). 

Serbest zaman ve boş zaman birbirleriyle sürekli karıştırılan kavramlardır. Bazen ikisinin de 

aynı anlam taşıdığı düşünülerek kullanılmaktadır ama iki kavram arasında şu ayrıma dikkat 

etmek gerekir: Serbest zaman, bireyin sadece kendisi için, kendi adına yaptığı etkinlikleri 

içine alan bir zaman dilimiyken boş zaman bireyin sağlığı ve yaşamı için gerekli olan 

fizyolojik gereksinimlerin ailesi, toplumu ve ülkesiyle ilgili yükümlülüklerin hepsini içeren 

bir zamandır (Aydoğan, 2000:183).      

Serbest zaman ilk çıktığı gündeki anlamını yitirmiş bir kavramdır. Serbest zaman 

teorisyenleri, “serbest zamanın ilksel algılamaları/deneyimleri ile sınıfsal boş zamanın 

başlangıç noktası olarak” Antik Yunan’ı ele almışlardır. Antik Yunandaki kullanımıyla 

serbest olma, özgürleşme, rahatlık ve gevşeme kavramlarıyla ilişkilendirilen kavram 

şimdilerde bu anlamların yerine başka değerlerle anılmaktadır (Aytaç, 2006:28-29).  

Aristoteles’in serbest zaman tanımı kavramın ilk çıktığı zamana vurgu yapar 

niteliktedir. Serbest zaman, bireyin yücelmesi ve özgürleşebilmesi için kullanılarak 

mükemmelliğe erişebileceği bir zamandır. Aristoteles ayrıca bireyin bu eylemi yerine 

getirmesinde özgürlük ve bilinçlilik kavramlarının üzerinde de durmuştur (Aydoğan, 

2004:27).  

İşçi kapitalizmin ilk dönemlerinde kendi işgücünü satarak sistemde yaşayabilme 

hakkına sahip olmuştur: “İşçi, sosyal olarak harcanan emek miktarına eşit değerde emtia üretir ama buna 

karşılık ona bu değerin ancak bir bölümünü ödeyerek artı değer elde eder. İşçi aynı ücret karşılığında, ne kadar 

fazla miktarda servet yaratırsa, bu artı değerde o kadar fazla olur. Bundan ötürü kapitalist, işçiye olabildiğince 

düşük ücret ödemeye ve bazı teknik geliştirmeler sayesinde işgünü boyunca üretilen emtia miktarını artırmaya 

çalışır” (Büyük Larousse, 1992: 6338-6339) ve böylece işçinin iş de harcadığı süre beraberinde 

artmıştır. Marx’a göre bu üretim koşulları yani işçilerden elde edilen bu artı değer, işçilerin 

kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerden nesnel olarak yabancılaşmalarının temelini 

oluşturmuştur. Bu şekilde kendisinden yabancılaşmış bireyin tüketimi yabancılaşmış bir 

tüketim meydana getirmiştir (Bocock, 1997:44). 

Çalışmanın daha etkin duruma getirildiği bu dönemde serbest zaman azaltılmış ve 

gündelik yaşamın dışına çıkarılmıştır. Kapitalist sistem insan özgürlüğünü kısıtlayarak 

herkese zorla çalışmayı dayatmış ve bunu da sömürü gerçeğini saklamadan gerçekleştirmiştir: 



 
 

29

“Kitleler için bu dönem, tam bir yoksullaşma dönemidir. Gerek çalışma zamanının uzunluğu, 

gerekse aldıkları düşük ücretler nedeniyle, bu dönemde kitlelerin insanca yaşayabilecekleri 

bir yaşamları ve bireysel yetilerini geliştirebilecekleri ya da kendilerini 

özgürleştirebilecekleri, hatta dinlenebilecekleri bir serbest zamanları” bile kalmamıştır 

(Aydoğan, 2000:176).  

Eğlenme duygusu serbest zaman etkinliklerinin kökenini oluşturmaktadır. Çünkü 

bireylerin toplumsal hayatta eğlenmelerine olanak sağlayan etkinlikler çalışma dışında yer 

alan bu zaman diliminde gerçekleşmektedir (Arık, 2004:13). Her ne kadar bireylerin kapitalist 

sistemde çok çalışmaktan dolayı bir serbest zamanları yoksa da iktidar yine de serbest 

zamanın merkezin de yer alan oyunu ve zevki denetlemeyi amaçlamıştır. “Çünkü hayatın en 

önemli ilgi alanı olarak işin yerine başka bir şey koyma yönündeki her türlü girişim, sistemin 

ekonomik olarak hayatta kalmasına karşı bir tehdittir. Aile, devlet ve din, arzuyu denetlemek 

ve üretim sistemine itaati sağlamak için çeşitli ahlaki düzenleme kalıpları yaratmıştır” 

(Rojek, 2001:37). Weber’in kapitalist sistemin lokomotifi olarak atfettiği Püritenler, serbest 

zaman etkinliklerini çalışmayı engelleyici “şeytan işi” olarak görmüşlerdir (Arık, 20004:28-

29). Çünkü Protestan Ahlak anlayışı Luther ile birlikte gelişim gösteren “Tanrı’ya hizmet 

etmenin en iyi yolu çalışmaktır ve insanın kurtuluşa giden yolu dinden geçmektedir” 

düşüncesini temel almaktadır (Selçuk, 2008:11). Yaşamlarını çok çalışmaya adayan Püritenler 

için eğlence ve zaman kavramları yoktur. Ayrıca Püritenler gibi düşünen kilise ve burjuva 

kesimi, toplumda çalışmanın başat rol oynaması için içkiyi yasaklamış ayrıca serbest zamanın 

en popüler yansıması olan festivalleri azaltma yoluna gitmiştir (Arık, 20004:29).  

Sanayi Devrimini izleyen dönemle beraber 19. yüzyılın ortalarına kadar toplumsal 

yaşamda iki büyük değişiklik meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi çalışma hayatına 

teknolojiyle gelen kolaylıktır. Dokuma tezgâhlarından başlayarak yünlü sanayide büyük 

devrim yaratan makineler ve buhar gücünün kullanılmasıyla beraber işçilerin kol gücüne 

gerek kalmamıştır. İkinci değişiklik ise kentlerin kapitalist düzenin birer simgesi haline 

gelecek şekilde ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bunların başında Londra, Liverpool, Dublin ve 

Manchester gibi kentler gelmektedir (Kaygalak, 2007:21-22). Modern yaşamın düzenlendiği 

yerler olan kentler kapitalist sistemin en görünür yüzü haline gelmiştir. 1850’den itibaren 

kentler endüstri dünyasının en hızlı yaşandığı yerler olarak cisimleşmişlerdir (Hobsbawm, 

1998:229).  Feodal dönemde üretimin merkezi olan kırsal kesim yerini emeğin ve sermayenin 

hızla yoğunlaştığı yer olan kente bırakmıştır: “Makineleşme ve karmaşık işbölümü ile 

üretimin her branşının çeşitlenip yeniden şekillenerek kentli kapitaliste tabi kılındığı bu 
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sistemde tarım da, sanayiinin bir branşı haline gelmiştir ve böylece feodal dönemde dışsal 

olarak empoze edilen kentin üstünlüğü birikim sürecinin bir parçası olarak yeniden 

üretilmiş” (Merrington’dan akt: Kaygalak, 2007:25-26) ve kentin kırsaldan ayrılma süreci 

ortaya çıkarılmıştır. 

Aydınlanma Çağıyla beraber yaşamın bütün alanları bilim, kültür, sanat ve spor başta 

olmak üzere kilisenin etkisinden kurtulup laikleşerek yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. Bu 

yeni çağla dinsel baskılardan kurtulan toplumun tüm kesimleri aydınlanmıştır. 19. yüzyılın 

son çeyreğinden itibaren büyük değişimin öncüsü olan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin 

katkısıyla, emeğin üretkenliği ve buna bağlı olarak da kitlesel boş zaman büyük oran da 

artmıştır (Sert, 2000:35). Kapitalizm tarih sahnesinde yer aldığı anda “püriten çalışmaya, 

tasarrufa, üretim ve yatırıma önemli atıflarda bulunurken”  (Aytaç, 2006:29) 19. yüzyılın 

başı ve 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeni kapitalizm tam bu değerlere tezat 

oluşturacak şekilde “tüketim” kapitalizmi olarak biçim kazanmıştır (Sarıbay, 2004:103).  

  Modernizmin ve kapitalizmin yeni yüzü olan kentlerde tüketim olgusu 

belirginleşmeye başlamıştır. Paris ve Londra’da caddeler renklenmiş, vitrinler canlanmış ve 

cafe’lerde oturarak vakit geçirmek orta sınıfın en büyük serbest zaman etkinliklerinden biri 

haline gelmiştir. Alt ve orta sınıf için tüketim “.. reel yaşamda sahip olamadıkları yoksunlukları 

gideren bir birlik vaadi sunarak, toplumsal organizmayı rahatlatan bir ideoloji haline gelmiştir. Bu haz ideolojisi, 

kitleleri, giderek daha bireyci, daha bencil ve daha yarışmacı olmaya doğru itmiştir, böylelikle, “meta merkezli” 

bir yaşam tarzının yaygınlaşmasında ve “meta fetişizmi”nin toplumun tüm katmanlarında yer bulmasına neden 

olmuştur.  Günümüzde “tüketim kültürü” olarak adlandırdığımız oluşum, 19. yüzyılda, orta sınıfların arzularının 

yönlendirilmesi yoluyla temellenmiştir. Bu gelişmeler çalışmayı, geçmişte olduğu gibi, bir erdem olmaktan 

çıkarmıştır. Çalışma artık, insanı serbest zamanda her türlü hazza ulaştıran bir araç haline gelmiş ve kültür 

sanayinin tüm ürünleri bu yeni etiğin sözcülüğünü yapmışlardır” (Arık, 2004:37).  

Kapitalizmin yapısında serbest zamanın kurumsullaşmasını ve çalışan kesimlerin daha 

çok serbest zamana sahip olup bu boş zamanların kapitalizmin tüketme odaklı ideolojisi 

doğrultusunda işlev görmesini sağlayan iki dönem “Fordist” ve “Post- fordist” olarak 

adlandırılmaktadır. Fordizm, İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lerdeki ekonomik krize kadar 

egemenliğini sürdüren bir birikim rejimi olarak tanımlanmaktadır. Henry Ford’un çalışma 

saatlerindeki sekiz saatlik işgününe karşılık beş dolar ücret ilkesi modern kapitalist 

toplumdaki serbest zamanı artıran bir olgudur. Sekiz saatlik işgününe karşılık beş dolar ücret 

hem çalışma sürelerinin kısaltırken serbest zamanı artırmış hem de dönemin içinde bulunduğu 

ekonomik krizden çıkmasına yardımcı olmuştur. Sermayeye sahip olan gruplar ilk başta 

çalışan kesimin bu kadar çok serbest zamanının olmasını bir direnişe sahne olabileceği 
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yönünde endişe duysalarda kitle kültürünü oluşturan kültür endüstrisi bu endişenin 

dağılmasına yardımcı olmuştur. Çalışan kesimlerin serbest zamanlarındaki artış kültür 

endüstrinin ürettikleriyle iktidarın denetimine alınmıştır. Kapitalizm, 1970’lerde bir ekonomik 

kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Bu kriz üretim sisteminde değişikliğe giderek yeni bir dönemin 

başlamasını zorunlu kılmıştır. Fordist birikim rejiminden Post-fordist birikim rejimine 

geçilmiştir (Selçuk, 2008:1-2).  Modernizmin yapısını 1970’li yıllardan sonra değişime sokan 

bu yeni süreci kimi düşünür “postmodernite” olarak tanımlamış kimi  “tüketim toplumu” ya 

da “post-fordist” dönem olarak adlandırmıştır. Yani sonuç olarak post-fordist dönem 

modernizm sonunda, daha çok kapitalist sistemin ileri bir aşaması olarak ele alınmıştır (Arık, 

2004:44). Post-Fordist dönem fordist döneme göre üretim ve tüketim anlamında daha “esnek” 

bir dönemdir. Bu dönemde esnek istihdamın yanı sıra esnek çalışma süreleri serbest zaman 

kavramının da değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Fordist döneme göre serbest zamanın 

kişiye olan özelliğinin iyice kaybolmasının nedeni yeni iletişim teknolojileriyle donanan kitle 

iletişim araçlarıdır. Bireylerin hayatlarının tam merkezine yerleşen kitle iletişim araçları 

serbest zamanı iktidarın ideolojisi doğrultusunda biçimlendirirken aynı zamanda bireylerin 

sisteme direniş gösterecek faaliyetlerini pasifleştirme işlevi görmektedir. İktidarın tüketim 

ideolojisinin yaygınlaşmasının en büyük aracı artık kitle iletişim araçları olmuştur (Selçuk, 

2008:1-2).  

Post-fordist dönem tüketim kültürünün en üst noktaya ulaştığı bir dönem olarak da 

fordist dönemden ayrılmaktadır. Toplumdaki bireyler tüketmek için çalışmanın önemini 

kavramıştır. Tüketim insanlar için çalışmanın işlevi olarak görülmektedir. Bu süreçte alınan 

bir ürün kişilere toplumsal kimlik kazandıran toplum içindeki statülerini belirleyen bir meta 

haline gelmiştir. Tüketmek bir doyuma ya da arzulanan bir şeye ulaşmak gibi algılanmaya 

başlanmıştır. Tüketmeyen bir birey yaşam içerisinde mutsuzluğunu ilan etmiştir. Bireyler 

tüketim merkezlerinde markaların arasında zaman geçirerek hayatlarının en keyifli 

dakikalarını yaşar hale gelmiştir. Bir bakıma artık yaşamdaki her şey tüketilmek için 

konumlanmış birer “meta”dır (Baudrillard, 1995:97-98). Bu süreci tümüyle kontrolüne alan 

en büyük aracı ise reklam sektörüdür. Bu sektör stratejisini “(...) bütün maddi ve ideolojik 

aygıtlar yoluyla, hiçbir şeyin sürekli benimsenmemesini, hiçbir şeyin sonsuz bağlılığa layık 

olmadığını, hiçbir ihtiyacın tam olarak tatmine açılma-ması ve de hiçbir arzunun nihai bir 

kaderinin olmaması anlayışı üzerine temellendirmiştir” (Aytaç, 2004:33). Reklam ile birlikte 

moda sektörü de bilgi ve teknolojiyi üst düzeyde kullanarak tüketimi sağlayan en büyük aracı 
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haline gelmiştir. Kapitalist sistemin omurgasında yer alan bu iki sektör güç ve iktidar odakları 

için yaşamsal öneme sahip olmuştur (Sert, 2000:23).  

1.3.2. Futbolun endüstriyelleşmesi  

1980'lerden sonraki dönem hem dünya kapitalizmi için hem de futbol adına bir dönüm 

noktası olmuştur (Sönmez, 2002:61). Öyle ki kapitalist sistem sadece “iş” i değil, iş dışında 

kalan alanları da kontrol altına alacak stratejileri ve düzenlemeleri içermektedir. Sistem 

serbest zaman etkinliklerini birer tüketim aracı haline getirerek sisteme uyarlamaktadır: 

“Frankfurt Okulunun kültür endüstrisi kavramı ile vurgu yaptığı gibi bu süreçte, hayatın her alanı 

metalaştırılmakta ve böylece hakim ideoloji kitlelerin bilince yeniden üretilmektedir. Ortak duyunun yaratılması 

için iş dışında kalan serbest zamanların planlanması ve örgütlenerek sisteme uygun alanlar oluşturulması gerekir. 

Serbest zaman diye adlandırılan ve öznelerin kendi istek ve arzularını yerine getirdikleri zannettikleri süreler 

bile, önceden planlanmış eğlence/oyun adı altındaki işe dönüşmüş etkinliklerin yerine getirdikleri zaman 

dilimlerine dönüştürülmüştür” (Talimciler, 2006:185). Bu yeni dönemde kültür sanayilerini 

oluşturan kitle iletişim araçları, turizm, boş zaman faaliyetleri ve özellikle spor ekonomi 

açısından vazgeçilmez faaliyet alanları haline gelmiştir. Önemli bir serbest zaman etkinliği 

olarak futbol da kapitalist düzenin tüketim ideolojisini ve yaşam tarzını kitlelere 

benimsetilmesinde en büyük aracı olarak sistem için kullanılacaktır (Talimciler, 2006:174). 

Serbest zamanın içine giren her şey gibi artık sporda kâr'ı simgeleyen bir endüstri olmuştur 

(Aytaç, 2006:35). Futbol bu yeni süreçte bir endüstrisi haline gelerek her şeyin metalaştığı 

dünyada yeni anlamlandırmalarla biçimlendirilmektedir. Örneğin maç, mal’ın yerine karşılık 

gelirken, işgücünü sağlayanlar da futbolcu ya da teknik adam olarak tanımlanmakta kulüpler 

de bu işgücünü yöneten şirketler olarak işlev görmektedir. Artık futbol bir oyun olmaktan çok 

dünya endüstrisine eklemlenmiş bir ekonomi olarak kabul edilmektedir (Sönmez, 2002:61). 

Futbolun kapitalist sistem içerisinde geçirdiği bu dönüşümü anlamlandırmak için oyunun 

nasıl ortaya çıktığından başlayarak profesyonel futbolun yani modern futbolun doğuşunu 

incelememiz gerekmektedir.  

Futbol oyununun, ilk olarak nerede ve hangi tarihte oynandığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte (Urartu, 1994:5) Çinlilerin ts’u kü adlı oyunu günümüz futboluna çok 

benzediğinden dolayı futbolu İÖ. 2000 yılında Çinlilerin icat ettiği söylenmektedir. Efsanevi 

beş Çin imparatorundan biri olan Huang-ti zamanında oynanan futbolun amacı kılıç oyunları 

ve okçulukta olduğu gibi askerlerin savunma becerilerinin arttırılmasıdır. Çin’de popüler bir 

spor haline gelen oyunu askerler dışında rahipler, generaller, imparatorlar da oynamıştır. Çin 

dışında futbol oyunları Japonya, Yunanistan, İngiltere, İskoçya, Normandiya ve Brötanya’da 
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çok sayıda yerde, belli başlı kuralları olmadan yeni çağa kadar oynanmaya devam etmiştir 

(Stemmler, 2000:13-21). 

Türkler’de futbolun ilk gelişimi hakkında bilgiler Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri 

Divan-ı Lügat-u Türk’ün I.cildinde yer almaktadır. Türkler yüzyıllar boyunca top oyununu 

oynamışlar ve buna da “Tepük” adını vermişlerdir. Türkçe’deki tepmek kelimesinden alınmış 

olan kelimenin “Tepük” adını alması futbolun sadece ayak ile oynanmasından ileri 

gelmektedir (Ferah, 1986: 9).  

Ortaçağ’da Romalı askerler ve Fransızlar tarafından oynan La Soule günümüz futboluna 

benzeyen bir futbol şeklidir. Romalı askerler tarafından Galya’ya götürülen La Soule oradan 

birçok ülkeye yayılmaya başlamıştır (Sert, 2000:54). 

Ortaçağ’da oynanan oyundan farklı olarak Avrupa’da futbol Çinliler’den birkaç bin yıl 

sonra, yeniden icat edilmiştir (Arık, 2004:130). 12.yüzyıldan itibaren Avrupa’nın bazı 

ülkelerinde kuralları olmadan futbolun oynanması devam etmektedir. Ama bu ilkel futbolun 

yani La Soule’nin hangi ülke tarafından oynandığı tartışmalıdır. Çünkü o dönem ilkel futbol 

Kuzey Fransa ve İngiltere de yaygın olarak oynanmıştır (Stemmler, 2000:25).   

Fransızlar bu oyunun Normanlar tarafından İngiltere’ye götürüldüğünü iddia ederken, 

İtalyanlar ise futbolun kendi ülkelerinde doğduğunu savunmaktadır (Sert, 2000:54).  

700 yıllık bir tarihe sahip futbol birçok kez yasaklarla karşılaşmıştır. Yasaklarla 

karşılaşlaşmasının başlıca sebepleri ülke hanedanları için iki korkuyu beraberinde 

getirmesinde yatmaktadır. Birincisi huzur ve asayişi bozmaktadır ikincisi ise ordunun 

okçulukla uğraşmasını engellemekte böylece savunma gücünün direncini zayıflatmaktadır. 

İngiltere Kralı II. Edward: “Futbolun neden olduğu kavga dövüş yüzünden şehrimize büyük 

bir huzursuzluk çöreklendiği için, bundan böyle bu oyunun oynanmasını yasaklıyoruz, aksi 

halde hapis cezası uygulanacaktır” fermanıyla futbol oyununu İngiltere topraklarında 

yasaklamıştır (Stemmler, 2000:29-30).  

İkinci Abdülhamit’te Avrupa’daki kralların korkularıyla benzer korkuları yaşamış ve 

futbolu yasaklayıcı yollara başvurmuştur (Sert, 2000:55). Siyasi kesimin yasakladığı futbola 

bir de Püritenler ağır yasaklar getirmek için talepte bulunmuşlardır. Halkın pazar günü 

oynadığı oyunların özellikle de “şeytan işi” olarak adlandırdıkları futbolun yasaklanması 

yönünde faaliyete geçerek futbola yönelik en radikal saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. 

Püritenlerin dışında soylularda da futbolun centilmenlik öğeleri taşımayan sert bir spor olduğu 

yönündeki atıflarıyla futbola karşı olduklarını belirtmişlerdir. Ama ne kralların ne din 
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adamlarının ne de soyluların bu oyuna karşı olumsuz söylemleri halk karşısında aynı etkiyi 

yaratmamış ve halk futbolu oynamaya devam etmiştir (Stemmler, 2000:57-59).  

17.yüzyıl İngilteresi’nde futbolun dönüm noktalarından biri yaşanmıştır. II. Edward 

dışındaki krallar ve soylular halkı futbol oynamaya özendirmek için büyük çaba sarf 

etmişlerdir. Bu gelişmeyi sağlayan ise II. Charles ve beraberindeki soyluların İtalya’ya 

sığındıkları sırada gördükleri calcio oyununu çok sevmeleri ve bu oyunu ülkelerinde de 

yaymak istemeleri olmuştur. Krallar ve soylular ülkelerine döndüklerinde büyük uğraşlar 

vererek halkın arasında calcio oyunu yaymışlardır. Calcio’nun  belirli kurallarının günümüz 

futboluna çok benzemesi en önemli özelliğini oluşturmuştur (Arıpınar’dan akt: Sert, 2000:56).  

17. ve 18. yüzyılda birçok İngiliz köyünde futbol sahaları oyuncuların elinden alınmıştır 

(Stemmler, 2000:75). Bunun ana nedeni kapitalist sistemle ilintili olarak futbolun gelişim 

sürecinden kaynaklanmaktadır. Çünkü; “kapitalist üretim biçiminin, insan hayatını, zamanı ve 

mekanları yeniden örgütlemesiyle birlikte bir “oyun” olarak futbol da değişmek zorunda 

kalmıştır” (Aydın vd. 2008:293). Oyunun oynandığı sahaların çoğunluğu köylünün girmesine 

ve kullanımına açık olan kamusal alanlardır. İktidar bu alanları özelleştirerek çitle çevirmiş ve 

halk, eğlencesi olan futbol oyunundan mahrum bırakılmıştır. Çitle çevirmeyi protesto etmek 

için halk, futbolu ideolojik bir araç olarak kullanmıştır. Halk en kolay birarada olma aracı 

futbol sayesinde bir maç yaparak bu isyanını dile getirmiştir. Kırsalda bu direniş sürerken 

Sanayi Devrimiyle beraber kentlerde de durum kırsaldaki oyun sahalarının kapatılmasına 

benzemektedir: “Sanayileşme sürecinin de başlamasıyla birlikte İngiltere’de kent futbolunun çöküşü 18. 

yüzyıldan sonra iyice ivme kazandı. Yeni oluşan sanayi kent ve mahallerinde işçilerin boş vakitlerinde 

eğlenebileceği bir alan yoktu. Zaten kapitalizmin o erken döneminde işçilere boş vakit de kalmıyordu. On dört 

saatlik bir mesainin ardından bir de yorucu futbol oyununa harcayacak enerjileri yoktu” (Stemmler, 

2000:75-76). Kapitalizmin zaman ve mekan üzerindeki bu tahakkümü sonucunda halk en 

büyük eğlencesi futboldan uzaklaşmaya başlamıştır. Futbol artık popüler, gevşek kurallı, kimi 

zaman 300 kişinin bir arada oynayabildiği bir oyun olmaktan çıkmıştır (Aydın vd. 2008:293).  

Futbol 18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ilk yıllarına değin üniversitelerde, 

taşrada ve kentlerde çok kan kaybetmiş ve gözlemcilerin aktarımıyla adeta çöküşünü ilan 

etmiştir. Ama beklenen gerçekleşmemiştir; çünkü İngiliz kolejlerinde okuyan öğrencilerin 

oyunu oynamaya devam etmesi futbolun çöküşünü engellemiştir. Futbolun hayatta kalması 

özel okullar sayesinde gerçekleşmişse de bu tablo da ikinci rol 18. ve 19 yüzyılda okullarda 

esen anarşizm rüzgarını dindirmek isteyen okul yönetiminin kontrolünde olmuştur. Okul 

müdürleri futbolda reform yaparken aynı zamanda kaosun hüküm sürdüğü okulları da ıslah 
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etmeyi başarmışlardır (Stemmler, 2000:77-79). Soyluların “avama özgü” olarak nitelediği 

futbol kendi çocuklarının okuduğu kolejlerde yeniden hayat bularak İngiltere’nin en gözde 

oyunu olmaya devam etmiştir (Arık, 2004:135). 19. yüzyılın modern futbolunun bu kez 

kurallarının konularak oynanması yönünde fikir birliğine varılmış ve 1848 tarihinde 

“Cambridge Kuralları” adı altında futbolun kuralları belirlenmiştir. 8 Aralık 1863 tarihinde 

Londra’daki bir tavernada oyunun sabit kuralları belirlenerek İngiliz Futbol Birliği kurulmuş 

ve oyuna düzen getirilmiştir. O gün toplanan futbol federasyonu oyunun kurallarına bağlamış 

ve günümüz modern futbol oyununun temeli oluşturulmuştur (Donuk ve Şenduran, 2006:18-

19). Futbol federasyonun kurulmasıyla futbol  “sert” top kavgası olarak nitelenen “rugby"den 

ayrılarak sporun içinde başka bir dal olarak belirginleşmiştir (Elsner,1993:28).  

Oyunun şekli belirlendikten sonra birçok yeni kulüp ardı ardına açılmıştır. Özellikle de 

İngiltere’nin kuzeyindeki sanayi bölgelerinde açılan yeni kulüpler eskiden olduğu gibi toprak 

soyluları ve varlıklı burjuvalara yönelik değil, daha çok işçiler, zanaatkarlar ve memurlara 

yönelik olarak düzenlenmiştir. Çünkü o dönem işçiler erken dönem kapitalist sistemine tezat 

oluşturacak şekilde “Fabrika Yasaları” sayesinde boş zamana sahip olmuştur. İşçilerin eskiden 

on altı, on dört saat çalışmaları yerini on saat çalışmaya  üstelik de cumartesi günlerinin 

yarısının da boş olmasına dönüştürmüştür. Seyirci kitlesi de oyunun şeklinin belirlenmesinin 

ardından değişmiştir. Seyirciler tıpkı takımlarda oynayan oyuncular gibi aynı toplumsal 

sınıftan yani işçi sınıfından gelmektedir (Stemmler, 2000:98-99). Bu durumun en görünür 

olduğu yerin kapitalizmin cisimleştiği fabrikalar olması kapitalizm ile futbol arasındaki 

ilişkinin en büyük göstergesi kabul edilmektedir (Arık, 2004:138). Kapitalist sistemin üretim 

sürecinde yaşadığı krizlerden özellikle 1871 ekonomik bunalımının yaşandığı günlerde 

kitleler büyük oranda artan -zorunlu-boş zamanlarında arayış içerisine girmişlerdir. Bu 

günlerde özellikle kömür ocakları ve fabrikalarda grevler sırasında zaman geçirmek için 

futbol işçileri futbol oynamışlardır. Futbolun büyük kitleleri biraraya getirdiğini gören fabrika 

patronları bu durumu kendi lehlerine kullanarak fabrika takımlarının kurulmasında başrolü 

oynamışlardır. Futbol mücadelelerinin yeni alanı büyük kitleleri içine alabilecek stadyumlar 

olmuştur. Büyük kitlelerin stadyumlara akın etmesiyle beraber bu alanı fabrika patronlarından 

sonra spor malzemesi üreticileri keşfetmiştir. Spor malzeme üreticileri Ford’un “daha çok 

otomobil satabilmemiz için daha çok otomobil yarışı düzenlememiz ve bunları iletişim 

kanallarıyla duyurmamız gerek” düşüncesinden ilham alarak futbolu serbest zamanın en 

önemli tüketim aracı haline getirmişlerdir (Sert, 2000:35-36). Dünya’da kapitalizmin 

cisimleştiği fabrikalarda oyuna iktidarlar tarafından biçim verilmesi Türkiye’de de aynı süreci 
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geçerli kılmıştır. Türkiye’de sporun devlet etkinliği olarak Sivil Savunma Mükellefiyeti 

Yasası’na bağlandığı yıllarda 500’den fazla işçi çalıştıran her işyerinde bir spor kulübü 

kurulması zorunlu olmuştur. Bu girişimin iktidar tarafından gerçekleştirilmesinin sebebi 

yapısında doğal olarak bir örgütlenme olan işçi sınıfının bu gücünü ideoloji doğrultusunda 

değerlendirmesi yatmaktadır. Sporun toplumsal bir güç yaratmadaki etkisini ele alan egemen 

güç tek tek işçileri etkilemek yerine topluca bir etkilenmenin yaratılması için futbolla işçileri 

kontrol altına almaya fabrikalardan başlamıştır. Böylece spor toplumsal bir kurum haline 

gelebilecektir. Örneğin Demiryollarıyla ilgili kurumların bulunduğu hemen her ilde 

Demirspor takımları kurulmuştur. Ve kurumda çalışanların oyuncu olarak yer aldığı 

takımlarda işçilerin boş vakitlerini sporla değerlendirmesi hedeflenmiştir (Çubukçu, 

1994:131-132).  

Küresel kapitalizmin dünya ekonomisinde yarattığı dengesizlikle iki kutba ayrılan 

Merkez ve Çevre ülkelerde bireylerin boş zaman edinimi ve futbola yükledikleri anlamda 

ülkeler arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır: “Günümüzün gelişmiş, teknoloji üretebilen ülkeleri- 

daha az çalışma saati uygulayıp, daha çok gelir edindirdikleri-insanlarına istedikleri gibi kullanabilecekleri “boş 

zamanı” sağlayabilirler. Dahası bu ülkelerde; pazar ekonomisini ve sanayii organize eden güçler, boş zamanı da 

aynı mantıkla organize ederler. Yani boş zaman olarak nitelenen yaşam dilimi- dinlenmek, tatil yapmak gibi- 

tüketmekle eş anlamlı olarak değerlendirilir. Az gelişmiş ülkelerde ise durum farklıdır. Bu tip ülkelerde işsizlik 

sorunu “boş zaman” ediniminde ön plana çıkar; gelişmiş ülkelerde, insanların yaşam düzeylerinin yüksek 

olmasıyla elde ettikleri boş zamanı, az gelişmiş ülke insanın işsizlik sonucunda bulur. Bu durumda sporun işlevi 

bir anda değişerek, toplumda daha iyi statü ve kazanç sağlama yoluna dönüşür” (Sert, 2000:36-37). 

Boş zamanın artmasıyla beraber sadece “iş”ten uzaklaşmak için oynanan oyunun “iş”e 

dönüşmesi futbolun ekonomik bir yer işgal etmeye başlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır 

(Talimciler, 2006:176). Bunda da en büyük pay futbola yerleşmeye başlayan 

profesyonelleşme hareketleridir. Oyunun ticari yüzünü gösteren profesyonelleşme 

hareketleriyle oyuncular ve kulüpler 1880’li yıllardan itibaren büyük değişim içerisine 

girmişlerdir. Bu yıllarda futbolcular ücretlerini gizlice alırken, 1885 yılında futbolculara 

ödeme yapılmasına resmen izin verilmiştir. Ticari bir kuruluş haline gelen kulüpler futbolun 

sadece paraya karşılık oynanan bir gösteri gibi algılanmasına neden olarak endüstrinin en 

önemli dişlilerinden biri olduklarını kanıtlamışlardır. “1870’li yıllardan sonra maç biletinin 

satılmaya başlaması eskiden hayal bile edilemeyecek bir yenilikti. Kupa maçlarında elde 

edilen gelirin büyük bir kısmı federasyonun o sırada tamtakır olan kasasına akardı. 

Federasyonun kurulduğu 1863 yılında kasada yalnızca beş sterlin vardı, bu rakam 1904 

yılında 17.000 sterline çıkmıştır” (Stemmler, 2000:100). Halbuki 1863 yılında kurulan İngiliz 
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Futbol Birliği o dönem prensiplerini  “amatörlük” üzerine temellendirmişti: “Amatör olmak, 

İngiliz Futbol Birliği’ne göre, her şeyden önce bir “centilmen” olmak anlamına gelmektedir. 

Amatör bir kişi futbolu ancak kendi zevki için oynar; kişisel kazancı ya da ticari bir 

organizasyonunun bir parçası olarak” oynamamıştır (Symanski ve Kuypers’den akt: Arık, 

2004:137).  

Profesyonelleşmeyle değişen futbolun görünümünde futbolun aktörleri bu değişimden en 

büyük payı almışlardır. Kulüpler ve oyuncular dışında taraftarların dönüşümü de 

profesyonelleşme ile koşut gelişmiştir. Kitleler artık, oyunun içine dahil olmaktan çok oyunu 

modern futbol düzenlemeleri içinde saha kenarındaki tribünlerde izlemeye başlamışlardır 

(Aydın vd, 2008:294).   

Futbol federasyonu her yıl futbola yeni kurallar ve yeni taktikler getirmeye devam 

etmiştir.  Bu değişim ve dönüşümler 1890 yılına kadar devam ederken 1878’de Almanya’da, 

1880’de Hollanda’da, 1890’da İtalya’da, 1895’de İsviçre’de, 1906’da Portekiz’de futbolun 

kuralları uygulanmaya başlanmıştır (Elias ve Dunning’den akt: Sert, 2000:58). Modern 

futbolun doğuş yeri olan İngiltere Sanayi Devrimiyle kazandığı ekonomik gücü futbolla diğer 

ülkelere yayma çabası içinde olmuştur fakat futbolu sahiplenerek onu “İngiliz malı” olarak 

damgalamaları 20. yüzyılda sona ermiştir (Sert, 2000:61). Futbol, beşiği ve anası olan 

İngiltere’den yayılarak tüm ulusların malı haline gelmiştir. Yani “on dokuzuncu yüzyılda 

Britanya’da inşa edilen spor modelleri tüm öncekileri önüne katıp süpürmüş ve hakikaten 

evrensel bir modern kültürel biçim olarak” (Rowe, 1996:173) şekil kazanmıştır. Bu nedenle 

Boniface “Küreselleşme ve Futbol”  kitabında futbolu küreselleşmenin son evresi olarak 

kabul etmiştir: “Günümüzde futboldan daha küresel bir olgu yoktur. İmparatorluğu ne sınır tanır ne engel. 

Dahası, popüler olan, halka mal olmuş tek imparatorluktur; coşan, kendilerinden geçen halkların kendisince 

fethedilmeyi istedikleri tek imparatorluk... Bu halklar bu imparatorluğa ait olmaktan büyük zevk duyar, bu 

imparatorluğun en sadık kulları olabilmek için mücadele ederler. Yeryüzünde futbolun fethine direnmek isteyip 

de direnebilmiş küçücük bir alan bile yoktur. Bu tipik Britanya sporu dünya sporu haline gelmiştir” (Boniface, 

2007:9) 

Modern futbolun tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’ye gelişi de İngilizler tarafından 

olmuştur: “Sanayi devrimini gerçekleştiren ilk ülke olmanın avantajını “güçlü ülke” imajı ile 

uygulamada kullanan İngilizler; bürokrat, tüccar, gemici vb. sıfatlarla gittikleri ülkelerde 

yaşam biçimleri kültürleri ile çoğunlukla kendilerine pazar oluşturan ülke insanlarını 

etkileyerek” (Sert, 2000:158) futbolun yaygınlaşmasında en büyük aracı olmuşlardır. Futbol 

oyununun Türkiye’de yaygınlaşmasında medyanın da etkisi yadsınmamaktadır. 1890’lı 
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yıllarda Batı ülkelerinden gelen gazete ve dergilerden çeviri yapılarak haberler yayınlayan 

Osmanlı gazeteleri Fransa ve İngiltere’de oynanan futbol oyunu konusunda yazılar 

basmışlardır (Sert, 2000:85). Türk topraklarında ilk maç tarihi kayıtlara göre, 1875 yılında 

Selanik’te oynanmıştır. Daha sonra İstanbul ve İzmir illerinde futbol oynandığı görülmüştür 

(Akşar ve Merih, 2006:70). 

İlk milli federasyon olan İngiliz Futbol Birliğinden sonra dünyada günümüze kadar 147 

ülke futbol federasyonu kurulmuştur (Urartu, 1994:12). Bu federasyonlar, ortak bir 

platformda buluşma kararı alarak 21 Mayıs 1904 tarihinde, Paris’te, Fransa, Belçika, 

Danimarka, İspanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç temsilcilerinin katıldıkları toplantılar 

sonrasında FIFA (Federation of International Football Associations: Uluslararası Futbol 

Federasyonu) kurulmuştur. FIFA’nın kurulma amacı, dünyadaki tüm futbol etkinliklerini ve 

kurallarını belirleyen bir kurum olarak çalışmaktır (Arık, 2004:139-141). UEFA (Avrupa 

Futbol Birliği) 15 Haziran 1954 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde kurulmuştur. UEFA’nın 

temel görevi; Avrupa’nın ulusal futbol federasyonları adına hareket ederek futbolu 

geliştirmek ve onun dünyadaki en popüler spor olarak yerini güçlendirmektir (Akşar ve 

Merih, 2006:55). 

Futbol endüstrisi futbolun yönetici pozisyonunda yer alan federasyonların kurulmasıyla 

beraber küresel çapta bir oyun olduğunu göstermeye başlamıştır. Serbest zamanın kökeninde 

yer alan eğlence olgusuyla birleşen futbol eğlence sektörüne Dünya Kupalarıyla ve Avrupa 

Şampiyonalarıyla girmiş ve endüstrinin ölçeğini genişleterek, metalaşan futbolun cirosunu 

arttırmıştır (Sönmez, 2002:61). Ayrıca tüketim ilişkilerini belirleyen en önemli aracı medya 

sayesinde futbol endüstrisi küresel kültürün bir parçası haline gelmiştir (Talimciler, 2006:175). 

Kapitalizmin “yeni rotasını çizdiği” fordist ve postfordist dönemlerde amaç bireylerin 

serbest zamanlarında tüketim odaklı bir yaşama biçimini tercih etmeleridir. Özellikle de 

postfordist dönemde insanlar neredeyse yaşamak için tüketmemekte, tüketmek için 

yaşamaktadır. Bu ideoloji doğrultusunda sistemde birçok araç tüketimi arttırıcı yönde 

kullanılmaktadır (Arık, 2004:55-57). Bunların başında ise yirminci yüzyıldan itibaren 

ticarileşmeye başlayan futbol vardır. Rowe bu süreci kapitalist sistemin “tüketim kültürü”nü 

artıran iki dönemine vurgu yaparak aktarmaktadır. Futbol endüstrisinin oluşumuna 

işbaşındaki görevlerin mekanikleştirilmesi, mekansal olarak yoğunlaştırdığı üretim 

bölgelerine dağıtılmasıyla kitlesel olarak üretilen, reklamı yapılan ve tüketilen metaları 

geliştiren endüstriyel ve toplumsal sistem olarak tanımlanan fordizm’in gelişmesi eşlik 

etmektedir. Örneğin kitle iletişim araçlarında spor yarışmalarının konu haline gelmesi ve 
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sponsor markaların kitlesel reklamı ve tüketimi, ölçek ve standartlaşmaya gitmesi Fordizm’in 

spora yansımalarıdır. Spor ikinci ve üçüncü sektör endüstrileriyle yaptığı antlaşmalarla kültür 

endüstrisinin önemli bir kolu olduğunu kanıtlamaktadır. Spor/boş zaman uygulamalarının ve 

kimliklerinin bilinçli olarak hedeflenmesi, imaj bilincine dayalı olarak özgül izler kitleye 

pazarlanmasının örgütlenmesi ve dağınık üretim metotları ve bölgeleriyle küresel olarak 

örgütlenmesi aynı zamanda spordaki endüstriyel üretim biçimini post-fordist bir yapıya 

kavuştuğunun göstergesidir. Sonuç olarak fordist ve post-fordist rejimler, katılımcıların ve 

izlerkitlenin ilgisini yitirmeksizin sporun kârlı bir şekilde icra edilmesinin farklı modellerini 

futbol endüstrisinin aktörlerine sunmaktadır (Rowe, 1996:196-200). 

1.3.3. Futbol ve Politika 

Simon Kuper, dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılanan kitabı “Futbol asla sadece 

futbol değildir” de futbolun ekonomik kazanç sağlayan bir oyun olmasından çok futbolun 

iktidarlar ile olan bağlantısını vurgu yaparak bunu ilgi çekici örneklerle okuyucusuna 

sunmaktadır. Ukrayna’dan, Kamerun’a, Arjantin’den İskoçya’ya kadar toplam 22 ülkeyi 

dolaşırken Kuper “Futbol ve politika! Buraya gelmekle en doğru işi yapmışsın” cümlesiyle 

karşılaşmıştır. Bu yaşadıklarını her sayfada ayrı ayrı anlatmıştır Kuper ama futbolun bir 

politika aracı olarak kullanımını futbolun toplumlar için önemini: “Napolili önce kendine yiyecek 

bir şeyler alır, sonra futbol maçına gider ve bunlardan arta kalan parası olursa da kendine oturabileceği bir ev 

ararmış. Brezilya’da ise en küçük köyde bile mutlaka bir kilise ve bir futbol sahası bulunurmuş. Bir oyun 

milyarlarca insan için önemli olduğu takdirde sadece bir oyun olmaktan çıkar. Bu yüzden, Futbol asla sadece 

futbol değildir!”  şeklinde özetlemiştir (Kuper, 1996:1-2).  

Günümüzün profesyonelleşmiş futbolu Kuper’inde vurguladığı gibi sadece endüstriyel 

sistemin baskısı altında değildir. Futbol toplumsal yapı içerisinde yer alan bir oyun 

olduğundan dolayı iktidarı elinde tutanların ideolojilerinden ayrı değerlendirilmemiştir. 

İktidarlar futbolu politika üretimine katkıda bulanacak çok yönlü bir olgu olarak 

gördüklerinden ona ilgiyle yaklaşmışlardır (Sert, 2000:72). Bu nedenle iktidarlar “futbolu ortak 

bir referans çerçevesi sağlayabildiği ve ortak duyunun inşasına katkıda bulunabildiği için her dönem dikkatle 

takip etmişlerdir. Futbolun her türden yorumu kaldırabilen bir yapıya sahip olması, onun hem bölen hem de 

birleştiren bir spor dalı haline gelmesine yol açar/açmıştır. Bu açıdan futbol güç odaklarına geniş bir hareket 

serbestisi yaratmakta, kitlelerin hedefsizleştirilmesinde iktidarlarca kullanılabilmektedir. Toplumsal bir ortak 

payda olarak futbol, yaratmış olduğu kimlik ve aidiyet temelli yapı ile kitlelerin ilgisini ve öfkesini siyasal 

temelden uzaklaştırmanın”  (Talimciler, 2006:187) en iyi aracı haline gelmiştir. 

Devletin bireyi ve toplumu kurması ve düzenlemesinin en önemli araçlarının başında 

gelen ideoloji kavramı Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” (DİA) çalışmasında 
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üzerinde durduğu önemli bir kavramdır. Kapitalizm, hegemonik bir iktidar aracı olduğundan 

bu üstünlüğünü sürdürecek ideolojiyi farklı kanallardan sunarak toplum üzerinde sistemin 

geçerliliğini haklı kılmaktadır. Althusser iktidarın sahip olduğu araçların her birinin sisteme 

bağlı olduğunu belirterek; eğitim, aile, din, siyasal, sendika, kitle iletişim araçları ve kültürel 

aygıtlar olarak bunları sıralamaktadır. Bu aygıtlar tek başlarına bir kurum olarak 

değerlendirilmez ancak ideolojisini oluşturan sisteme göre düzenlerini kurarak sistemin 

pratikleri arasına girebilirler. Bu aygıtlar bireyin serbest zamanlarına müdahale edecek şekilde 

düzenlenmiştir. İktidar, ideolojisini gerçeğin yerine konumlandırarak sunmakta ve 

düşüncesini toplum içerisinde bu şekilde meşrulaştırmaktadır (Althusser, 2003:121-150). 

İktidarda futbolu kullanarak kapitalist sistemdeki üretim ve toplumsal ilişkilerin gerçek 

yapısını gizlemekte ve toplum olan biteni doğalmış gibi değerlendirmektedir. Kitlelerin 

egemen ideolojiyi yeniden üretmesini sağlayan futbol, kitlelere kapitalist düzendeki yaşamın 

tek, gerçek ve doğal dünya olarak kabul edilmesinde en büyük rolü üstlenmiştir. Böylece 

bireyler kapitalist düzende emeklerini ve başkalarının emekle ürettiği ürünleri tüketirken 

duyduğu yabancılaşma olgusuyla yaşama eklemlenmiş olmaktadır (Çoban, 2008:70). 

Serbest zaman etkinliği olan futbola Türkiye’de siyaset bulaşması daha yeşerme 

yıllarında gençlerin o dönemin iktidar partisi İttihat ve Terakki’ye gitmeleriyle başlamıştır. 

Batı kökenli olan futbolu oynamak için gençler partiden kulüp oluşturmalarını ve kendilerini 

maddi ve manevi anlamda desteklemelerini istemişlerdir. İktidar partisi bu fırsatı kaçırmamış 

ve futbolun siyasetle kesişmesi gerçekleşmiştir.Türkiye’deki futbolun gelişimi kapitalistleşme 

ve modernleşme dönemini geriden takip etmekten dolayı Batı’ya nazaran geç başlamıştır. 

Spor kulüpleri de bu nedenle ayakta kalabilmek için iktidara maddi anlamda bağlı olan birer 

kurum haline gelmişlerdir (Gökaçtı, 2008:10-11).  Bu gelişme Rowe’un “spor ve politikanın 

doğrudan doğruya eklemlenmesi sporun finansmanına ve örgütlenmesine devletin 

karışmasının daha da ağırlık kazanmasıyla beslendiği” görüşünü desteklemektedir (Rowe, 

1996:208). Kendi işleri görünen futbol kulüplerine karşılık iktidar da bu oyundan kimi zaman 

ekonomik krizle boğuşulduğunda kimi zamanda siyasal kutuplaşmaların yaşandığı ortamlarda 

sıklıkla yararlanmıştır. Modernleşme ve kapitalizmle koşut gelişen kentlere bu dönemlerde 

köyden göçler çok fazla olduğundan dolayı göç edenler kimlik arayışı içerisine girmiş ve 

iktidar da bu arayışa futbolu kullanarak cevap vermiştir. Gençler kimlik arayışlarındaki 

bunalımlarını bir futbol takımını tutarak gidermiş ve takımını izlerken kaba tabirle iktidar 

tarafından “gazlarının alınmasına” izin vermiştir (Gökaçtı, 2008:15). Böylece bir takım 

tutarak kimlik kazanan gençler gerçek aidiyet duygusu yaşayarak iktidara karşı direnç 
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oluşturmak yerine uyum sağlamayı seçmişler ve iktidarın ekmeğine balı sürmüşlerdir.  

Genellikle gençler kendilerini işçi sınıfından gelen, taşralı ya da zenci kökenli olan 

oyuncularla özdeşleştirmişlerdir. Çünkü profesyonel futbolcular sahada rakipleriyle girdiği 

mücadelelerle oyunun görselliğini sergilerken aynı zamanda olağanüstü paraların sahibi 

olarak izler kitlenin arzuladığı hayatı da temsil etmektedir (Berger, 1993:124). Futbol endüstri 

içerisinde birer meta olarak değer kazanan futbolcular pek çok metanın yansıttığı romantik 

yönelme, egzotik arzular, estetik beğeni, doyumcul duygular vs. gibi “iyi yaşamı” 

simgelediklerinden (Featherstone, 1996: 39) bir yandan işsiz gençleri kendisine çekerken 

diğer yandan da “Merkez” karşısında gelişemeyen “Çevre” ülkelerdeki gençlerinde sisteme 

karşı özdeşimlerini kolaylaştırmışlardır. Örneğin Ronaldo 17 yaşında PSV Eindhoven’de 

oynadığı dönemden kısa bir süre sonra dünya çapında tanınan bir yıldız haline gelmiştir. O 

dönem bütün çocukların ve ailelerin özellikle de Brezilya’dakilerin gözünde Ronaldo servet, 

şan ve şöhret sunacak “vaat edilmiş toprak” olan Avrupa’ya gidebilmeyi simgelemektedir 

(Authier, 2002:54). Futbol dünyası bu simgeleri her dönem çıkararak düzenin devam etmesini 

sağlamıştır. Şimdiler de ise Metzi ve Ronaldingo Ronaldo’nun almış olduğu görevi üstlenen 

yeni yıldızlar olmuşlardır. Çünkü onlar üçüncü dünya ülkelerinin banliyölerinde çıkmış 

futbolcular olarak kapitalist sistemin duyurmak istediği “siz de yapabilirsiniz”i bütün dünyaya 

duyurmaktadır. Bu şekilde motive edilen gençler ve onların aileleri futbolun büyüsüne 

kapılarak arzuladıkları hayatı gerçekleştireceklerine inanmakta ve aynı zamanda iktidarın 

ideolojisinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır (Kılınç, 2008:284-285).   

Türkiye’de futbolla siyaset arasındaki ilişki her dönem karşılıklı olarak devam etmiştir 

(Gökaçtı, 2008:16). Özellikle çok partili hayatın ortaya çıkardığı popülist siyaset ve oy 

kaygısıyla, Anadolu kentlerine çimento, şeker fabrikaları dağıtan milletvekilleri seçim 

yaklaştıkça seçmenlere kentin futbol takımını kurma, liglere girdirme vaatleri sunmuştur 

(Sönmez, 2002:60). Milletvekilleri hangi ilçeden seçilmişse federasyona giderek “bizim şehir 

takımını kayırın, yoksa oy vermeyecekler mesajları, tehditleri yağdırılmıştır”. Her yıl bir 

milletvekili kulüplerin vergi borçlarının iptali için önerge vererek ve sözde futbola hizmet 

edilerek siyasi güçle vergi borçları silinmiştir. Örneğin Tansu Çiller, 1994’teki genel yerel 

seçimler öncesinde, gittiği her şehirde sormuştur: “Ne istiyorsunuz? Şampiyonluk mu? Kutlu 

olsun, kutlu olsun!”  vaatleriyle Çiller Türkiye turunu tamamladığında 2. ligi ve 3. lig ortadan 

kalkmıştır çünkü tüm takımlar 1. lige Tansu Çiller’in vasıtasıyla çıkma hakkı kazanmıştır. 

Böylece futbol içindeki politika en görünür zamanlarını yaşamıştır (Kozanoğlu, 2002: 205-

272).  
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Tarihsel süreç içerisinde oldukça önemli aşamalar kaydeden futbol, tüm dünyada 

güncelliğini koruduğu gibi gündemi de tayin edebilme özelliğine sahiptir. Küreselleşmiş 

yapısı itibariyle siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri etkileyip yönlendiren 

futbolun (Devecioğlu, 2008:373) Türkiye’de siyasi hareketleri yönlendiren bir araç olduğu 

örneklerde daha iyi belirginleştirilir. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) tek 

başına iktidara gelmesiyle beraber her alanda değişim hareketleri yaşandığı gibi futbol 

dünyasında da yeni bir mücadelenin savaşımı verilmektedir. AKP’liler özerk olan Futbol 

Federasyonu’na tek başlarına sahip olmak istemişlerdir ama federasyon çevreleri 

federasyonun iktidar partisine girmesiyle beraber futbola siyasi çevrenin hakim olacağı 

düşüncesiyle mücadeleye girişmişlerdir. Federasyon çeşitli kurumlar vasıtasıyla 

zayıflatılmaya çalışılmış ve bunda da başarılı olunarak AKP iktidarının çalışmak istemediği 

Haluk Ulusoy yönetimi görevi bırakmak zorunda kalmıştır (Gökaçtı, 2008:318-319). Ulusoy 

yönetiminden sonra TFF yönetimine AKP’ye yakın bir isim olduğu yönünde haberler çıkan 

Hasan Doğan geçmiştir. Doğan’ın Avrupa Futbol Şampiyonasından kısa bir süre sonra vefat 

etmesi nedeniyle TFF’nin başkanlığına Mahmut Özgener atanmıştır. Özgener’in başkan 

olmasıyla beraber yine dedikodular Doğan yönetiminde olduğu gibi başlamıştır. Bu kez AKP 

kendi popülaritesini artırmak adına Özgener’e 2009 yerel seçimler öncesinde İzmir belediye 

başkan adayı olması yolunda teklif götürmüştür ama Özgener siyasetle futbolu ayırmanın 

gerekliliğini vurgulayarak teklifi geri çevirmiş (Güven, 2009a:25) ve futbol kurumun 

özerkliğine zarar gelmesinin önüne geçmiştir. 

“Futbol kitlelerin afyonu”dur söylemi Francisco Franco’nun Bernabeu stadyumunu 

kastederek “Bana 150 bin kişilik bir uyku tulumu yapın”; Antonio Salazar’ın “Portekiz’i kırk 

yıl süreyle 3 F’le, fiesta (şölen), fadima (örgütlü din), ve futbol ile yönettim” sözlerine yönelik 

söylenmemiştir belki ama bu örneklerin en güzel özetidir (Fişek’ten akt: Sert, 2000:31). Bunu 

doğrularcasına Kamerun Başkanı Paul Biya’dan, John Majora, Nelson Mandela’dan, Brezilya 

Devlet Başkanı Cardoso’ya kadar dünyanın her tarafında devlet adamlarının futbola özel ilgisi 

hep devam etmiştir (Kuper, 1996:3). Çünkü futbol maçları kitlelerin ilgisini gerçek toplumsal 

durumlardan uzaklaştırarak politik ve toplumsal konulara harcayacakları enerjilerini 

boşaltmaları için iyi biri aracı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle iktidarlar için futbol siyasal 

düzenin devam etmesini sağlayan içeriği özelliğiyle kullanılmakta ve iktidara yaşam alanları 

sağlamaktadır: “Böylece herkesin birbirini sömürdüğü ya da kullanmaya çalıştığı bir durumla karşı 

karşıyayız. Bu seyirliklerin sonucu insanların başkaları adına heyecan ve zevk üretmesi ve insanlara inceden 

inceye statükoyu kabullenmeyi ve siyasal düzenle uzlaşmayı öğreten gizli bir işlevinin bulunmasıdır. Kitlelerin 
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içindeki potansiyel devrimci şiddet, çizgi kenarı oyuncularının savaşımını ve savunma oyuncularının bekleri 

itmelerini izleyerek boşaltılmaktadır” (Berger, 1993:128-129).  

Türkiye’de seçimlerde ön plana çıkan futbol başka ülkelerde de sandıktan çıkarılmıştır. 

Örneğin Brezilya Devlet Başkanı Itamar Franco, Dünya Kupası sırasında televizyona çıkarak 

takımın antrenörü Carlos Alberto Parreira’ya, 17 yaşındaki golcü Ronaldo’yu takıma alması 

için yalvarmıştır. Çünkü takımın saha da kazanması Franco’nun siyaset meydanında ekim 

ayındaki seçimde Lulu’yu yenmesi demektir. Brezilya halkının dörtte biri, kime oy 

vereceğine, Dünya Kupası’nda alınacak sonuca göre karar vereceğini açıklamıştır. Kupayı 

Brezilya’nın kazanması halinde halk ülkede durumun o kadar kötü olmadığını düşünecektir 

(Kuper, 1996:212). Franco gibi diğer devlet adamları futbolun en önemli yönü olan 

“toplumsallaştırmasından” önemli ölçüde yararlanmıştır. Çünkü futbol topluma nasıl uyum 

sağlayacağımızı, hangi rolleri oynayacağımızı, hangi kuralları izleyeceğimizi, yaşamın ne 

olduğunu göstermektedir: “Futbolda, farkında olmadan bürokratik bir toplumda işlev 

yüklenmek için kendimizi hazırlamayı öğreniriz. Futbol, birlik olmuş bir dünyada çalışmak 

için bir antrenman” (Berger, 1993:123-124) görevi üstlenmiştir.  

1994’teki İtalya seçimlerinde başkan olmak için aday olan Berlusconi de seçimlerde 

futboldan yararlanan popüler bir simadır. Franco’dan farklı olarak Berlusconi partisinin adını 

bir futbol sloganı olan “Forza İtalia” olarak belirlemiş (Arık, 2004:164) ve A.C Milan’ın 

sahibi olarak elindeki multimedya grubu Fininvest’i etkili bir şekilde kullanarak kendi 

politikasını seçimlere kadar sürdürmüştür. Berlusconi çok karlı bir yatırım aracı olan futbol 

sayesinde hem iş dünyasında hem de futbol dünyasında önemli başarılara imza atmıştır 

(Authier, 2002:13). Bu yüzden İtalya Başkanı olan Berlusconi futbola çok şey borçludur. 

Birçok İtalyan’ın Berlusconi’ye oy vermesi : “Milan Kulübünün başkanıyken yaptığı çalışmalardır. 

1986’da Milan’ın başına geçtiği sırada, 1979’daki şike skandalından sonra ligden düşürülen Milan, birinci lige 

yeni dönmüştü. Berlusconi Milano’da, kozmopolit, örgütlü, zengin ve Avrupa’dan maç yapmak üzere gelen 

bütün  ekipleri yenen müthiş bir takım yarattı. Seçmenler tüm ülkeyi sarsan rüşvet skandalları nedeniyle 

Avrupa’da ikinci lige -düşen İtalya içinde aynı şeyi yapmasını ” istemeleriden kaynaklanmıştır (Kuper, 

1996:212-214).  

Futbolun oyun olmaktan çıkarılarak siyasetin hizmetine girmesi oyunun çehresini 

değiştirmiştir. Avrupa’nın büyük kulüpleri için bir takım sadece oyunu oynayanları 

simgelememekte; bir takım bir bölgeyi, kenti veya mahalleyi, toplumsal bir etnik ve dinsel 

grubun kimliklerini de temsil etmektedir. Oyunu bir araç olarak kullanan ülkeler siyasi 

mücadelelerini sahaya taşıyarak tarihteki savaşlarına burada devam ettirmişlerdir (Horak ve 
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Reiter, 2001:22). Bunun en ünlü örnekleri, Celtic-Rangers, Real Madrid-Barcelona, Ajax-

Feyenoord, Boca Juniors-River Plate, Manchester City-Manchester United, İnter-Milan’dır. 

(Donuk ve Şenduran, 2006:146-147). Ama bunlar arasında sıyrılarak bir mit haline gelmiş 

Katalan halkının bağımsızlık simgesi Barcelona’nın yeri ayrıdır. Barcelona kendini devlet 

olarak yapılandırmayı başaramayan bir millet olarak Katalan halkının hüsranlarının ve 

özlemlerini, bir spor kulübünün kahramanlıklarıyla yüceltilişini simgelemektedir. Bu nedenle 

Katalan halkı için sportif başarı siyasi zaferler kazanmışçasına yaşanmakta; yenilgiler ise 

adeta ülkeyi yasa boğmaktadır. FC Barcelona 19. yüzyılın sonlarında 29 Kasım 1899 

tarihinde Barcelona’da yaşayan İsviçreli Hans Gamper tarafından kurulmuştur. Kulübün 

kuruluşu Katalonya’nın kültürel ve siyasi hayatıyla iç içe olduğundan dolayı Katalan halkı 

için büyük önem taşımaktadır. Barcelona Katalan halkının özerkliğinin geri verilmesine 

dönük kültürel ve siyasi eylemlerini destekleyen en büyük kurum haline gelmiştir. Ama 

Katalan halkının simgesi Barcelona 1939’da yaşanan iç savaş sonunda İspanyollaştırılarak 

“Klub de Futbol Barcelona”ya dönüştürülmüştür. Katalonya’nın savaşı kaybetmesi kulübün 

tarihindeki en karanlık günlerini yaşamasına neden olmuştur. Franco dönemiyle beraber 

yeniden canlanmaya başlayan Barcelona, Katalonya’nın tek gurur kaynağı olarak bir kez daha 

yerini ülkede almıştır. Franco iktidarında Real Madrid merkezi iktidarın gücünü simgeleyen 

bir takımdır ve Barcelona’nında en büyük rakibi olmuştur (Colome, 2001:125-131). Bu 

nedenle Barça taraftarları Real Madrid ile tarihte yaptıkları maçlardan sonra futbolcular kadar 

yorgun düşmüşlerdir. Bunun nedenini ise Simon Kuper psikolojik bir olay olarak 

değerlendirmektedir. Kuper “babanıza bağıramazsanız bir başkasına bağırırsınız” diyerek; 

Katalanların yollarda “Katil Franco” diye bağırmalarının yasak olduğunu ve bundan dolayı 

onlarında bunun hıncını Real Madridli futbolculara bağırarak aldığını dile getirmiştir (Kuper, 

1996:83). Katalan halkının bir devleti olmadığı için devletinin yerini tutan Nou Camp stadıdır 

ve devletinin simgeleyen ise Barçadır. Bu yüzden Franco’nun özerkliklerini tanımasının tek 

çıkış noktası yeşil sahadır. Platini’nin  “Bir futbol takımı bir varoluş şeklini, bir kültürü temsil 

eder” sözü Barcelonanın taraftarlarları için önemini atfeder niteliktedir (Kuper, 1996:2).  

Neoliberal kapitalizmin değerlerinin oluşturan rekabet, başarı, kazanma hırsı, zayıf olanı 

altetmek, itaat, disiplin, profesyonellik, verimlilik, işlevsellik ve otoriteye saygı gibi 

kavramlar futbolda cisimleşmiştir (Uzun, 2008:420). İspanya’nın bu iki takımı üzerinde bu 

kavramları yoğunlaştırırsak eğer kapitalist sistemin ürettiği değerleri Barcelona ve Real 

Madrid sahada birbiriyle mücadele ederek sergilemiştir. Kendi ülkelerinde büyük merakla 

beklenen Barcelona ve Real Madrid maçları dünya genelinde de yarattığı önem nedeniyle 
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büyük bir ilgiyle beklenmekte ve izlenmektedir. Örneğin İspanya şampiyonluğu sırasında 

Barcelona ve Real Madrid Aralık 2005’te karşı karşıya gelmiş ve bu gerçek derbiyi daha 

doğrusu “küreselleşmiş derbi”yi dünyada bir milyar kişi televizyondan izlemiştir (Boniface, 

2007:32). 

İlk bölümde ele aldığımız küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarına 

egemen olan görüş kapitalizmin ideolojisidir. Bu ideoloji futbolu da ticari bir sektör gibi 

algılayarak onu endüstriye dönüştürmüştür: “Futbol, küreselleşme adı verilen olgunun doğal 

boyutlardaki bir laboratuvarıdır artık. Gezegene egemen olmaya çalışan bu yeni mali 

kapitalizmin en gaddar ve en karikatürleşmiş bazı yönleri futbol alanında karşımıza 

dikiliverdiğini” dile getirmiştir Authier (Authier, 2002:12). Authier’in de vurguladığı gibi 

kapitalizmin ideolojisi sahanın her yerindedir. Dolayısıyla sahadaki oynanan oyunun 

kapitalizmin kurallarına göre biçim kazanmasında oyunun aktörleri yaşanan değişimden 

etkilenmişler ve aynı zamanda oyunun değişimine de etki etmişlerdir. Futbolun bir endüstri 

haline gelmesinde rol oynayan sponsorlar, kulüpler, profesyonel sporcular ve medya-futbol 

başlıklarını inceleyerek bu aktörlerin ideoloji karşısındaki değişimlerini daha net görebiliriz. 
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  İKİNCİ BÖLÜM 

       FUTBOLUN EKONOMİSİ 

2.1. SPONSORLUK 

Küreselleşmenin somut etkilerinin en çok hissedildiği futbol endüstrisinde kilit rol 

oynayan aktörlerin başında sponsorluk gelmektedir (Akşar, 2005:7). Küreselleşmeyle beraber 

bilgi ve iletişim teknolojisinin her geçen gün yenilenmesi bilgiye daha fazla kaynakla ve hızlı 

bir şekilde ulaşılmasını sağlamıştır ve sağlamaktadır. Değişen dünyada toplumlar bilgiye bu 

kadar çok yakınlaştıklarından dolayı şirketlerin sözlerine vaatlerine inanmamakta bilgiye 

ulaşarak onun doğruluğunu kendisini kanıtlamaktadır. Bu nedenle tüm sektördeki şirketler 

toplumda kendi farkındalığını ortaya koyabilmek için rekabet ortamına girmişlerdir. Rakipler 

arasında bugün ve gelecekte ön plana çıkabilmenin ilk şartı marka farkındalığı yaratmaktır. 

Marka farkındalığı yaratan şirketler bilinirliklerini artırmak ve rakiplerine göre bir adım önde 

olmak için hedef kitleyle duygusal bir bağ oluşturmak zorundadır. Bu nedenle hedef kitlede 

marka ile bağ oluşturulmakta ve marka sadakati yaratılmaktadır. Takip eden süreçte ise 

şirketler marka bilinirliğinin devam etmesi için en doğru bütçeyle kitlelere ulaşmanın yollarını 

aramıştır. Markalar günümüzde tüketiciler için kendi yaşam tarzını oluşturma aracıdır. 

Tüketiciler bir ürün satın alırken aynı zamanda o ürünün bağlı bulunduğu marka ile ait 

oldukları veya ait olmak istedikleri hayat tarzını, markanın anlattığı hikayeleri, markanın 

yaşattığı veya yaşatmayı vaad ettiği deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın 

almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirecek bir pazarlama aracı son yıllarda klasik pazarlama 

araçları arasından fark yaratarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu etkin pazarlama aracının 

adı: Sponsorluk’tur (Şahin, 2003:9). 

Reklamların hedef kitleye ulaşmada doğrudan mesaj vermeleri farklı araçların 

aranmasına neden olmuştur (İnal, 2008:82). Yapılan araştırmalara göre şirketlerin reklam 

bütçelerinin çoğu sponsorluğa kaydırılmıştır (www.sponsorluk.gov.tr). Bunun nedeni reklam 

ve sponsorluk arasındaki farktan kaynaklanmaktadır: “Reklam, ticari mesajları direkt olarak 

verirken, sponsorlukta farklı bir kaynak vasıtasıyla insanlara ulaşmaktadır. Hedef kitlenin 

ilgilendiği alanda etkinlikler, aktiviteler ya da organizasyona yapılan sponsorluk tüketicilerin 

duygusal yaklaşımları nedeniyle reklamlardan daha etkilidir”. Bu da  şirketleri hedefledikleri 

tüketime bir adım daha yaklaştırmaktadır (İnal, 2008:82).  

Business Week dergisinde 1987’de yayınlanan “Hiçbir Şey Spor Kadar Satmaz” başlıklı 

köşe yazısı ise reklam ile sponsorluk arasındaki farkı daha görünür kılmaktadır. Reklamcılar 

bir spor gösterisi sırasında 30 saniyelik yayın süresi satın almaktansa, olayın sponsorluğunu 
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yaparak pazarlama paylarını arttırmayı hedeflemektedir. Reklamla müşteriyi ikna etmenin 

yerini artık spora sponsor olmak almıştır. Böylece ürünle müşteri arasındaki ortaklık 

yakalanmakta ve böylece marka tüketimi gerçekleşmektedir. Sonuç olarak şirketler tarafından 

baskı yapmadan ikna etmenin aracı olarak sporda sponsorluk tercih edilmiştir (Donuk ve 

Şenduran, 2006:48-49).  

Futbol endüstrisinin giderek daha da büyümesini sağlayan önemli bir kurum olarak 

sponsorluk, endüstrinin kendisini yeniden üretmesine imkan vermektedir. Futbol kulübüne 

formasında başlamak üzere sportif ve mali olarak, her alanda maddi destek veren sponsorlar 

aynı zamanda kendi markalarının reklamını ve promosyonunu yaparak rakiplerinden 

sıyrılmakta ve futbol kulüpleri sayesinde milyarlarca kişiye ulaşarak marka bilinirliğini 

artırmaktadır. Sonuç olarak bugün futbol kulüpleri sponsorların hedeflediği tüketimi 

gerçekleştiren birer pazarlama ve satış noktasına dönüşmüştür (Akşar, 2005:7-8).  

Sponsorluk kavramının gelişimini ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde 

incelemek mümkündür. O dönem yapılan sponsorlukların amacı bugünkü gibi bir kazanım 

amacı taşımamaktadır. Sadece desteklemek adına varlıklarını sürdüren sponsorlar iletişim 

teknolojisindeki değişimlerle beraber reklam yöntemlerinin de değişime ayak uydurmasıyla 

sponsorluk kavramına maddi bir anlam yüklemeye başlamışlardır (İmamoğlu, 2003: 38-39). 

Futbolda sponsorluk ise futbolun kökeni olan Britanya’da ortaya çıkmıştır. 1883 yılında Mr. 

Sydney Yates, FA KUPA Finalinde Blackburn Iron Foundry takımına Old Etnias takımıyla 

oynayacağı karşılaşmaya hazırlanması için o döneme göre büyük bir meblağ olan 100 pound 

ödemiştir (Orton’dan akt: Okay, 1998:75). 1970’lerde Avrupa’da yaygınlaşan sponsorluk 

ülkemizde 1980’li yıllarda özellikle futbolun kitleselleştiği 1990’lardan sonra uygulanmaya 

başlanmıştır (İmamoğlu, 2003:39). 1883 yılında çok değerli olan 100 pound küreselleşen 

dünya da yıldan yıla artış göstermiştir. Amerika’da yayınlanan IEG Sponsorship Report’a 

göre 2002 yılında dünyada 22 milyar dolarlık sponsorluk harcaması yapılırken, bu rakam 

2003’te 25 milyar dolara, 2004’te ise 28 milyar dolara yükselmiştir. 2003–2004 yılları 

arasında dünyada reklam harcamaları %5.8 oranında artarken, sponsorluk harcamaları %12 

oranında artış göstermiştir. 2005 yılında dünyadaki toplam sponsorluk harcaması 30 milyar 

dolar’a ulaşmıştır. Bu harcamaların 9.5 milyar dolarlık bölümü Amerika’da gerçekleşmiştir 

(www.sponsorluk.gov.tr). Bu da en büyük 15 reklam ajansının 13’ünün Amerika’da yer 

almasını kanıtlamaktadır (Donuk ve Şenduran, 2006:150). Aynı dönemde Avrupa’daki 

sponsorluk harcamaları da 6.5 dolardan 7.4 dolara yükselmiştir (www.sponsorluk.gov.tr).  
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Dünyada sponsorluk gelişmeleri Türkiye’de de aynı yükselişi göstermiştir. Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007 yılında spora yapılan sponsorluk miktarı 24.6 

milyon TL iken, bu rakam 2008 yılında 37.7 milyon TL’ye yükselmiştir. 2008 yılında spora 

ve sporcuya sağlanan destek 2007 yılına göre %53 oranında artmıştır. Ülkemizde sponsorluk 

kurumunun daha çekici hale getirilmesi ve spora finansal desteğin artırılması için 4 Mart 2004 

tarihinde yeni bir Sponsorluk Yasası çıkarılmıştır. Bu yasayla gelen düzenlemeler Türkiye’de 

spora yapılan sponsorluğun artmasını sağlamıştır (www.gsgm.gov.tr). 

2006’da açıklanan IEG Raporuna göre dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluklar 

müzik, kültür-sanat, eğitim, sağlık ve spor konularını içermektedir. Bunlar arasında iletişim 

gücü en yüksek olan spor, firmalar tarafından en çok tercih edilen olarak öne çıkmaktadır. 

İletişimin bu kadar önemli olduğu bir çağda onu verimli bir şekilde kullanmak isteyen özel 

sektörün sporun gücünü görerek dünyadaki sponsorluk harcamalarının yüzde 80’ini spora 

yatırması bunu kanıtlamaktadır (Marketing Türkiye, 2003) Çünkü “...başka hangi spor dalı, 

Lens’li bir işçi ile Tokya’daki “high-tech” bir kadroyu, Rio gecekondularından bir çocuğu, 

Abican’lı bir askeri, Milano’dan bir firma patronunu, Moskova’dan bir işsizi aynı kült içinde 

bir araya toplamanın gururunu taşıyabilir” (Authier, 2002:13).   

Sporun herkese hitap edecek evrensel bir dile sahip olması gelişen teknoloji ve iletişim 

araçlarının çoğalmasıyla beraber, global dünyada pazarlamanın en büyük silahı haline 

gelmiştir. Spor organizasyonları sırasında milyarlarca kişinin radyoları başında, ya da 

televizyonlarının karşısına kilitlenmesi pazarlamacıların hiçbir yerde bulamadıkları ve 

bulamayacakları bir mecrayı keşfetmelerini sağlamıştır (Marketing Türkiye, 2003). Spor 

karşılaşmalarına sponsor olan firmalar, televizyon ve radyoları başında olan kitlelerin yanı 

sıra o maçların oynanmakta olduğu statlarda da, önemli bir reklam ve halkla ilişkiler fırsatına 

sahip olmuşlardır (Arık, 2004:201). 

Firmaların bir futbol takımının sponsorluğunu üstlenmesi, geniş kitlelere ulaşmasında 

en uygun yoldur. Şirketler birçok ürün çeşidi ile futbol takımlarına sponsor olabilirken, 

takımlar da sponsorluk sayesinde ciddi gelir elde edebilmektedir. Sponsorluk olgusu, 

reklamda olduğu gibi yine firma için “kâr”a yönelik bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Kişi ya 

da kurumlar futbol takımlarına üç ayrı kategoride sponsor olabilmektedir: “Ana sponsorluk, 

Teknik Sponsorluk ve Diğer Sponsorluklar”. 

Ana Sponsorluk: Ana sponsorlar çoğunlukla profesyonel futbol takımlarının 

formalarında, kurum logosuyla yer almaktadır. Türkiye’nin üç takımından Fenerbahçe ve 

Galatasaray’ın ana sponsorluğunu 4 yıllığına İşTim telekomünikasyon hizmetleri A.Ş (Avea) 
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üstlenirken; Beşiktaş ana sponsoru olarak karşımıza Beko firması çıkmaktadır. Avea ile 

yapılan 2003/04–2006/2007 sezonlarını kapsayan ana sponsorluk bedeli olarak Fenerbahçe ve 

Galatasaray yıllık üçer milyon dolarlık ana sponsorluk ücreti almaktadır. Beşiktaş’ın ana 

sponsorluk ücreti yeni sezonda belirlenemediğinden, yıllık toplam sponsorluk ücreti 2003–04 

sezonu için 8.115.130$ olarak belirlenmiştir.  

Teknik Sponsorluk: Profesyonel futbol takımının spor malzemesi ihtiyaçlarının 

karşılayan teknik sponsorlar herhangi bir kurum ya da ürünleriyle de takımları 

desteklemektedir. Teknik sponsorlar futbol takımının ihtiyaçlarına bağlı olarak, sadece kendi 

ürünlerinin kullanımının sağlanmasında sponsorluk görevini üstlenmektedir (Akşar, 

2005:285).  

1980'li yılların ortalarında futbola giren teknik sponsorlar her geçen yıl güçlenerek bu 

alandaki yatırımlarını artırmıştır. Dünya Kupası tarihinde teknik sponsorlarda Adidas’ın adı 

ön planda yer alsa da 6 turnuvada 5 farklı marka kupa sevinci yaşayarak bu sektördeki 

rekabetin kızıştığını göstermektedir. Adidas 2 organizasyonda Almanya ve Fransa ile kupayı 

kaldırırken; Puma kupa sevincini ilk defa 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile yaşamıştır. Nike 

ve Umbro ise bu tarihi başarıyı Brezilya'ya sağladığı destek ile kazanırken, Arjantin 1986 

yılında Lecoqsportif ile Dünya Kupası'nı kaldırmayı başarmıştır (Kuburlu, 2008:11a). 

Diğer sponsorluklar: Diğer sponsorluklar ise ana sponsorluk ve teknik sponsorluk 

tanımlarının dışında kalan sponsorlukları içermektedir (Akşar, 2005:285).  

Avrupa futbol pastasının büyüklüğü Deloitte’un raporlarına göre 17,5 milyar dolar 

civarındadır. Bu pastanın yaratılmasında Avrupa futbolunu domine eden İngiltere, İspanya, 

İtalya, Almanya ve Fransa liglerinin payı %64’e ulaşmış durumdadır. Yani yaratılan toplam 

gelirin %64’ü beş büyük lig arasında paylaştırılmaktadır. Bu aynı zamanda futbolda rekabetin 

önüne geçen ve dünya futbolunun çözmesi gereken bir sorun olarak futbol endüstirisinde yer 

almaktadır. Aşağıdaki tabloda beş büyük ligin sponsorluk gelirlerinin yanı sıra Türkiye’nin 

sponsorluk gelirleri de yer almaktadır: 

Tablo 2. Beş Büyük Lig’in ve Türkiye’nin Sponsorluk Gelirleri 

Gelir kalemleri 

(%) 

İngiltere İtalya İspanya Almanya Fransa Türkiye 5 Büyük 

Lig Ort.% 

Sponsorluk 

gelirleri 

18 13 9 22 18 13 16 

Kaynakça: Akşar ve Merih, 2008:123 
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Türkiye’nin %13 lik bir sponsorluk geliriyle beş büyük ligin ortalamasından bile daha 

düşük bir gelire sahiptir. Bu tablo bu beş büyük ligin futbol endüstrisi anlayışını kavradığını 

göstermesi açısından da önemlidir (Akşar ve Merih, 2008:123).   

Avrupa futbol sahnesinde ön planda yer alan kulüpler ve bu kulüplerin forma 

sponsorları, ana sponsorları ve bu sponsorlarının hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği tabloda 

yer almaktadır: 

Tablo 3. Avrupa kulüpleri ve sponsorları  

Kulüpler  Forma Sponsor Ana Sponsor Endüstri Sektörü 

Manchester United Nike Vodafone Telekomünikasyon 

Borussia Dortmund Nike e-on Telekomünikasyon 

Real Madrid CF Adidas Siemens Mobile Telekomünikasyon 

Internazionale Nike Pirelli Otomobil 

FC Schalke 04 Adidas Victoria Finans 

AS Roma Diadora Mazda Otomobil 

AC Milan Adidas Opel Otomobil 

Celtic Umbro Carling Malt İçki 

Barcelona Nike (None) * 

Bayern Munich Adidas T Mobile Telekomünikasyon 

Newcastle United Adidas Northern Rock Finans 

Olympique Marseille Adidas N9UF (Cegitel) Telekomünikasyon 

Rangers Diadora Carling Malt İçki 

Sunderland AFC Diadora Reg Vardy Otomobil 

Valencia Nike Toyota Otomobil 

Hamburg SV Nike ADIG Finans 

Liverpool Reebok Carlsberg Malt İçki 

SS Lazio Puma Parmacotto Yiyecek 

Atletico Madrid Nike Idea Perakende 

Paris Saint-Germain Nike Thomson Medya 

Juventus Nike TAMOIL Enerji/Petrol 

Feyenoord Kappa FORTIS Finans 

Leeds United Diadora Whyte & McKay Malt İçki 
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Chelsea Umbro Emirates Hava Yolu 

Kaiserslautern Kappa Deutsche V. Finans 

Arsenal Nike 02 Telekomünikasyon 

RC Lens Nike Orange Telekomünikasyon 

Real Betis Balompie Kappa Globet.com Oyun 

Ajax Adidas ABN AMRO Finans 

Aston Villa Diadora DWS Finans 

Kaynak: http://www.footballeconomy.com/stats/stats_turnover_04.htm 

 Yukarıdaki tabloda sponsor olan firmaların otomotiv, iletişim ve finans kesiminden 

olduğunu görmekteyiz. Özellikle bu sektörde yer alan firmalar markalaşmış kulüplerin 

sponsorluğunu üstlenerek daha çok tüketici karşısına çıkmakta ve böylece ürünlerini ve 

hizmetlerini geniş bir kitleye sunabilmektedir (Akşar ve Merih, 2008:124-125).  

Büyük ticari kuruluşların ürünlerini spor olayları ile özdeşleştirerek prestij kazanmak ve 

satışlarını arttırmak için büyük gayret sarf etmeleri sporun küreselleşmesi ve ticarileşmesiyle 

koşut gelişmiştir. En büyük organizasyonlarda en hayati dakikaları kapma kaygısında olan 

çokuluslu şirketler bu tür turnuvalara sponsor olmak için özel ilgi göstermektedir (Donuk ve 

Şenduran, 2006:150).  

 Yaratmış oldukları gelir ile Olimpiyatlar başta olmak üzere şu organizasyonlar 

sponsorlukta ön plana çıkmaktadır: 

Tablo 4.Geliri En Büyük Beş Spor Organizasyonu (milyon dolar) 

 
 

  

 

Kaynakça: Topçuoğlu, 2008 

Sporcuların dünya vitrinine çıktığı olimpiyatlar aynı zamanda sponsorlarında o vitrinde 

yer almasını sağlamaktadır. Yeni ürünleriyle o vitrinde yer edinmek isteyen sponsorlar 

örneğin pazara yeni çıkmış Cisco ve Lenova gibi markalar tanıtımlarını 4 milyar kişinin 

izleyeceği bir organizasyonda yapmanın kazanımı bilmektedir (Topçuoğlu, 2008). Marka 

Organizasyon Gelir 

Olimpiyat 12.8 

Dünya Kupası 10.4 

Amerikan Kupası 7.9 

Formula 1 3.4 

Avrupa Futbol Şamp. 2.4 
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olma yolunda Olimpiyatlar gibi diğer küresel organizasyonlarda boy göstermek isteyen yeni 

firmaların yanı sıra markalaşmış firmalarda bu tür turnuvalarda yer alarak pazardaki 

rakipleriyle rekabetine devam etmektedir. Her turnuvada sporcuların rekabeti kadar ilgi çeken 

rekabette 2008 Pekin olimpiyatlarında olduğu gibi Adidas ve Nike arasında yaşanmıştır. 

Alman şirketi olan Adidas sponsorluk ve bütünleşik pazarlama faaliyetlerinde 190 milyon 

dolar harcarken Amerikan markası olan Nike ise bu faaliyetlerde 150 milyon dolara 

yaklaşmıştır. Yani Adidas yine rakibinin bir adım önünde yer almayı başarmıştır   

(www.referansgazetesi.com).   

Olimpiyatların bir başka ele alınması gereken boyutu ise ülkelerin uluslararası imajlarını 

düzeltmek için kullandıkları bir araç haline gelmesidir. Küreselleşmenin yarattığı ekonomik 

eşitsizlik olimpiyatlardaki katılımlarda ve sponsor desteklerinde hissedilmektedir. Belirli 

ülkelerin atletleri, sporcuları birinci olurken ya da sponsorların çoğu Batı kaynaklı olurken bu 

eşitsizlik gözle görünür bir şekilde stadyumdan yansımaktadır. Bu nedenle olimpiyatlar 

özellikle gelişmekte olan veya sıçrama yapmak isteyen ülkeler adına bir adım daha 

“Merkez”e yaklaşmak için basamak olarak kullanılabilmektedir. Çin’in 2001’den bu yana 

olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istemesinin nedeni ekonomik alanda rekabet içerisinde 

olduğu ABD’ye bu şekilde cevap verebilmenin ve yakın gelecekte dünyanın efendisinin kim 

olacağını duyurabilmenin en etkili yolu olarak görülmektedir (Başaran, 2008d:4-5).  

Küreselleşmenin etkileri daha çok ekonomik çapta yaşansa da bunların dünyamızı her yönden 

sardığı gerçeği değişmemektedir. Yaşamın yansıdığı yeşil sahalarda ya da stadyumlarda bu 

yaşananlar daha görünür kılınmaktadır.  

2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Çin’in başkenti Pekin’de 46 sponsor boy 

göstermiştir: Coca Cola, Atos Origin, GE, Johnson&Johnson, Lenovo, Kodak, Manulife, 

Mcdonalds, Omega, Panasonic, Samsung, Visa, State grid, PICC, Air China, Sinopec, CNPC, 

China Mobile, Volkswagen, Adidas, Bank of China, CNC, UPS, Haier, Budweiser, 

Sohu.com, Tsingtao, Yanjing Beer, BHP Billiton, Great Wall, Mengna, Beifa, Ya-Du, 

Technogym, Royal, Staples, Schenker, + 8. Dünyada 8.3 milyar dolarlık ekonomi yaratan 

2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarına 3.2 milyar dolarlık sponsorluk harcaması yapılmıştır. Tüm 

dünyanın ilgisini çeken bu tür bir organizasyona Türkiye’de ilk kez yoğun bir şekilde özel 

sektör desteğiyle katılmıştır. Türkiye Olimpiyatlarda Altın: Milli Piyango, Türk Telekom, 

Gümüş: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, GNC, Alaaddin, Emrah Yücel, Bronz: 

Nike, S&B, Acıbadem, Türk Hava Yolları, Efes, Technogym, Akinon, Anadolu Ajansı, 

Özdilek ile yer almıştır (Topçuoğlu, 2008).  
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100 yıla yakın bir zamandır olimpiyatlara sponsor olan Coca-Cola markası diğer 

markalar arasında ayrı bir köşede yer almaktadır. Öyleki Coca-Cola bu gücünü daha da 

sürdürmek için 2008 Beijing Olimpiyatları'nın ardından Vancouver'daki 2010 Kış 

Oimpiyatları, Londra'daki 2012 Yaz Olimpiyatları ile 2014, 2016, 2018 ve 2020'deki 

Olimpiyat Oyunları'nda da sponsorluğunu devam ettirmek için imza atmıştır 

(www.dünyagazetesi.com).  

Olimpiyatların yaratmış olduğu gelirleri 2000’den 2008 yılına kadar her yıl artarak 

devam etmiştir. Her yapılan olimpiyat TV gelirleriyle, sponsorluk gelirleriyle, seyirci 

sayısıyla tarihe geçse de rekor, dört yıl sonraki olimpiyata kadar geçerlilik kazanabilmiştir. 

Sydney’den Pekin’e kadar olan sponsorluk gelirlerinde sadece Atina 2004 olimpiyatlarında 

sponsorluk gelirleri bir önceki olimpiyata göre düşüş göstermiştir. Ama Pekin’de sponsorluk 

gelirleri diğer olimpiyatların en üst seviyesine çıkmıştır. Son üç yılın olimpiyat gelirleri şu 

şekildedir: 

   Tablo 5. Olimpiyatların Sponsorluk Gelirleri 

 

 

 

 

Kaynakça: Başaran, 2008d:4-5 

2004 yılında en pahalı olimpiyat olarak tarihe geçen Atina olimpiyatları Pekin 

olimpiyatları sonunda yerini Çin’e bırakmıştır.  Her ülke bu tür bir organizasyona sahip 

olmayı milyar dolarların döndüğü bir gelir tablosuna sahip olmak için istemektedir. 

Olimpiyatlar için yapılan yatırımlarla yollarından, havaalanından kanalizasyon sistemine 

kadar ülke görünümü ve hizmetini son derece değiştirmektedir (Başaran, 2008d:4-5).  

Sporun bir endüstri haline gelmesinde en büyük pay olimpiyatlarsa futbolun endüstri 

haline gelmesinde en büyük pay futbol organizasyonlarıdır. Bu organizasyonların başında ise 

Dünya Kupası gelmektedir. 70 milyar değerindeki Dünya Kupası için futbol sektöründe 

katrilyonlar yatırılmaktadır. Dünyanın her tarafında milyonlarca kişi olimpiyatlarda olduğu 

gibi Dünya Kupası’nda da ev sahibi ülkeye akın etmektedir. Bu nedenle kupa organizasyonları 

hem düzenlenen ülke açısından hem de sponsorlar açısından büyük önem taşımaktadır (Akşar 

ve Merih, 2006:16).  

Sponsorluk Gelirleri Milyon Dolar 

Sydney 2000 1.042 

Atina 2004 700 

Pekin 2008 1.8 
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 Dünya Kupası’nın dünyada küresel oyun haline gelmesinde FİFA’nın önemli bir payı 

vardır. Dünya Kupası’nın tarihine baktığımızda 1930 yılında düzenlenmeye başlanan Kupa’ya 

o dönem yaşanan krizden dolayı kimse ev sahipliği yapmak istememiştir. İlk dünya kupasına 

Uruguay ev sahipliği yapmış ve iki kez de şampiyon olarak Avrupa’ya üstünlüğünü 

kanıtlamıştır. Hem ekonomik krizler sebebiyle hem de organizasyonun getirilerinin az 

olmasıyla başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkeleri Kupa’ya ilgi göstermemiştir. Dünya 

Kupalarına katılımın az olması ve organizasyondaki aksaklıklar FİFA başkanlığına 1974 

yılında Joeo Havelange’nin gelmesiyle değişmiştir. Havalange başkan olduğunda  “Ben 

buraya futbol adı verilen oyunu pazarlamaya geldim” diyerek yapmış olduğu pazarlama 

çalışmalarıyla Dünya Kupası’nın değerini arttırmıştır. Önemi her geçen gün artan Kupa için 

ülkeler birbiriyle rekabet içerisine girmiştir (Kılıç, 2004:23-24). Neoliberal kapitalizmin 

değerlerini oluşturan rekabet, kazanma hırsı ve  zayıf olanı yenmek (Uzun, 2008:420) Dünya 

Kupası maçlarında da görünür kılınmaktadır. Rekabet her yıl takım sayısının artmasıyla 

beraber daha geniş bir sahnede geçerli olmaya başlamıştır. 1930’da 13 takımla başlayan 

Dünya Kupası 16, 24 derken 98 kupasıyla birlikte 32’ye çıkmıştır. Maç sayısı da 24’lerden 

32’ye, 48’e, 52’ye ve son olarak 64’e yükselmiştir (Tanrıkulu, 2009). FİFA’nın düzenlediği 

Dünya Kupası Birleşmiş Milletlerin (BM) bile konusu haline gelmiştir. Öyle ki BM Genel 

Sekreteri Kofi Annan “Dünya Kupası'nı kıskanıyoruz" diyerek kıskançlığın nedenini; "Dünya 

Kupası'nı düzenleyen FIFA'nın 207 üyesi var, BM'nin ise 191” diyerek açıklamıştır (Ulagay, 

2006). Katılımın fazla olması maç sayısının artması futbol pastasının büyümesiyle eş 

anlamlıdır. Bu pastadan en büyük geliri almak isteyen sponsorlar da Dünya Kupası gibi bir 

organizasyona kayıtsız kalmamışlardır. Havalange başkanlığında Adidas ve Coca-Cola, 

FİFA’nın stratejik ortakları olurken aynı zamanda futbolun küreselleşmesine ve FİFA’nın 

imajının ve gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuşlardır. 1978’den bu yana bütün Dünya 

Kupası finallerinin sponsoru olan Coca-Cola’nın yanı sıra Mastercard ve Gillette 1990’da 

Kupaya katılmıştır (Akşar ve Merih, 2006:49).  

 Coca-Cola ve McDonals gibi “mega” sponsorlar da bu tür küresel spor gösterilerinin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Rowe, 1996:191). Öyleki Coca Cola dünyanın dört bir 

yanına adını 2002 Dünya Kupasının isim hakkını alarak “Coca Cola 2002 Dünya Kupası” 

şeklinde duyurmuştur (Akşar, 2005:286). Bu nedenle 72 yıldır Dünya Kupası’nın resmi 

sponsoru olan Coca Cola, ACNielsen Zet’in yaptığı ankette %51 bir oranla Dünya Kupası’nın 

en başarılı sponsoru seçilmiştir (Süzer, 2002). Dünya Kupası’nda en çok hatırlanan marka 

olmayı başaran Coca-Cola son 65 yıldır dünya sporuna yaptığı 1 milyar dolardan fazla 
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harcamanın olumlu sonuçlarını, önemli miktarda gelir elde edip, dünya pazarında etkinliğini 

artırarak almıştır (Sert, 2000:46). Dünya Kupası ve Olimpiyatların yanı sıra Avrupa Futbol 

Şampiyonaları da diğer organizasyonların bölge ve ülke çapında yaptığı etkiyi yaratmaktadır 

(Nash ve Johnstone, 2001:109). Örneğin futbolun beşigi İngiltere’nin Euro 1996 Avrupa 

Futbol Şampiyonasında ülke, futbol endüstrisinin yarattığı etkiyle büyük bir gelişme 

göstermiştir. 280,000 milyon kişinin ziyaret ettiği ülkede kişi başı herkes 120 Euro 

harcamıştır. İngiltere bu endüstrinin getirilerinden daha fazla yararlanmak için Euro 1996’dan 

sonra 2006 Dünya Kupası finallerine aday olmuş ama bu şampiyonayı Almanya’ya 

kaptırmıştır. Bu şampiyonanın ardından İngiltere Euro 1996’dan sonra dünya çapında geliri 

en yüksek organizasyon olan 2012 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacaktır (Gratton 

vd.2001:38) 

Futbol endüstrisi her turnuvayla sadece kendi endüstrisini geliştirmekle kalmayıp 

yarattığı etki ile diğer sektörlerinde canlanmasını sağlamaktadır. Özellikle digital teknolojinin 

günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinde, futbolun yarattığı dışsal etkinin 

payı çok büyüktür (Akşar, 2005:27). 26 milyardan fazla televizyon izleyicisine sahip olan 

FİFA Dünya Kupası’nın yarattığı etki Dünya’da digital teknoloji sektörünü etkilediği gibi 

aynı etki Türkiye’de de hissedilmiştir: “2002 yılındaki Dünya Kupası'na Türkiye'den Kore ve Japonya'ya 

2 bin 500 kişi gitti. Türkiye'nin bu kupada yarı finale çıkması, bayrak ve forma satışlarını patlattı, tekstil sektörü 

bir ayda ek 50 milyon dolar gelir elde etti. Maç arası reklam yayınlarından medya şirketlerinin elde ettiği gelir, 

saniye başına 14 kat arttı. Türkiye'nin katılamadığı 2006 Dünya Kupası sırasında ise LCD, plazma TV ve uydu 

anten satışı 190 milyon dolar arttı. Almanya'da yapılan 2006 Dünya Kupası, Türkiye turizmini sekteye uğrattı. 

Bunun üzerine Türk turizm şirketleri, Alman kadınlarına yönelik "Kocanı bırak da gel" kampanyaları” 

düzenlemişlerdir (Tekerek, 2006).  

 Sponsor firmalar spor organizasyonlarının sponsorluğunu yaparken sponsorluk 

anlaşmasıyla belirlenmiş haklar dahilinde, bir dizi genel olanaklara da sahip olmaktadır. Bu 

haklar arasında; “spor organizasyonlarının yapılacağı yerde saha kenarında, spor 

donanımları ve nakil araçlarında, spor organizasyonuna katılan sporcuların ve teknik ekibin 

üzerinde formalarda ve spor etkinliği sonrasında basın toplantılarında arka panolarda 

sponsor firma ve reklamının” (İnal, 2008:84) yer alması bunların en başlıcalarını 

oluşturmaktadır. 

Örneğin 1998 Dünya Kupasında en popüler ulusal takım olan Brezilya Milli Takımı 

çokuluslu Nike firması tarafından adeta satın alınmıştır. Nike Brezilya’yla 1996’da 400 

milyon dolarlık, on yıl süreli bir anlaşma yapmıştır (Boniface, 2007:144-145). Brezilya’yı 

müşterilerine, yenilmeyen ve yenilmeyecek bir takım olarak pazarlayan Nike firmasının 
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beklentileri şampiyonada suya düşmüştür. Brezilya Şampiyona boyunca rakipleri karşısında 

zorlanmış ve finalde kaybetmiştir. Yenilginin sorumlusu olarak Ronaldo’nun sakatlığı 

sponsor firma tarafından mazeret olarak öne sürülmüştür (Donuk ve Şenduran, 2005:150). 

Hâlbuki Fransa’ya karşı oynanacak final maçından birkaç saat önce Ronaldo resmi 

makamlarca da doğrulanan bir sara krizine yakalanmış ve Saint Denis kliniğine yatırılmıştır. 

Ama Nike sponsoru olduğu takımın listesinden çıkarılan Ronaldo’nun oynaması konusunda 

baskı yapınca Brezilya Milli Takımı “hayalet” Ronaldo’yu maçta oynaması için sahaya 

çıkarmak zorunda kalmıştır (Authier, 2002:57-58). Yaşananlardan sonra imajı zedelenen Nike 

şirketiyle Brezilya’nın yollarını ayıracağı söylentileri çıkmıştır; ancak Nike, Brezilya Futbol 

Federasyonu ile aralarındaki anlaşmaya ek maddeler koydurarak Brezilya Milli Takımının 

kontrolünü tamamen eline geçirmiştir. Anlaşmanın ek maddelerinde; Brezilya’nın hangi 

takımlarla hazırlık maçı yapacağını sponsoru olduğu Nike belirleyecek ve ilk on birde en az 

sekiz ünlü futbolcu yer alacaktır (Kola’dan akt: Donuk ve Şenduran, 2006:150-151). Çok 

uluslu firmaların yaptığı bu anlaşmalar oyunun üzerindeki hâkimiyetlerinin artmasına neden 

olmaktadır. Ödedikleri yüklü meblağlar karşısında takımdan ve takımdaki oyunculardan spor 

dışı zorlamalarla oyunun şeklini değiştiren sponsorlar (Arık, 2004:205) kapitalist sistemdeki 

düzeni hatırlatmaktadır. Kapitalist sistemin işçiler üzerinde üretim esnasında dayattığı “daha 

çok üretim daha az boş zaman” söylemini sponsorlar “kârı maksimize etmek” adına futbola 

uyarlamakta ve futbolcuları birer endüstri işçisi gibi görüp imajlarına zarar vermektedir.  

2006 Dünya Kupası’nın resmi sponsoru olan Adidas, Budweiser, Avaya, Coca-Cola, 

Continental, Deutsche, Telekom, Emirates, Fujifilm, Gillette, Hyundai, Mastercard, 

McDonald’s, Philips, Toshiba ve Yahoo’nun, bu turnuvaya yaklaşık 896 milyon dolar 

tutarında sponsorluk desteği sağladıkları FİFA tarafından ifade edilmiştir. Adidas, Hyundai, 

Coca Cola, Sony, Visa ve Emirates şimdiden 2010’da Güney Afrika’da düzenlenecek Dünya 

Kupası için 130 milyon dolar civarında sponsorluk desteği vereceklerini FİFA’ya 

bildirmişlerdir (Akşar ve Merih, 2008:121). Sonuç olarak sponsorlar dünya kupası finallerinin 

ticari kimyasını oluşturan birer hammadde (Akşar, 2005:124) olarak tüm turnuvalarda 

bulunacağını yapmış olduğu antlaşmalarla göstermektedir.  

21 firmanın sponsor olduğu Dünya Kupası’nda olimpiyatlarda olduğu gibi en önemli 

sponsor olarak Alman Adidas markası ön plana çıkmaktadır. Adidas şampiyonanın 

başlamasından kısa bir süre önce büyük reklam kampanyasını başlatmıştır. Bu reklam 

kampanyası için Adidas firması 200 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştır (Akşar ve Merih, 

2008:126). Adidas’ın global futbol takımı “Impossible Team”de dünyanın en iyi futbolcuları 
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yer almaktadır. Tüm zamanların en büyük futbol takımını bir araya getiren iki çocuğun 

hikayesini anlatıldığı filmde, günümüz dünya starlarına Fransız Beckenbauer ve Michael 

Platini gibi geçmişin futbol yıldızları eşlik etmektedir. “Impossible Team”de Adidas 

markasının fikrini ve duruşunu simgeleyen “Impossible is Nothing” (hiçbirşey imkansız 

değildir) küresel çapta herkesin dilinde bir slogana dönüşmüştür (Kireçci, 2006). Dünya 

Kupası maçlarında Adidas “Team Geist” (Takım Ruhu) isimli topu kullanılmıştır. Adidas bu 

toplardan 15 milyon adet satmayı beklerken 10 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiştir  

(Akşar ve Merih, 2008:126).  

Türkiye açısından sponsorluk uygulamalarına baktığımızda ligin ekonomik değer 

kazandığını Süper Lig’in isim hakkının değişmesiyle görebiliriz. 1959’dan bu yana 

düzenlenen deplasmanlı Türkiye Birinci Ligi, 2005’ten itibaren “Turkcell Süper Lig” adıyla 

oynanmaktadır. 2004/2005 sezonunda 197 milyon Euroluk bir pastaya sahip olan Turkcell 

Süper Ligi, 4 sezonda gelirlerini yüzde 160 arttırarak 514 milyon Euro’ya yükseltmiştir. 

(Başaran, 2008ğ:20). Turkcell dışında futbol ve basketbol sektöründe birçok takımın isim 

hakkını alan firmalar yapmış oldukları sponsorluklar sayesinde kârlı çıkmışlardır. 2004 

yılında çıkan Sponsorluk Yasasının bundaki etkisi büyüktür. Yasayla birlikte futbol dışında 

birçok adı bilenmeyen spor dalı sponsorlarla tanışma imkanına bulmuştur. Turkcell, Ülker, 

Bank Asya, Fortis, Petrol Ofisi, Avea, Garanti Bankası, Aroma, Beko gibi şirketler milyon 

dolarlık sponsorluk anlaşmalarına imza atmaktadır. 2008’de sponsorluk anlaşmalarında karlı 

çıkan şirketler Turkcell, Ülker, 1.Futbol Liginin isim hakkını alan Bank Asya ve Çaykur 

olmuştur. Türkiye’deki spor dallarına isim hakkını alan şirketler ve sponsor olduğu dallar 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Tablo 6.Türkiye’deki şirketlerin sponsorlukları 

FİRMA SPOR DALI SPONSORLUK 

Turkcell Futbol Turkcell Süper Lig 

Beko (Koç Grubu) Basketbol Beko Basketbol Ligi 

Aroma Voleybol 

Aroma Bayanlar ve Erkekler 

Voleybol Ligi 

Bank Asya Futbol Bank Asya 1. Ligi 

Fortis Futbol Fortis Türkiye Kupası 

Petrol Ofisi Motor Sporları 

Formula 1 Petrol Ofisi Türkiye 

Grand Prix 
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Sony Ericsson Tenis 

Sony Ericsson WTA İstanbul 

Cup 

Ülker Basketbol 

FB Ülker, G.Saray Cafe 

Crown, Beşiktaş Cola Turca 

 

Tadım Basketbol Tadım Türkiye Kupası 

Vestel Basketbol 

Vestel basketbol takımı 2. 

Lig'de 

Türk Telekom Basketbol TTNet Beykozspor 

Mutlu Akü Basketbol Mutlu Akü Selçuk Üniv.  

Kaynakça: Çağlayan, 2008 

Türkiye’de iki bankanın isim sponsorluğu bulunmaktadır. Dikkat çekilmesi gereken 

nokta 2008’de başlayan ve etkilerini göstermeye devam eden krizden dolayı birçok bankanın 

batmış olması ve Avrupa ülkelerinde başta Almanya, Belçika ve İngiltere’de futbol 

takımlarının ana sponsoru bankalar ve finans şirketlerinin sponsorluk anlaşmalarını iptal 

etmesidir.  Futbola en çok sponsor olan kuruluşların başında gelen Fortis, Belçika’nın önde 

gelen kulübü Anderlecht’in ana sponsorluğunu üstlenirken Hollanda’da ise Feyenoord’a 

destek vermektedir. Türkiye’de futbola en büyük yatırım yapan kuruluşlardan biri olan Fortis 

2008 krizinden çok fazla etkilenmiş ve BNP Paribas’a satılmıştır. Ama halen Fortis Türkiye 

Kupası’nın isim hakkını elinde bulundurmaktadır. Bank Asya ise Türkiye Birinci Futbol 

Ligi’nin isim sponsorluğunu yapmayı sürdürmektedir (Kuburlu, 2008b).  

Turkcell Süper Lig’de takımların forma sponsorları olarak cep telefonu operatörlerinin 

daha çok yatırım yaptıklarını görülmektedir. Lig’deki 18 takımın forma reklamlarının 14’ünde 

cep telefon firmaları yer almaktadır. Turkcell 11 Anadolu takımına sponsor olurken, Avea 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a forma sponsorluğu yapmaktadır. Galatasaray 

forma reklamı için Türk Telekom ile 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 15 yıllık bir antlaşmaya 

imza atmıştır. Beşiktaş ise kriz ortamında en karlı antlaşmalarından birini yaparak Cola Turka 

ile 2012’ye kadar anlaşmıştır. Fenerbahçe ise Avea ile antlaşması bu yıl biten takımlardan. 

Takımın isteği rakipleri gibi karlı bir antlaşmaya kriz ortamında imza atabilmektir (Başaran, 

2009f:20). Turkcell Super Lig’de üç büyükler ve diğer takımların forma reklamlarını 

aşağıdaki tabloda görebiliriz:  
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Tablo 7.Turkcell  Süper Lig Takımlarının Forma Reklamları   

GALATASARAY AVEA 

TRABZONSPOR AVEA 

FENERBAHÇE AVEA 

BEŞİKTAŞ COLA TURKA 

BURSA TURKCELL 

GAZİANTEP TURKCELL 

KAYSERİ TURKCELL 

SİVAS TURKCELL 

ANKARASPOR TURKCELL 

ANTALYA TURKCELL 

GENÇLERBİRLİĞİ TURKCELL 

KONYA TURKCELL 

MKE ANKARAGÜCÜ TURKCELL 

HACETTEPE TURKCELL 

DENİZLİSPOR TURKCELL 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BEL. KALPEN 

ESKİŞEHİR ETİ 

KOCAELİ TÜPRAŞ 

 Kaynakça: Yurddaş, 2008 

2.2. KULÜPLER 

Milyarlarca kişinin ilgisini kendinde toplayan futbolun basit ve masumane yüzü 

küreselleşme ile birlikte hızla yok olmaya başlamıştır. Futbol artık sadece bir spor dalı olarak 

değerlendirilmemektedir. Bugünün futbolu olimpik ruhundan uzaklaşmış kapitalist sistemin iş 

kollarından biri haline gelmiştir. Bu ticari gelişme aynı zamanda; futbolun pazar için yeniden 

üretimini sağlayan bir sürecin kaçınılmaz bir sonucudur. Futbol, bu değişimler karşısında, 

nitelik ve içerik olarak ciddi bir evrimsel süreç geçirmiş; alınıp satılan bir meta haline 

gelmiştir. Bu metanın dünya genelindeki cirosu ise yaklaşık 500 milyar dolara 

yaklaşmaktadır. Futbolun sportiflikten endüstriyelliğe geçiş sürecinde, spor kulüpleri artık 

sıradan bir spor kulübü olarak kalmamış bu değişimin en görünür yerleri olarak 

cisimleşmişlerdir (Akşar, 2005:339).  

Seyircilerin ücret ödeyerek seyretmek durumunda olduğu ve oyuncuların oynamak için 

paralar talep ettiği bütün sporlar birer ekonomik sektördür. Buna dahil olan modern futbolda 
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son yıllarda uygun olan her durumda bir kâr maksimizasyonu aramak ve gelir giderleri buna 

göre ayarlamak için modern işletmecilik tekniklerinin uygulandığı kapitalist bir sektör haline 

gelmiştir (Akşar ve Merih, 2006:115). Bu işletmelerin başında bulunan spor kulüpleri artık 

şirket mantığıyla çalışarak rekabet etmenin olanaklı olacağının farkına vardıklarından dolayı 

kulüplerin adının yanında Anonim Şirket (A.Ş) ibaresi bulundurmaya başlamışlardır. 

Avrupa’daki takımlarının çoğunluğu şirketleşmiş bir yapıya sahipken Türkiye’de bu sayı her 

geçen gün artmaktadır (Kılıç, 2004:18-19). Günümüzün kulüpleri için geçerli olan şey ulusal 

pazarın doyuramadığı bir finansal açlığı karşılamak amacıyla örgütlenmenleri ve çokuluslu 

şirketleri örnek alarak küresel ölçekte gelişme stratejileri tasarlamaları ve bunları hayata 

geçirmeleri olmuştur. Kulüpler en prestijli kulüp olabilmek için kendi ülkesindeki sınırları 

aşarak tüm dünyada büyümeye ve uluslarararası alanda egemen olmaya çalışmaktadır 

(Boniface, 2007:29).  

Futbol kulüplerinin yeni kapitalist düzendeki çıkışı 80’li yılları gösterse de asıl 

patlamasını 90’lı yıllarda gerçekleştirmiştir. Avrupa Adalet Divanı liberal devrimin gerçek 

tetikleyicisi olarak Aralık 1995’te Bosman Kararlarını almıştır. Bu kararla beraber 

oyuncuların Avrupa’da serbest dolaşımına izin verilmiştir. Futbolcular artık işçiler veya 

sermaye gibi serbest dolaşım hakkına sahiptir (Authier, 2002:14). Manzela’ya göre Bosman 

Kararlarıyla beraber; “Avrupa sporunun üstünden gerçek bir kompresör; kararname yoluyla 

küreselleşme, hukuksal bir Çernobil geçmiştir. Bütünüyle ekonomik boyuta indirgenen spor 

“zenginlerin işi” olmuştur (Boniface, 2007:147). Küreselleşmenin ekonomik etkilerini 

açıkladığımız bölümde iletişim teknolojilerinin etkisiyle sermayenin sınır tanımaksızın her 

ülkeye girmesinin rekabeti kızıştırdığını ve bu rekabet sonucunda bazı ülkelerin güçlendiğini 

bazı ülkelerin ise geri kaldığını ele almıştık. Bu görüşü futbola uyguladığımızda Bosman 

Kararlarıyla; “futbolcuların dolaşması da futbol dünyasında buna benzer bir eşitsizliği ortaya 

çıkarmıştır. Hukuken oyuncuların serbestçe dolaşımı kesinleştiği için Avrupa Birliği içinde 

yer alan herhangi bir kulüp istediği oyuncuyu milliyetine hiç bakmadan işe almakta serbest 

olmuştur” (Authier, 2002:14-15). Mahkeme, Bosman kararıyla serbest rekabeti sağlamak 

istese de bunu gerçekleştirememiş, yetenekli oyuncuların en zengin bazı kulüplerde 

toplanmasıyla bu rekabeti sınırlandırmıştır.  Sonuç olarak  Bosman Kararları; “sportif farklılığın 

birazına bile izin vermeyen, buna karşılık zengin kulüplere egemenliklerini daha da güçlendirmeleri için prim 

veren bir yapı getirmektedir. Böylelikle bir müsabakanın potansiyel galipleri net olarak azalmıştır. İstisnai bir 

spor olan futbol en basit ifadesine indirgenmiştir: Futbol oyununun kuralları, ekonomik etkinliklerin sıradan 

kurallarına tabi” (Boniface, 2007:147-148) olarak uygulamaya konulmuştur. 
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Oyuncuların dolaşım özgürlüğü zengin kulüplere ayrıcalık kazandırırken aynı zamanda 

medya aracılığıyla da kulüpler değerlenmiştir: “Maçların naklen yayın haklarının tamamını 

isteyen ve bunun için rekabete giren özel televizyon kanallarının artışıyla bağlantılı olarak, bu 

özgürlük en büyük Avrupa kulüplerini hızla mali ve spekülatif değerli kağıtlara 

dönüştürülmesine” neden olmuştur. Bu nedenle liberalizmin girdiği her sektörde olduğu gibi 

futbolda da sporculuk mantığı ve ahlakı dışında sapmalar görülmeye başlanmıştır. Bunlar 

arasında şike ilk sırada yer alırken 18 yaş altı futbolcu çalıştırmak ve doping olayları en sık 

karşılaşılanlardır. Bugün kulüplerin işleyişini ve uygulamalarını belirleyen “yatırım ve 

kârlılık”tır (Authier, 2002:14-15). Bu da kapitalizmin futboldaki görünen yüzünü ortaya 

çıkarmaktadır. Çünkü kapitalizm, varlığını devam ettirebilmek için en hayati unsuru olan 

verimliliğe ve kârlılığa her zaman ihtiyaç duymuştur (Talimciler, 2006:188). 

Bosman Kararlarıyla önemli liglerdeki yabancı sayısına baktığımızda örneğin 

İngiltere’de ortalama yabancı futbolcu sayısı 20, İtalya’da 14, Fransa’da 11, Almanya’da 15, 

İspanya’da 12 ve Türkiye’de ise 6’dır. Sonuçlara göre İngiltere ülkelerarası futbolcunun 

özgürce dolaşmasından en çok yararlanan ülke olmuştur (Doruk ve Şenduran, 2006:147). 

Yani kulüpler diğer ekonomik sektörlerde olduğu gibi futbolcu ithalatını ve ihracatını 

gerçekleştirmektedir. Bu da futbolun endüstriyel bir sektör olarak yatırımlarını ne yönde 

yaptığını daha görünür kılmaktadır (Süzer, 2002). İngiliz kulüplerinde yabancı sayısının fazla 

olmasının altında yatan neden kulüplerin son birkaç yıldır en önemli yatırım kapısı olarak 

yabancı sermayeyi görmeleridir. Portekiz, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin kulüpleri gelecek 

vaat eden G. Amerika ve Afrikalı oyuncuları ucuz bedeller karşılığında almakta ve  daha 

sonra yüksek kâr oranlarıyla satmaktadır. Her iki yatırım şeklindeki temel prensip kulüplerin 

kasaya konulacak parayla sportif başarıyı yakalamak istemesi yer almaktadır. Bu süreçte 

kulübün pazar değeri ve kazandığı paranın miktarı, sportif başarının derecelerini 

belirlemektedir (Çetin, 2009:20). Ama bu süreçte İngiliz futbolunun gelişmesinden sorumlu 

Trevor Brooking kulüpleri yabancı sermayeye karşı uyarmaktadır. İngiliz futbolu için bu 

gelişmelerin iyi bir gidişatı getirmeyeceğini vurgulayan Brooking; 1992’de başlayan Premier 

Lig’de İngiliz futbolcuların oranı %76 olarak yer alırken bu oran bu yıl ilk hafta maçları 

itibariyle %36 seviyesine düşmüştür (Çetin, 2008:52). 

UEFA başkanı Michael Platini kulüplerin oyuncuları birer yatırım aracı olarak 

görmelerinin sakıncalarını Türkiye’deki takımlar üzerinden şu şekilde açıklamaktadır: 

“Örneğin İstanbul’un Anadolu yakası ile Avrupa yakası maç yaptığında Galatasaray ya da 

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı diyebilmeliyiz. Beşiktaş sokaklarında top oynayan gençler 
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Beşiktaş’ta forma giymeli. 11 Brezilyalı Fenerbahçe forması, 11 Arjantinli Galatasaray 

forması giyerse bu aynı şey olmaz. Taraftar burada kendini özdeşleştirecek bir şey bulamaz” 

demiştir (Erten, 2007:72). Ülkelerdeki yabancı oranlarının futbolda bir tektipleştirme 

yaratacağını Authier; “Modern futboldaki ticari küreselleşme aslında sahte bir 

kozmopalitizmden başka bir şey değildir ve ayrı futbol özellikleri can sıkıcı bir tektiplik 

kalıbına dökülüp yok edilmektedir. Ekonomide küreselleşme sporda tektipleşmeye yol 

açmaktadır. Birkaç istisna dışında, Avrupa’nın büyük takımları bugün aynı taktik şemalara 

göre oynamaktadır” şeklinde dile getirmektedir. Örneğin İngiliz uzun paslara dayalı yüksek 

top mücadeleleriyle ayırt edilir; İtalyan futbolu savunmasının sertliği ve top geçirmemesiyle 

ünlüdür; Brezilyalıların oynadığı samba futbolu ise tüm dünyaya yayılmıştır. Bu farklı 

oynama biçimleri artık düzenin içinde erimekte ve yok olmaktadır (Authier, 2002:42-43).  

 Bosman kararları 2002 yılında Polonyalı bir basketçinin olayıyla başka bir boyut 

almıştır: “Polonyalı kadın basketbolcü Lilia Malaga’nın RC Strasbourg formasını giymesi Fransız Basketbol 

federasyonu tarafından reddedilir. Gerekçe olarak, AB yabancı kotasının dolmuş olması gösterilir. 3 Ocak 

2000’de İdare Mahkemesi söz konusu oyuncunun bu formayı giymesini yasaklayan kararını geçersiz kılar ve şu 

gerekçeyi gösterir: Polonya’nın AB ile imzaladığı anlaşmaya göre Polonya yurttaşlarıyla Topluluk yurttaşları 

eşittir. Dolayısıyla bu anlaşma milliyete dayalı ayrımcılığı yasaklar (yani Polonyalı işçiler AB ülkelerinde 

serbestçe çalışabilir ve seyahat edebilir)” şeklinde son halini almıştır. Devlet Konseyi Malaga olayını 

30 Aralık 2002’de onaylayarak Bosman kararlarını genişletmiştir. FİFA başkanı Sepp Blatter 

bu uygulamanın yaratacağı etkiyi; “gerçekten de bu mevzuatsızlaşmada bir yığın risk vardır. Bunun 

kaynağında sadece takımların kimlik kaybının hızlanması, oyuncuların “paralı asker” haline gelişi bulunmaz, 

aynı zamanda “küçük” kulüplerin çok zengin kulüpler tarafından yağmalanması yoluyla zenginler ve yoksullar 

arasındaki eşitsizliğin artması da vardır. Dolayısıyla oyuncu yetiştiren kulüplerin yaşaması da tehlikeye düşer. 

Ayrıca yoksul ülkelerden gelen “ucuz” oyuncuların yoğun biçimde ithal edilmesiyle bir “sosyal damping”e tanık 

olunur” şeklinde dile getirmektedir (Boniface, 2007:149-150).  

Futbol işgücünün serbest kalmasıyla beraber en büyük zararı FİFA başkanınında 

vurguladığı gibi futbolcuyu altyapıdan yetiştiren kulüpler görmüştür. Altyapıya büyük önem 

veren bu kulüpler genç yaşta bir yeteneği bulup, ona emek, zaman ve para harcayarak yıldız 

konumuna getirme görevini üstlenmektedir. Bosman Kararları işte özellikle bu kulüpleri çok 

olumsuz etkilemiştir: “Çünkü, zengin kulüpler, bu kadar emek, çaba ve zahmete katlanma yerine, sözleşme 

süresi biten oyunculara daha fazla paralar ödeyerek, bu oyuncuları yetiştirdikleri kulüplerden söküp aldılar. Bu 

oyuncuları transfer ederken, eski kulüplerine cüzi bir “yetiştirme parası” ödeyerek, oyuncuları bünyelerine dahil 

ettiler. Sistem bir kez daha güçlüden-zenginden yana çalışmaya başlamıştır” (Akşar, 2005:16). Bu yüzden 

büyük Avrupa kulüplerinin transfer girişimleri giderek tamamen ticari bir hal almıştır. 

Takımlarda her ülkeden farklı bir oyuncunun yer almasının oluşturduğu “milliyet paleti” her 
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şeyden önce televizyon yayın haklarının ve yan ürünlerinin satışında etkili olabilecek bir ürün 

sunabilmeye yönelik olarak hazırlanmaya başlanmıştır (Authier, 2002:45). Bugün Manchester 

United, Real Madrid, Milan, Barcelona takımları yıldız oyuncularla doludur. Avrupa kulüpleri 

kadrolarının çokuluslu hale gelmesinini nedeni Authier’in vurguladığı gibi TV’ye en iyi 

hizmeti sunabilmek içindir (Tellan, 2008:356). Oyuncuların estetik hareketleri görüntü 

olgusuyla birleşince TV’nin veli nimeti reytingler artacak ve bu durumdan hem kulüp 

sahipleri hem de TV şirketleri kazanacaktır (Akşar, 2005:18). Ticari olarak yapılan transferin 

öteki yüzü ise futbolcuların yan ürünlerin satışındaki önemidir. Ercan Güven’in vurgusuyla bu 

durumun gerçekleşmesi Fenerbahçeli oyuncular üzerinden şöyle gerçekleşmektedir. Alex, 

David ve Lugano Fenerbahçe’nin önemli futbolcularıdır. Bu oyuncuların bonservis bedelleri 

yüksektir ama bu bedeli kulüp yönetimi sadece kendi kasasından ödememektedir. 

Fenerbahçe’nin yan ürünlerinin satışını yapan “Fenerium”da bu futbolcuların formalarının 

satış rekorları kırmasıyla bu futbolcular Fenerbahçe’ye çok yük getirmeden takıma alınmış 

olunmaktadır. Yani bonservis bedellerini ödeyen yine bu futbolculardır (Güven, 2009b:25).    

Bosman’ın yarattığı bu mevzuatsızlığın örnekleri günümüzde sahalarda yaşanmaktadır. 

UEFA, küresel düzlemde birçok organizasyon düzenlemektedir. Bunlardan ikisi Avrupa 

Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligidir. Bu organizasyonların takımlara getireceği gelir her 

birinden 1,1 İsviçre Frangıdır (Boniface, 2007:138-139). Çalışmamız açısından Şampiyonlar 

Ligi dünya çapında yarattığı eşitsizlik nedeniyle burada daha anlam kazanmakta ve 

incelenmesi gereken bir organizasyon olarak karşımızda yer almaktadır. UEFA, Avrupa’nın 

en iyi takımını belirlemek üzere 1955 yılında “Şampiyon Kulüpler Kupası” adıyla bir 

organizasyon başlatmıştır. Sadece şampiyon kulüplerin katılacağı bu turnuvanın adı 1992–93 

sezonunda Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmiştir. Adının değişmesiyle beraber görünümü 

farklılaşan bu organizasyon futbol endüstrisinin “gösteri” ile “iş”ini biraraya getiren en 

önemli kolu haline gelmiştir. Sporun endüstriyel yanının ön plana çıkartıldığı bu turnuva da 

amaç katılımın çok olması ve reytinginin arttırılması olmuştur. Avrupa’nın belli başlı 

liglerinde bulunan popüler takımlar şampiyon olamasalar da bu yarışmaya dahil edilerek 

ülkeler arasındaki eşitsizlik bir kez daha gün yüzüne çıkarılmıştır (Akşar, 2005:95). 

Avrupa’nın şampiyonlarının dahil olmadığı bu kupaya, İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya 

gibi ülke puanı yüksek liglerin ikincileri, üçüncüleri hatta dördüncüleri bile katılabilir hale 

gelmiştir. Örneğin 2003–2004 Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde oynayan 4 takımdan 

(Porto, Monaco, Deportivo, Chelsea) sadece Porto, kendi liginde bir önceki sezon 

şampiyonluğu kazanmıştır. 2008 yılında ise İngilizler daha önce İspanyolların yaptığını 

gerçekleştirmiştir. O sezon yarı finalde oynayan 4 takımın 3’ü İngiliz takımlarından 
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oluşmuştur: “Sistemin güçlüden yana işlemesine bariz bir örnek olan bu sonuç, aynı zamanda 

Avrupa’nın Şampiyonlar Ligi”nin nasıl bir “yerel turnuvaya” dönüştüğünü göstermesi 

açısından son derece önemli” bir yerde durmaktadır (Arık, 2008:215-216).  

Zengin kulüpler kendilerine nazaran daha az kaynağa sahip kulüplerin yarışmaya 

katılmasını her halükarda engellemiştir. Ücretleri ve transferleri belirleyen bu kulüpler öteki 

kulüplerin önemli oyunculara ulaşabilme şansını ortadan kaldırmıştır. Daha çok para 

kazanmak adına oyuncular bu kulüpleri tercih etmiştir. Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve 

ellerinde önemli kaynaklar bulunan kulüplerle bu lige katılamayan ve dolayısıyla pastadan 

pay alamayanlar arasında böylece bir kopma gerçekleşmiştir (Boniface, 2007:153). Çünkü 

Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak rekabetten büyük yara almaktır. Nedeni ise bu ligin 

kulüplere dağıtmış olduğu paralarda ortaya çıkmaktadır. UEFA’nın ve de endüstriyel futbolun 

gözbebeği olan Şampiyonlar Ligi’nin kulüplere bıraktığı gelirler şöyledir: “UEFA Şampiyonlar 

Ligi’ne girişte her kulübe 2,5 milyon İsviçre Frangı başlangıç ücreti; her galibiyet için 500.000 İsviçre Frangı; 

her beraberlik için de 250.000 İsviçre Frangı ödeme yapmaktadır. Başlangıç ücretine ilaveten grup maçlarını 

oynayacak takımlara da performans ücreti hariç olmak üzere, takımların başarı katsayıları ve ülke puanlarına 

göre oynayacakları 6 karşılaşma için de toplam 6 ile 3 milyon SFR arasında bir ödeme yapılmaktadır. Böylece 

kulüpler, Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandıklarında, ilk turda her kulüp 6 maç oynayarak en az 5.5 

milyon İsviçre Frangı (yaklaşık olarak 4.345.000$) kazanmayı garantilemiş oluyor. İlk turu geçen takımlara 

UEFA yayın geliri havuzundan, bu başarıların karşılığı üç milyon İsviçre Frangı; çeyrek finale kalanlara 4 

milyon İsviçre Frangı, yarı finale kalan takımlara 5 milyon İsviçre Frangı, kupaya kazanan takıma 10 milyon 

İsviçre Frangı, finali kaybeden takımada 6 milyon İsviçre Frangı ödeme yapıyor”. Sonuç olarak 

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan bir takım en az 27. 5 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 21.7 

milyon dolar) bir gelire kavuşmaktadır. Bu yıllık ortalama geliri 30–35 milyon dolar 

seviyesinde olan bir kulübün yeni bir servete konduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle 

Şampiyonlar Ligi zenginleri “zengin eden” bir organizasyon olmuştur (Akşar, 2005:112). 

Şimdiki UEFA Başkanı Michel Platini sistemin güçlüden yana olmasını:“Üstünlüğün parayla 

kazanılmadığı bir sistem bulmak gerek. Yoksa bütün yoksullar yok olup gidecek ve zenginler 

baş başa kalacak. Ben bu amansız kapitalizmi istemiyorum” (Authier, 2002:97)  diyerek dile 

getirmiştir. 

Fenerbahçe ise 2008’de Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkma başarısı 

göstererek bu başarının karşılığında 20 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir elde etmiştir. Bu 

sezon ise gruplardan çıkamamış ama yinede bu prestijli turnuvaya katılımı için kasasına 16 

milyon Euro koyabilmiştir (Başaran, 2009g).  
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Kulüplere gelen bir başka servet kaynağı ise iş adamlarının futbola olan ilgisinin 

artmasıyla başlamıştır. Kulüplerin iş adamları tarafından yönetilmeye başlanmasıyla beraber 

kulüpler gerçek birer şirket görünümü kazanmıştır. Bazı kulüplerin serveti sporla ilgisi 

olmayan ya da çok az ilgilenen kişilerin yatırımıyla oluşmuştur. İşadamlarının spora yatırım 

yapması kulüplerin kalkınması gibi masum bir amaca sahip değildir. FİFA Başkanı Sepp 

Blatter’ın 2005 yılında yaptığı bir açıklamada parası olan iş adamlarının özellikle de Roman 

Abramoviç’i vurgulayarak futbolu kirlettiklerini ve düzeni bozduklarını söylemiştir. Bu 

nedenle Abramoviç’in bir İngiliz kulübünü satın alacak kadar servetini nasıl oluşturduğuna 

hayat hikayesinin birkaç evresine bakarak anlayabiliriz. Boniface’nin anlatımıyla hayata 

sıfırdan başlayan bir yetim olan Rus oligarkı, toplum yaşamında yükselmenin iyi bir örneğini 

sunmaktadır. Abramovich çok kısa sürede dünyanın en büyük servetlerinden birine sahip 

olmasını diğer Rus oligarkları gibi eski Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin’e 

yakınlığına borçludur. Servetini enerji ya da hammadde sektöründeki şirketleri düşük 

fiyatlarla alarak ve bunları daha sonra çok yüksek fiyatlara satarak büyüten Abramovich, 

Yeltsin’in ardından Putin iktidarını reddederek siyasal bir rol oynamak isteyen bazı Rus 

oligarklarının (bazısı hapis yatmış ve sürgüne gönderilmiştir) yanlış tavırlarına düşmeyerek 

Londra’ya yerleşmiştir. Putin ile ilişkilerini uzaktan da olsa sürdüren Abramoviç Rus futbolu 

yerine İngiliz futboluna yatırım yapmayı tercih etmiştir. Bu tercihinin bir özürü olarak üç 

yılda Rus kulübü CSKA Moskova’ya 45 milyon avro yatırmıştır. Moskova Kulübü ve 

Chelsea Kulübü 2004–2005 yıllarında Şampiyonlar Ligi’nde H grubunda karşıya karşıya 

gelmişlerdir. UEFA’nın birden fazla kulübe sahip olmayı yasaklayan mevzuatları yerini bu 

yatırımlara onay vererek bozulmuştur. CSKA’daki hisselerini devreden Abramoviç Chelsea 

kulübünü satın alarak bu kulübe ilk üç yıl 450 milyon avroluk bir yatırım yapmıştır. Kaliteli 

bir takım görmek isteyen Abramoviç oyuncu tercihlerinde de pahalı oyuncuları takıma alarak 

takımının değerini her geçen gün yükseltmiştir (Boniface, 2007: 142-143).  Yaptığı yatırımları 

sadece hobi amaçlı olduğunu ileri süren Abramovich’in amacı bir süre sonra su yüzüne 

çıkmıştır: “Rusya’nın en büyük beşinci petrol şirketi olan ve Abromovich’in sahipliğini yaptığı Sibneft ile 

ikinci büyük petrol şirketi Yokos birleşmişler ve hedeflerini de hem Rusya’nın en büyük petrol şirketi, hem de 

çokuluslu görkemli bir endüstriyel güç olmak olarak belirlemişlerdir. Bu projenin fikir babası ise, Yokos’un da 

sahibi olan ve Londra’da yaşayan Brezovski’dir. Chelsea’nin satın alınmasının ardında yatan temel etken de, bu 

satın alma ile şirketin tanıtımını tüm Dünya’da yapmaktır”  (Ülkünç’ten akt: Arık, 2004:215).  

Sönmez, Arsa’dan Borsa’ya adlı çalışmasında kulüplerin dönüşümünü kapitalist sistem 

üzerinden aktararak kulüplere yeni sahip olan iş adamlarının amaçlarını şu şekilde 

yorumlamaktadır: “Futbol, beşiğindeki İngiltere gibi, her geçen yıl biraz daha endüstrileşecek, alınır satılır bir 
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mal olacaktı. Endüstrinin işçileri yıldız futbolcular, tüketicileri geniş halk kitleleri, girişimcileri, kapitalist 

kimlikleriyle işadamları olacaktı. Yaratılan değerin bölüşümünde yıldız futbolcular ve teknik adamlara 

ödenenlerden geriye kalanlar kulübü büyütmeye, kulübün birikimini artırmaya harcanacaktı. Burada yönetici 

durumundakilerin “artık değer” ele geçirmeleri ana hedef ve amaç değildir, ama böyle bir birikim çarkında söz 

sahibi olmanın sağladığı başka dışsal ekonomiler vardır. Örneğin, popüler bir kulüp başkanı kulübün artığından 

pay almaz, ama bu birikim sürecini yöneten biri olarak medyadan, bankalardan, devletten, borsadan büyük itibar 

görür. Böylece o da futbola yaptığı yatırımın karşılığını bu yoldan almış olur” (Sönmez, 2002:62). 

Abramovich’den sonra kulüplere yatırım yapmak “moda” haline gelince kulüplerin en 

üst yönetici koltuğunda genellikle iş adamları yer almıştır. Satın alınan Avrupa kulüpleri ve 

sahipleri şu şekildedir: Fulham (İngiltere):Muhammed El Fayed(Mısır), Leeds 

United(İngiltere): Ken Bates (İngiltere), Corinthians(Brezilya): MSI(İngiliz şirket), Dinamo 

Moskova(Rusya): Aexei Fedorychev(Rusya), Beitar Jarusalem(İsrail): Arkady 

Gaidamak(Rusya), Salzburg (Avusturya): Red Bull(Avusturya), Parma (İtalya): Lorenzo Sanz 

(İspanya), Milan (İtalya): Silvio Berlusconi (İtalya), Fiorentina (İtalya): Andrea Della Valle 

(İtalya),  Shakthar Donetsk (Ukrayna):Rianat Akhemorov (Tatar), Aston Villa (İngiltere): 

Randy Lerner (ABD), Manchester United (İngiltere): Malcolm Glazer (ABD) (İnal, 2008: 68-

69).             

 Kulüp sahibi olan iş adamları 2008 yılında belirtilerini gösteren ve 2009 yılında da 

devam eden global krizden etkilenmişler ve birçok işadamı için kulüpleri almanın cazibesini 

yitirmiş olduğu gerçeğinin vurgulanması gerekmektedir. Krizden en çok etkilenen iş adamı 

olarak Abramovich’in, Chelsea ya da lüks yatlarından birini satma konusunda düşündüğü 

yazılmaktadır. Örneğin Newcastle United sahibi Mike Ashley tarafından satışa çıkarılmış ve 

hala da alıcı bulamış bir kulüp olarak sahalarda yer almaktadır. Yani kulüplerin kaderleri 

işadamlarının ne kadar kulüpçülük oynamalarına kalmıştır (Ege, 2009).  

Türkiye’deki kulüpler ise dünyada olduğu gibi iş dünyası tarafından yönetilmektedir. 

Cem Uzan’ın İstanbulspor ve Adanaspor’u alarak başlattığı bu trendi şimdilerde 4 büyükler 

devam ettirmektedir (Arık, 2004:175). Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Polat Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Polat Holding; inşaat, sanayi ve turizm olmak üzere üç sektörde 

hizmet vermektedir. Forbes’in yaptığı Türkiye’nin en zengin 100 ailesi sıralamasında Polat ve 

ailesi 87. sırada yer almaktadır. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi Forbes’ın 

listesinde Polat’ın önünde yer alarak 83. zengin aile olmaktadır.  Demirören gaz, sanayi, 

inşaat, eğitim sektörlerinde hizmet veren Demirören Şirketler Grubunun Başvekili olarak 

görevini sürdürmektedir. Türkiye’nin en büyük bütçesine sahip kulübünün başkanı Aziz 

Yıldırım zenginler sıralamasında yer almazken Maktaş Şirketinin tek sahibi olarak dikkat 
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çekmektedir. Şirket, boru hatlarından mühimmat tesislerine ve kaplamalı sahalara kadar inşaat 

alanlarında faaliyet göstermektedir. Trabzonspor başkanı Sadri Şener ise turizm sektörüne 

ağırlık veren bir yatırımlarda bulunarak Simge İnşaat ve Manastır Hotel ve Turizmcilik olmak 

üzere iki şirketi bulunmaktadır (Başaran, 2008b). 

Kulüplere iş adamları dışında büyük medya patronları da ilgi göstermiştir. Güç ve 

prestij vaat eden futboldan yararlanmak isteyen medya patronları televizyon ile futbol 

arasındaki birlikteliği “iletişimden” öte başka bir boyuta taşıyarak hakimiyet alanını 

genişletmek istemişlerdir (Arık, 2008:208). Medya grupları Avrupa futbolundan özellikle de 

büyük gelir getiren İngiltere futbolunda yer almak için büyük çabalar sarf etmektedir. 

Granada Liverpool FC’nin %9,9; Sky TV, Leeds United ve Sunderland kulüplerinin %9,9; 

NTL, Newcastle United FC ve Aston Villa kulüplerinin %9,9 paylarının sahibidir. Sky TV 

1998 yılında Manchester United kulübünün çoğunluk hisselerini almak için harekete 

geçmiştir ama taraftarın direnişinden dolayı çekilmek zorunda kalmıştır. Ancak 2005 yılında 

bir başka Amerikan medya imparatoru Malcolm Glazer kulübün çoğunluk hisselerini satın 

almıştır. Bu hisseler; “futbol kulüpleri ile medya kuruluşlarının bir üstün teknoloji 

platformunda bir araya gelmelerinin olağanüstü bir finansal potansiyel ve yatırım olanakları 

yarattığının göstergesi” olarak kabul görmüştür. Medya kuruluşlarının bu yakın ilgisi tıpkı 

kulüplerin iş adamları tarafından ilgisini kaybetmesine benzer olarak futbol sektörünün 

yeterince genişlemeyen bir sektör olduklarını anladıkları zaman bitme noktasını gelmiştir.  

Medya kuruluşları futbol kulüplerinden yatırımlarını çekerek kulüpleri krizin eşiğine getirmiş 

ve böylece borçlanmalar başlamıştır (Akşar ve Merih, 2006:129).   

Küresel düzlemde futbolun BM olan FİFA ile onun Avrupa düzlemindeki yardımcısı 

UEFA’nın karşısında gelirlerini küresel organizasyonlar sayesinde büyüten 14 üye 

oluşmuştur. Her biri en az bir kez Avrupa kupası kazanmış olan on dört Avrupa kulübü 

tarafından Eylül 2000’de Brüksel’e kayıtlı bir ekonomik çıkar grubu olarak G14 kurulmuştur. 

G14 dünya sahnesinde G8 adıyla oluşturulan ekonomik grubun futboldaki görünümünü 

oluşturan bir biçime sahiptir. Dünyanın ve dünya ekonomisinin geleceğini belirleme gücüne 

sahip ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya ve Rusya liderlerini biraraya 

getiren  G-8 Zirvesi ‘nin görevi her geçen gün artan küresel sorunlara çareler bulmak iken 

(Ulagay, 2008:6) Real Madrid, AC Milan, Ajax, Liverpool, Juventus, Bayern Munich, İnter 

Milan, Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven, Porto, Marsilya 

ve Paris Saint-Germain kulüplerinin yer aldığı G14’ün futboldaki görevi; “G14 kulüplerini 

konumunu pazarda güçlendirmek ve futbol dünyasında G14’ün önemini arttırmak” olarak 
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belirlenmiştir. Üye kabullerinde son derece titiz olan G14’e katılmak için kulüp başkanlarının 

“kulüplerini basit bir futbol kulübünün ötesine taşımak istemesi” gibi hedeflerinin olması 

gerekmektedir (Boniface, 2007:139-140). Sonuç olarak G8 zirvesinde yer alan bazı ülkelerin 

de kulüplerinin yer aldığı G14; liberal rekabet kurallarını futbolda işlemesi sağlayan  

yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Futbolun popüleritesinden daha çok yararlanmak 

isteyen bu kulüpler çokuluslu medya patronlarıyla büyük gelir sağlayacakları kendi 

liglerinden ayrı bir “Süper Lig” tasarlamışlardır. Bu proje ile büyük kulüpler daha çok para 

kazanacak aynı zamanda dünya futbolu çokuluslu medyanın ve televizyon şirketlerinin 

hakimiyet alanında yer alacaktır (Talimciler, 2001:274).   

Futbolun yönecileri FİFA ve UEFA kulüplerin endüstrilerini geliştirmek için ortaya 

çıkardıkları görüşlere pek sıcak bakmamıştır. Pazarın kurallarını sıkı bir şekilde denetleyen 

futbolun örgütleri aykırı seslere kulak vermemişlerdir. Böylece G14 kulüpleri bu egemenliği 

kırmak için “Süper Lig” gibi yeni bir oluşumun girişimlerinde bulunsalar da başarısız 

olmuşlardır (Günaydın, 2002:2).    

Futbolun tam anlamıyla endüstrileştiği İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa 

dünya futbol pastasından en büyük gelirleri alan ülkeler olarak sıralanmaktadır. Bu beş 

ülkenin dünya futbol pastasından aldığı pay %65’e ulaşmaktadır. Sadece stada gelen 

seyircilerin bıraktığı gelirlerle ilgilenmeyen bu beş ülkenin maç hasılatı gelirlerinden 

başlayarak, medya gelirlerini, sponsorluk gelirlerini ve merchandising gelirlerini aşağıdaki 

tabloda inceleyebiliriz: 

Tablo 8. Dört Büyük Lig’in Gelir Kalemleri 

Gelir Kalemleri İngiltere İtalya  İspanya  Almanya  Fransa  

Maç Hasılatı 30 16 25 18 16 

Medya Gelirleri 39 54 51 45 51 

Sponsorluk 18 13 9 22 18 

Merchandising 

Gelirleri  

13 17 15 14 15 

Kaynakça: Deloitte&Touche/Sport Business’in 2001 yılı raporlarından derleyerek akt: Akşar: 

2005:341  

Avrupa Ligleri’nin dünya futbolunu hem sportif anlamda hem de performans olarak 

yönlendirdiği gelir kalemlerinde de açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Akşar, 2005:341).  
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Futbolun endüstriyel yapısında şirketleşen kulüpler gelirlerini daha da artırmak için 

farklı yollar aramaktadır. On beş yıl öncesinin gelirlerini oluşturan maç bileti satışı ve maç 

günü gelirleri yerini; medya yayın gelirlerine, sponsorluk, merchandising ve reklam 

gelirlerine bırakmıştır. Bu anlamda gelir kaynaklarının ve organizasyon yapısının gelişmelere 

uygun bir evrimsel değişikliğe uğraması, futbolun artık kolay yönetilebilir bir olgu olmaktan 

çıkmasına neden olmuştur (Akşar, 2005:4). Böylece eskiden kulüp yöneticileri futbolun 

oynanması için para ararken, şimdiki kulüp yöneticileri para yapmak için futbol arayışına 

girmişlerdir (Authier, 2002:31).  

Dünya’da ve Türkiye’de milyarlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, gelişmekte olan 

serbest pazar ekonomisiyle birlikte spor kulüplerinin sadece sportif rekabet gösterdikleri 

değil; tesisleşme, reklam, şirketleşme gibi çeşitli alanlarda da birbirleriyle yarıştığı ve 

kitlelerin takip ettiği bir olay haline gelmiştir (İpek, 2008:441). Stadyumlar sadece sportif 

etkinlikler için kullanılan mekanlar olmaktan çıkarak postfordist dönemin getirdiği esnek 

üretim koşullarının geçerli olduğu farklı amaçlara hizmet eden ticaret komlekslerine 

dönüşmüştür (Talimciler, 2006:200). Taraftarların sadece oyunu izlemek için gittiği alanlar 

“sadece oyundan” arındırılmış ve Sam Walker’ın deyimiyle “stadyum şeklinde eğlence 

parkına” dönüştürülmüştür. Taraftarlar bu yeni stadyumlarda  maç izlemek dışında berbere ya 

da kuaföre gidip bakım yaptırabilmekte, birçok bankamatik olduğundan dolayı her taraftar 

kolayca banka işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve mini alışverişmerkezlerini gezerek 

tüketime hizmet etmektedir (Ritzer, 2000:176). Bu yeni düzen stadyumlarına en güzel örnek 

rakiplerinden bu alanda farklılaşan ve Londra’nın en zengin kulübü Chelsea’nin stadının 

yanına yapılan “Chelsea Village” verilebilir. Bu Village’de üç yıldızlı iki otel, iki restoran, bir 

pub ve neredeyse her kulüp armalısının da alınabildiği bir megamarket bulunmaktadır. 

Kulübün başkanı Kevin Bates amaçlarını: “Bir stat sadece maç günleri değil, 365 günde 365 

gün kâr bırakmalıdır” şeklinde net bir dille ifade etmiştir (Authier, 2002:20). Chelsea’nin 

izinden birçok kulüp gitmiş ve statlarını tam bir tüketim katedraline çevirmiştir. Türkiye’den 

ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ı örnek vermek mümkündür. Hem saha içerisinde hem de saha 

dışında rekabet içinde olan bu iki takım yeni tüketim alanları açarak bu rekabeti devam 

ettirmektedir. Özellikle Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Fenerium 955 metrekarelik bir alanda 

kurularak merchansing denilen yani kulüp kaşkollarının, formalarının, kasketlerinin ve diğer 

amblemli eşyaların satışını artırmak için taraftarların hizmetine sunulan bir tüketim eğlence 

merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı şekilde Galatasaray’da Galatasaray Store kulübün 

resmi formalarını satışa sunmaktadır (Başaran, 2009e:20). Kulüpler futbol endüstrisinde yıldız 
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futbolcuların formalarını bu alışveriş merkezlerinde pazarlayarak yeni taraftar tipini de 

yaratmışlardır. Maçlara formalar ile gidilmesi yeni taraftar tipini tarif ederken (Talimciler, 

2006:187) aynı zamanda kulüplerin formaları teknolojinin gelişmesi ve modaya uygun olarak 

her yıl yeni dizaynlarla taraftara sunması tüketimin hiçbir zaman durma noktasına 

getirilmeceğinin işareti olmuştur (Ekren ve Çağlar, 2003:2). 

İki kulübün sahip oldukları mağaza sayısı ve elde ettikleri cirolar aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 

    Tablo 9. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Mağazaları  

Marka Mağaza Sayısı Ciro  (milyon euro) 

Fenerium 62 20 

Galatasaray Store 39 19 

   Kaynakça: Başaran, 2009e:20  

Kulüpler için maç bilet satışları ve bunların yarattığı gelirin neden diğer gelirlerin 

arkasına düştüğü noktasında incelenmesi gereken önemli bir nokta da taraftar olgusudur. 

Futbolun ticari bir sektör haline gelerek endüstrileşme süreci, futbol oyununun peşinden 

koşan kitlelerin yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Kulüplerin oluşturmaya 

çalıştığı ya da istediği; tuttuğu kulüp için daha fazla para verebilecek, yani daha çok tüketim 

yapacak müşteri tipinde seyircidir. Kulüpler tarafından; “tribünlerdeki kitlenin nasıl 

oturacağını/nasıl ayakta duramayacağına, nasıl davranacağına, neler söyleyeceğine dair 

formlar, diğer yandan ‘fair play’ ruhu bir bakıma kitlelere dayatılır. Önceden kralların 

sevmediği futbol kitleleri, bugün futbol piyasasının patronlarınca eleştirilir. Eleştirilen ve 

istenmeyen, değiştirilmeye çalışan bahsettiğimiz “isyan potansiyeli”dir (Aydın vd. 2008:299). 

Örneğin, Manchester United kulübü takımın ateşli taraftarlarının bu isyan politikasını stadın 

bir köşesine yerleştirerek sınırlamaya çalışmıştır. Bunun kulüp yöneticilerine göre gerekçesi 

taraftarların seslerini takımlarına karşı daha iyi duyurmalarını sağlamaktır. Ama asıl neden; 

“bugünün eskiye göre daha az halk ağırlıklı ve daha burjuva nitelikli seyircisinin, 

yaygaracıların bağırtı ve şarkılarındansa, daha sessiz bir ortamı yeğlemesinden” 

kaynaklanmaktadır. Şarkılarını söyleyip taraftarını destekleyen ideal seyircinin yerini artık 

stadyum localarında kurulan VİP’ler almıştır. Kulüpler açısından önemli bir gelir kaynağı 

olan bu localar sponsorlar, firmalar veya şahıs ortaklıkları tarafından yıllık olarak 
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kiralanmaktadır. Sadece büyük kulüplerin değil ikinci kümedeki bazı kulüplerin bile 

statlarında locaları bulunmaktadır (Authier, 2002:16-17). 

 Tribünlerin üst kısmındaki localarda oturanlarla tribünlerin altında yer alanlar 

arasındaki ekonomik sınıflandırma gündelik hayatta çizildiği gibi bir kez de stadyumlarda 

kulüp yöneticileri tarafından çizilmektedir: “Tribünlerde her koltuğun fiyatı, görüş açısı ve konforuyla 

doğru orantılı olarak belirlenir. Numaralı, kapalı, maraton, açık ve kale arkası gibi gruplara ayrılı tribünlerdeki 

seyircileri oturdukları bölüme göre kabaca farklı ekonomik sınıflara ayırmak mümkündür. Stadyumdaki yer alış 

ile gündelik hayatta yer alış neredeyse tamamen örtüşür. Burada anlatılmak istenen çok popüler bir deyişle 

insanların, oynayanlar ve seyredenler olarak ikiye ayrıldıkları değil; sadece maçın ilk yarısında takımlarının 

attığı, ikinci yarısında ise yediği (veya tam tersi) golleri net olarak görebilen ve hava koşullarına göre yağmur, kar 

ya da kızgın güneşe maruz kalan kale arkası seyircileri ile sahanın tümüne hakim bir görüş açısına sahip ve birkaç 

dakika önceden giderek yer kapma gibi bir endişesi olmayan, üzeri kapalı, numaralı tribün izleyicileri arasındaki 

keskin ayrımı ve bu iki uç arasındaki çeşitliliği ortaya koymaktadır” (Yılmaz’dan akt: Kılınç, 2008:282) . 

  Stadyumlardaki bu yeni görünüm oyuncular tarafından da eleştirilmiştir. Takımlarını 

destekleyen taraftarın yerini daha çok VİP’te oturan paralı müşterilerin almasını oyuncular şu 

şekilde tepki göstermişlerdir: “1998 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımının kaptanı Didier Deschamps, 

Fransızların çeyrek finalde İtalya’yı ve yarı finalde Hırvatistan’ı elediği Stade de France seyircisinin 

soğukluğuna başkaldırıyordu: Karşımızda en şık giysilerine bürünüp gelmiş insanlardan oluşan bir tribün var, 

ama burası tiyatro değil! Sponsor mu dediniz? Tamam girişin reklam verenlere açık olmasını anlıyorum, ama bu 

kadarı da ... Sanki bu adamlar rahatsız gibi, hepsi karalar giymiş. Cenazeden falan mı geliyorlar? Bizim 

seyircimiz buraya gelemiyor, çünkü bir kere biletlerin hepsi zaten dağıtılmış ve fazla pahalı” (Authier, 

2002:16-17).  

Küresel düzeyde futbol endüstrisine yön veren kulüplerin gelirlerini belirlemek üzere 

büyük çaplı bir araştırmaya her yıl giren Deloitte araştırma merkezi bu yılda “Futbol Para 

Ligi 2009”  adıyla yayınladığı araştırmasında kulüplerin gelirlerini kamuoyuna sunmuştur. 

2007–2008 futbol sezonunda mücadele eden kulüpler arasında dünyanın en çok gelir elde 

eden futbol kulübü 366 milyon Euro ile Real Madrid olurken, ikinciliği 325 Milyon Euro ile 

Manchester United almıştır. Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe ilk 20 kulüp arasına 19. sırada 

girerek bu başarıyı gösteren ilk Türk futbol kulübü ünvanını da kazanmıştır. Avrupa’nın “beş 

büyük” futbol ligi (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa) dışında yer alan bir ligden 

Futbol Para Ligi sıralamasına giren ilk Türk kulüp olarak da etkileyici bir başarı gösteren 

Fenerbahçe’nin yıllık geliri 111,3 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Fenerbahçe’nin naklen 

yayın hakları, maç günü gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve logolu ürün satışlarının yanı sıra 

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etmesi de gelirlerini artıran önemli faktörler 

arasında yer almaktadır. Real Madrid 2007 / 2008 sezonunda gelirlerini 15 milyon Euro 
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artırarak, %4 oranında bir büyüme sağlarken; ikinci sıradaki Manchester United da İngiltere 

Premier Lig Şampiyonluğu’nu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak gösterdiği 

başarılarla, gelirlerini 45 milyon Sterlin artırmıştır. Manchester United’ın ikinci sırada 

kalmasının ve diğer İngiliz kulüplerini ilk 20’de yer almamasının sebebi olarak Sterlin’in 

Euro’ya karşı değer kaybetmesi görülmektedir. Sterlin Euro karşısında gücünü korumuş 

olsaydı bu yıl en zengin 20 futbol kulübü sıralamasına en az dokuz İngiliz kulübü 

girebilecekti ve Manchester United gelirlerindeki artış ile Real Madrid’in önünde yani birinci 

sırada yer alacaktı. Bu yılki listeye 7 İngiliz kulübünün yanı sıra, 4 Alman, 4 İtalyan, 2 

Fransız, 2 İspanyol ve bir Türk kulübü girmeyi başarmıştır. Avrupa kıtasının önderliğinde 

giden futbol endüstrisi yapılan bu araştırmayla daha net ortaya çıkmıştır. İşte 2007/2008 

Deloitte Futbol Para Ligine giren kulüpler ve gelirleri (Not: Parantez içindeki numaraları 

önceki sezon sıralamasını gösterirken; (-) de listeye ilk kez girdiğini göstermektedir):  

Tablo 10. 2007-2008 Deloitte Futbol Para Ligi 

Sıralama Kulüp Gelir 
1 (1) Real Madrid 365.8 

2 (2) M.United 324.8 

3 (3) Barcelona 308.8 

4 (7) B.Munich 295.3 

5 (4) Chelsea 268.9 

6 (5) Arsenal 264.4 

7 (8) Liverpool 210.9 

8 (6) AC Milan 209.5 

9 (11) AS Roma 175.4 

10 (9) Inter 172.9 

11 (12) Juventus 167.5 

12 (13) O.Lyonnais 155.7 

13 (16) Schalke 04 148.4 

14 (10) Tottenham 145.0 

15 (15) Hamburger SV 127.9 

16 (19) O.Marseille 126.8 

17 (14) Newcastle United 125.6 

18 (-) VfB Stuttgart 111.5 

19 (-) Fenerbahçe 111.3 

20(-) Manchester City 104.0 

Kaynak: http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,cid%253D247182,00.html 

Ülkemizdeki futbola yön veren üç büyükler de Avrupa Liglerinde olduğu gibi 

markalaşmanın uluslararasılaşmayı getireceği düşüncesiyle rekabet edebilmek için artık 

sadece maç hasılatıyla yetinmemektedir (Akşar, 2005:342-343). 153 kulübün profesyonel 
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olarak mücadele ettiği Turkcell Super Lig’de pastanın büyüklüğü 600 milyon dolara 

ulaşmaktadır. Bu büyüklükler 17,5 milyar dolarlık Avrupa futbol pastasının yaklaşık %3’üne 

karşılık gelmektedir. Bu gelirler içinde en önemli kalemi yüzde otuzla naklen yayın gelirleri 

oluşturmaktadır. Bu geliri takiben diğer önemli gelir kalemi ise %16’lık payla sponsorluk 

gelirleridir. Tribün gelirlerinin payı ise %13’e düşmüş durumdadır. %22’lik diğer kalemleri 

içinde ise, sportif A.Ş.lerin temettü gelirleri, logolu ürün satım gelirleri (merchandising) 

gelirleri, hibe, yardım, İDDİA gelirleri vb. gelirler bulunmaktadır. Turkcell Super Lig ve 

yaratmış olduğu gelirler aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Akşar ve Merih, 2008:38): 

     Tablo 11. Türk Futbol Pastasının Büyüklüğü (2006–07)  

Gelir Tutar(milyon dolar) 

TV yayın hakları 139 

Süper Lig isim hakkı 20 

Tribün gelirleri 70 

Sponsor gelirleri 75 

Saha içi reklam pastası 55 

Fortis Kupası isim hakkı 13 

Diğer gelirler 100 

Toplam 472 

     Kaynakça: Akşar ve Merih, 2008:3 

Türk futbol pastasında oluşan gelir kalemlerinin dört büyük kulüp arasındaki 

paylaşımına baktığımızda en büyük payı bu kulüplerin aldığını görmekteyiz. TV yayınları 

başta olmak üzere tribün gelirlerinin sponsorluk gelirlerinin saha içi reklam gelirlerinin çoğu 

marka yapmış kulüplere gitmektedir. Aşağıdaki tablo futbol pastasında oluşan gelir 

kalemlerinin dört kulüp arasındaki paylaşımını göstermektedir (Akşar ve Merih, 2008:38): 

   Tablo 12. Dört Büyük Kulüp Arasındaki Gelir Paylaşımı (2006–07) 

Gelirler Dört Büyük Kulübün Payı(%) 

TV Yayın Hakları 42 

Tribün Gelirleri 49 

Sponsor Gelirleri 23 

Saha İçi Reklam Pastası 35 

Diğer Gelirler 27 

   Kaynakça: Akşar ve Merih, 2008:38 
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Önceki yıllarda önemli olan maç gelirlerinin önüne TV yayın gelirleri geçmiştir.  

Türkiye açısından TV yayın gelirlerine yakından baktığımızda 1994–2006 dönemleri arasında 

naklen yayın gelirlerinden en büyük payı Süper Lig’in almıştır. 1994 yılında ilk naklen yayın 

ihalesinin açıldığı zaman Süper Lig ekipleri 7,2 milyon dolarlık ihale bedelinin neredeyse 

tamamını kendi aralarında paylaşmışlardır. 2 ve 3. lig kulüplerine aktarılan tutar ise 144.000 

dolar civarında kalmıştır. Bu dönemde dört büyük kulüp başına düşen ortalama tutar 792.000 

dolar düzeyinde gerçekleşirken; diğer on dört kulüp başına düşen ortalama tutar 230.000 dolar 

olmuştur. On iki yıllık süreçte naklen yayın ihale bedeli yıllık 150 milyon dolara kadar 

yükselmiştir. 2005–06 sezonunu dikkate alındığında dört büyük kulüp toplam 54,5 milyon 

dolar naklen yayın geliri elde ederken diğer on dört kulübün 70,4 milyon dolar; ikinci ve 

üçüncü lig ekiplerinin de üç milyon dolar civarında gelir elde etmişlerdir (Akşar ve Merih, 

2008:40). 

Son dönemde Türkiye’deki kulüplere büyük kaynak aktaran diğer bir kalem ise İDDAA 

oyunudur. 2008’e göre bu sezonun ilk devresinde İddiaa Geliri 14. 2 yani 10.3 milyon lira 

artış kaydetmiştir. Bu sezonun ilk yarısında 24.4 milyon lira kazanan 18 takımlı Süper Lig’de 

kulüp başına ortalama gelir 1 milyon 355 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 18 takımlı 

Bank Asya’da 916 bin lira, 54 takımlı 2. Lig’de 650’bin lira ve 51 takımlı 3. Lig’de ise 166 

bin lira olmuştur. Bu sezon İddaa’dan en çok geliri Galatasaray alırken,  en az parayı ise 

Antalyaspor almıştır. Aşağıdaki tabloda İddaa’nın Türkiye’deki Liglere bıraktığı kazançların 

yanı sıra bu kazançlardan en çok geliri elde eden kulüpler yer aldıkları Lig’e göre 

sıralanmıştır (Başaran, 2009g:20):  

       Tablo 13. İddia Gelirleri  

Lig  Takım 

sayısı 

Kazanç Kazanç Artış 

(%) 

  2007/08 2008/09 

Süper Lig 18 22.6 24.4 8 

Bank 

Asya 

18 15.8 16.5 4.4 

2. Lig 54 29.8 35.1 18 

3. Lig 51 5.7 8.3 46 

TOPLAM 73.8 84.3 14.2   

        Kaynakça: Başaran, 2009g:20 
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Küreselleşmenin yarattığı serbest piyasa ekonomisine uyum sağlamak için Dünya’da ve 

Türkiye’de birer modern işletmecilik modelinde işlev gören kulüpler, hisse senetlerini halka 

arz ederek alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetle ve uzun vadeli bir 

kaynağı kullanmaktadır. Hisse senetlerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla kulüpler 

hisselerini teminat göstererek kredi kullanabilme, borç senedi ihraç edebilme imkânlarından 

yararlanarak finansman sağlayabilmektedir. Böylece kulüpler sermaye piyasasının denetim 

mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmakta ve modern yönetim 

tekniklerine daha kısa sürede kavuşabilmektedir (Devecioğlu, 2004:11). Londra’nın zengin 

kulüplerinden Tottehnam’ın 1980’lerde başlattığı uygulama 1990’larda Avrupa’daki 

kulüplere yayılmıştır. Kulüpler artık borsada kote olanlar ve olmayanlar diye ayrılmıştır. 

Borsada işlem gören kulüpler arasına Lazio, Ajax ve Grashoppers da katılmıştır (Authier, 

2002:71). Avrupa futbol piyasasında bugün borsada işlem gören kulüp sayısı 31’e ulaşmıştır 

(Akşar ve Merih, 2008:149).  Bunlar arasından hem sportif başarıyla hem de piyasa değeriyle 

model olan Manchester United kulübüdür. Halka arz konusunda Avrupa’nın en başarılı 

kulübü olarak gösterilen ve Londra borsasında işlem gören Manchester United piyasa değeri 

1.6 milyar dolar, kulübün yıllık geliri 179 milyon doları bulmaktadır. 1991 yılında bu kulübün 

hisselerini alan yatırımcılar 9 yılda sterlin bazında %1,096 kazandıkları vurgulanmaktadır. 

Ayrıca Avrupa da halka açık spor kulübü şirketlerinin piyasa performansları sportif başarı ile 

doğru orantılı olarak değişim göstermektedir (Devecioğlu, 2004:17). 

Avrupalı kulüpler gibi Türkiye’deki kulüplerde sadece yeşil sahalardan elde edilen 

gelirlerle yetinmeyerek sermaye piyasasına girmişlerdir. Şirketleşerek halka açılan ilk kulüp 

Beşiktaş olmuştur. Borsaya Beşiktaş Futbol Yatırımları Anonim Şirketi adıyla giren kulüp o 

dönem ekonomisini iyice güçlendirmiştir. Beşiktaş’ın ardından Galatasaray, Galatasaray 

Sportif A.Ş ile borsaya girmiştir (Kılıç, 2004:19). Kulüplerin hisselerinin değerleri sportif 

başarılarıyla doğru orantılı olarak artış göstermiştir. Devecioğlu’nun Galatasaray ve Beşiktaş 

hisselerinin artışlarına etki eden faktörleri değerlendirdiği çalışmasında Beşiktaş Jimnastik 

Kulübünün 2002-2003 futbol sezonundaki sportif başarıları, Türkiye Liglerinde oynanan 

galibiyetle sonuçlanmış maç sonuçlarına göre ve Şampiyonlar Liginde bir üst tura çıkması ile 

Beşiktaş Futbol Yatırım A.Ş.’nin hisse senetlerinin fiyatlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Aynı şekilde Galatasaray Spor Kulübü’nün Türkiye Liglerinde ve Şampiyonlar Liginde 

oynamış olduğu önemli maçlar sonucunda, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin hisse senetlerinin 

değerlerine olumlu ve olumsuz olarak yansıdığı görülmüştür (Devecioğlu, 2004:17).  2008 

küresel krizin etkisiyle borsada birçok hisse senedi değer kaybederken spor endeksi %18 
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değer kazanmıştır. Ancak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (IMKB) yabancı fonların 

etkisiyle rekor kıran ve borsanın en pahalı hisseleri içinde yer alan spor hisseleri içinde 

Beşiktaş hisse senetleri 31’lik bir değer kaybı yaşamıştır. Spor hisseleri içinde en değerli 

performansı Fenerbahçe göstererek %38 değer kazanmıştır. Galatasaray hisseleri %31, 

Trabzonspor hisseleri de 11.34 yükseliş yaşamıştır (Yıldız, 2009). 

Türkiye özelindeki tablolardan çıkartacağımız sonuç bir Anadolu takımının ligi zirvede 

bitirmesinin endüstrileşen futbolda çok zor görülmesidir. Talimcilere göre “Türkiye’de lig 

şampiyonu %33.3 bellidir ve şampiyonluk aynı zamanda üç büyükler arasında süregelen ezeli 

rekabetin tarihine işlenen bir sayı haline indirgenmiş” durumdadır (Talimciler, 2006:183). 

2008–2009 Turkcell Super Ligi’nin ilk yarısını üst sıralarda bitiren Sivasspor’un ikinci yarıda 

da üç büyükleri zorlamasıyla beraber üç büyük kulüp ile Anadolu takımları arasındaki 

rekabetin boyutları tartışılmıştır. Cem Çetin’in de üç büyük kulüp ile Anadolu takımları 

arasındaki ekonomik “dengelerin dengesizliğini” vurgu yaparak “Sivasspor şampiyon olur 

mu?” ya da “Sivasspor neden şampiyon olamaz?” sorularıyla yazısında bir Anadolu takımı 

olan Sivasspor’un neden şampiyon olamayacağını endüstriyel futbol pastasının her geçen gün 

büyümesine ve bu büyüyen pastada bu takımların sermayeden çok az pay almasına 

bağlamıştır. Futbolda mutlu sona giden yol Avrupa’daki liglerde ya da uluslararası 

organizasyonlarda olduğu gibi Türkiye ölçeğinde de paranın önderliğinde gitmektedir (Çetin, 

2009:20). Ama şunu unutmamak gerekir Türkiye Ligi’nde İstanbul dışında Trabzonspor 

1983–1984 yılında şampiyonluğu yakalayarak üç İstanbullu dışında bir takımın şampiyonluğa 

uzanacağını göstererek (Koçak, 2007:44) diğer takımlara kapitalist sistemin oyuncular 

üzerinden yürüttüğü ideolojisi “siz de yapabilirsiniz”i takımlarda üzerinden yürüterek 

rekabetin devam etmesini böylece sağlamaktadır.  

 Üç büyük kulübün iktidarının Turkcell Super Lig’de bu kadar güçlü olmasında 

varolduğu kentinde önemi büyüktür: “İstanbul kenti gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve kültürel 

yapısı bakımından çok zengin, kozmopolitan özelliği ile diğer ketlerimize göre özellikle Cumhuriyet 

Türkiye’sinde birinci sırada yer almıştır. İstanbul’un Batı’ya olan yakınlığı ve sürekli Batı ile ekonomik ve 

kültürel ilişkide bulunması, çağdaşlaşma uğraşında Batı’yı hedefleyen Türkiye’de İstanbul’u adeta bu hedefin 

simgesi haline getirmiştir. Batı ile kurulabilecek her türlü iletişimin ulaşım ve bilgi akışının İstanbul odaklı 

sağlanması, toplumsal gelişim sürecinde bu kentin simge niteliğine yaşamsal değer kazandırmıştır. Bu bağlamda 

futbolun evrensel koşullarına uygun biçimde- siyasi, ekonomik ve kültürel güç odaklarının yoğun biçimde 

bulunduğu İstanbul’da ortaya çıkması ve gelişimini sürdürmesi kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kuruluşları yüz yılları aşan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu kentin takımı olarak güç 
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odakları ile kurdukları yakın ilişkilerde, günümüze dek Türk futbolunun iktidarını paylaşmışlardır” (Sert, 

2000:159).  

Küreselleşmede Merkez ve Çevre ülkelerin ayrımının sermaye akışının 

hareketlenmesiyle olan bağlantısını futbolun Türkiye bağlamında “Merkez”i olarak 

ekonomik, kültürel ve siyasi hareketlerin daha fazla olduğu İstanbul kenti belirlerken “Çevre” 

de ise rekabette geri planda kalan Anadolu kulüpleri yer almaktadır. Futbolun merkezde daha 

güçlü bağlar kurmasının en önemli bir diğer nedenlerinden biri  kitle iletişim araçlarının 

burada yer alması ve bu kentte odaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının 

futbol üzerindeki etkinliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de aynı şekilde gerçekleşmiş ve 

İstanbul’da yer alan bu üç büyük kulüp bu araçların futbol üzerindeki gücünü en iyi şekilde 

kullanarak hem kitleler üzerinde etkinliklerini arttırmışlar hem de Anadolu takımlarına bu 

şekilde göz dağı vererek mutlu sona ulaşmışlardır (Sert, 2000:151). 

2.3. PROFESYONEL FUTBOLCULAR 

 Meşin yuvarlağının iktidarı kulüplerin amacı kulüp kaşkollarının, formalarının, 

kasketlerinin ve diğer amblemli eşyalarının satışını küresel çapta gerçekleştirmektir. Sadece 

stadyumda takımı için şarkılar söyleyen bir taraftar kitlesinden çok kulüplerin hedefleri 

Tokyo’da, Roma’da, Madrid’de veya Rio pazarında yer bulmaktadır. Kulüpler bu nedenle 

kadrolarında, markalaştırdıkları ürünlerini çok sayıda ülkeye, hatta kıtaya sattırabilecek 

uluslararası futbolcular bulundurmaya özen göstermişlerdir. Örneğin İtalyan kulübü İnter ve 

Milan; Hollandalı, Fransız, İspanyol, İrlandalı, Yugoslav, Hırvat, Çek, Rumen, Türk, 

Arjantinli, Brezilyalı, Kolombiyalı, Şilili ve bunların arasında da nadir olarak birkaç İtalyan 

futbolcusuyla kulübünü bütün yerkürede pazarlamaya çıkmıştır. Şimdilerde bütün kulüplerin 

hedefini; ‘Küresel çapta, küresel arzlar yaratmak” oluşturmaktadır (Authier, 2002:35-189). 

 Yeni futbol ekonomisi olarak nitelenen futbol kapitalizmi, her ne kadar 80’li yıllarda 

başlasa da bunun ateşleyicisi Avrupa Adalet Divanı’nın Aralık 1995’te verdiği Bosman 

Kararları ile olmuştur. Avrupa’da liberal futbol devriminin başlamasına neden olan Bosman 

Kararıyla birlikte futbol ekonomisi endüstriyel bir sürecin içerisine girmiştir. Bu sürecin 

hakimi ise kapitalist üretim ilişkileridir. Kapitalist düzende sermayenin uluslararası dolaşımı 

ve kâr transferinin serbest olması küreselleşen futbol endüstrisinde de, futbol işgücünün 

serbest dolaşımını zorunlu kılmaktadır. Futbol endüstrisi de yeni pazar ekonomisinin serbest 

piyasa koşullarına uyarak kapitalist sistemin üretim sürecindeki en önemli iş kollarından birini 

oluşturmuştur. Futbol imparatorluğunun sınırlarını küresel çapta genişlemesine neden olan 

Bosman Kararıyla oyuncu transferlerinde kulüplere ve oyunculara serbestlik getirilmiştir. 
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Takımların kadrolarında sınırsız yabancı futbolcu bulundurması olanaklı hale gelince 

nerdeyse bir takımın tümü o ülkenin vatandaşı olmayan oyuncularıyla kurulmuştur (Akşar, 

2005:6-17). Örneğin 1999–2000 sezonunda Londra takımı Chelsea’nin kadrosunda İngiliz 

olmayan 24 oyuncu yer almıştır (Authier, 2002:41). Bu kararın yararlarını ilk başta oyuncular 

gelirlerinin artmasıyla görmüştür. Avrupa’nın marka olmuş takımlarında top koşturmaya ve 

en önemli liglerde yer almaya başlayan oyuncular değerlerini bu şekilde artırma şansına 

kavuşmuştur. İkinci yararı gören ise büyük ligleri olan ve zengin kulüplere sahip olan ülkeler 

olmuştur. Bu sürecin olumsuzluklarını çeken kısımda ise zengin kulüplere karşı transfer 

yapmakta zorlanan daha orta düzey kulüpler yer almıştır. En iyi ve en popüler oyuncuların 

transferlerini büyük liglerde yer alan kulüplerin gerçekleştirmesi bazı ülke liglerinin seyir 

zevkinin değersizleşmesindeki en önemli nedenlerin başında gelmektedir (Akşar, 2005:6-17).    

Küresel bir oyun olan futbolda futbol yıldızları da küresel birer oyuncu haline gelmiştir. 

Zidane, Beckham ve Ronaldinho gibi şöhretler popülerite açısından birçok siyasetçiyi, 

şarkıcıyı ve ülke liderlerini geride bırakarak futbol piyasa ekonomisinin merkezinde yer 

almışlardır (Boniface, 2007:10-11). Oyuncular profesyonelleştikten ve Bosman kararıyla 

birlikte serbestçe dolaşabilme hakkına sahip olduktan sonra transferlerinde yüksek ücretler 

talep etmeye başlamışlardır. Artık futbolcu; doktorluk gibi, büfecilik gibi köftecilik gibi bir 

meslek haline gelmiştir. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Recep’in deyişiyle “bir sürü adama 

hayatta başka hiçbir işte kazanamayacakları kadar para kazandıran bir meslek” olarak değer 

kazanmıştır (Kozanoğlu, 2002:39-60). Hidetoşi Nakata işte bu mesleği icra eden ve yarının 

futbolcusunun habercisi olan bir portre çizmektedir hem sahalarda hem de transferlerinde. 

Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu Japon Hidetoşi Nakata’nın önce İtalyan kulübü 

Perugia’ya, sonra da AS Roma’ya transferlerinde kulüplerin tek  amacını “kârlı Japon 

pazarına girmek” oluşturmaktadır. 1998’de Nakata Perugia’ya gelir gelmez bölgede 

neredeyse bir turizm patlaması yaşanmıştır. Bölgede yer alan esnafın çoğunluğu futbol 

müşterilerinin gelmesiyle beraber kredi kartı makineleri edinmiştir. Depremlerin ardından 

ıssızlaşan bölgenin otelleri kapılarına yeniden “yer yok” tabelalarını asmak zorunda kalmıştır. 

Nakata’nın gelişiyle  kent birkaç gün içinde Japon turistlerin Roma’dan sonra en çok uğradığı 

ikinci turistik konaklama yeri olmuştur. 1998–99 sezonunun sonunda kulübünü formalarını 

yapan Galex firması “Nakata” adının Japonca yazıldığı 80,000 forma sattığını açıklamıştır. 

Perugia’ydan sonra Nakata AS Roma’ya 160 milyon frank karşılığında, yani aynı dönemde 

Marsilya’dan Bordeaux’ya geçen dünya kupasının şampiyonu olmuş takımın futbolcusu 

Christian Dugarry’nin transfer bedelinin dört katına alarak geçmiştir. Yetenekli ama pek de 
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olağanüstü sayılamayacak bu Japon forvetini Roma’nın kadrosuna katmasının sebebi 

tamamen ticari kazanım düşünülerek yapılmıştır. Çünkü Nakata’nın gelişiyle beraber kulübün 

yan ürünlerinin satışında küresel çapta büyük bir artış olacaktır. Nakata yapmış olduğu bu 

transferler sonunda 1998–1999 yılında cirosu 120 milyon franka yaklaşan şirketi Sunny Side 

UP’ı yöneten bir işadamı olmuştur. Bu futbolcunun yıllık geliri ise 50 milyon frank olarak 

tahmin edilmektedir ki bu da kulübünden aldığı yıllık ücretin dörtte birini oluşturmaktadır. 

Reklam sözleşmeleriyle Japon futbolcu diğer meslektaşları gibi mankenlik yaparak da 

servetini artırmaktadır (Authier, 2002:19). Oyuncuların bu kadar hızlı bir şekilde Nakata 

örneğinde incelediğimiz gibi transfer olmasının sebebi kapitalist birikim mantığında 

yatmaktadır. Çünkü; “kapitalist birikim mantığı, tüketicilerin aralarında isteklerini devamlı olarak değiş-

tokuş etmelerini gerektirir. Endüstri kültüründeki huzursuzluk ve çatışma, kısmen, kapitalist sistemin sürekli 

malların ve yeni markaların piyasaya sürülmesini gerektirmesinden ileri gelir. Bu koşullar altında arzu 

yabancılaşmaya eğilimlidir, devredilebilir, çünkü istekler pazardaki gelişmelere karşılık devamlı 

değiştirilmelidir. Pazar, şöhretin topluma sunulan yüzünü kaçınılmaz olarak bir metaya dönüştürmektedir” 

(Rojek, 2001:17).  

Futbolcularda kapitalist sistem içinde değiş tokuş edilebilen birer şöhretli meta haline 

gelmiştir. Bu yüzden giderek kulüple daha az özdeşleşmeye başlayan futbolcular sadece 

meşin yuvarlak peşinde koşan geçici işçilere dönüştürülmüştür (Authier, 2002:39): 

“Futbolcuların kulüpleri ile kurmuş oldukları yeni etkileşim tamamen paraya endeksli ve kısa süreli yeni bir 

anlaşı üzerinde yükselmektedir. Takımların kimliklerine etkisi bulunan sembol futbolcuların nesli artık 

tükenmiştir. Futbol, bugün gelmiş olduğu nokta itibari ile taraftarın kulüpleri ile kurmuş olduğu birlikteliğin uç 

noktasına gelmiştir. Bundan sonraki aşamada futbolun, taraftarlar ile kurmuş olduğu birliktelik eskisi kadar 

güçlü ve candan olmayacaktır. Artık bu birlikteliği belirleyecek olan duygu, hayatın diğer alanlarında olduğu 

gibi tüketim ve bu tüketimi sağlayacak para olacaktır” (Talimciler, 2006:189). 

Profesyonelleşme ile beraber profesyonel futbol sürecinde, oyun sportif etkinliklerini 

kaybetmiş ve ekonomik düzeyde işleyen bir alana dönüşmüştür. Kapitalist düzenin 

değerlerinin biçimlendirdiği futbol sahalarında hem futbol endüstrisinin önemli işçileri 

futbolcular hem de onların sahaya koydukları oyunun özelliği değişmiştir: “Kazanma kültürü ve 

başarı elde etme arzusu her türlü sportif değerin önüne geçmiştir. Artık, şerefle mağlubiyetlerin ya da 

ikinciliklerin önemi yoktur. “Ne pahasına olursa olsun kazananın ve kazanmanın öne çıkartıldığı değer kalıpları 

spor ortamında, toplumsal yaşamın içerisine yollanmaktadır. Fair-play, dostluk, rakibine saygı, centilmenlik, 

oyuna ve oyunun değerlerine sahip çıkma davranışları yerini kazanmak için her türlü ortamın zorlandığı, rakibin 

küçük düşürüldüğü, şiddet ve baskının spor alanlarında uygulanır kılındığı bir ortama” dönüşmüştür 

(Talimciler, 2006:196).  
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Ekonomik olarak güçlü olan Avrupa kulüpleri futbol dünyasında da bu güçlerini bir 

avantaj olarak kullanarak oyuncu transferlerinde belirleyici olmuşlardır.  Bu kulüplerden Real 

Madrid 2000’de Louis Figo’ya 60 milyon Euro ödeyerek o dönemin en pahalı transferi 

gerçekleşmiştir. Bunun sadece bu futbolcu için geçerli olduğu düşünülse de rakamlar her yıl 

artmaya devam etmiştir. Real Madrid bir yıl sonra bu rakamların sadece bir başlangıç 

olduğunu gösterircesine Zinedine Zidane’a karşılık Juventus’a tam 73.5 milyon euro 

ödemiştir. Zidane’ın ardından Ronaldo, Beckham ve Owen transferleriyle Real Madrid çıtayı 

iyice yükseltmiştir (Aydemir, 2008). Futbolcu transferlerinde büyük paraların dönmesinde 

futbola yatırım yapan iş adamlarının da büyük etkisi olmuştur. Chelsea’yi 2003’te alarak 

futbol dünyasına giren Abramovich ve onunla rekabet edeceğini Manchester City satın alarak 

gösteren Dubaili Süleyman El-Fahim’in mücadelesi transferlere yansımıştır. Serveti 15 milyar 

dolar olan Dubaili; Robinho’nun Chelsea ile görüştüğü dönem bu futbolcuya 42 milyon 

ödeyerek bir nevi Abramovich’i kendi silahı para ile vurmuştur (Ege, 2009).  

Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında transfer ücretlerine en çok para ayıran 

kulüplere baktığımızda futbolun beşiği İngiltere ile İspanya kulüplerinin ilk sıralarda yer 

almaktadır. 2007–2008 transfer sezonunun en çok para harcayan 10 takımı şöyle sıralanmıştır: 

Tablo 14. 2007–2008 Transfer sezonunun en çok para harcayan 10 takımı (milyon euro) 

Takım Ülke Toplam 

Real Madrid İspanya 119 

Manchester United İngiltere 95.3 

Atletico Madrid İspanya 77.9 

Liverpool İngiltere 74.7 

Bayern Münih Almanya 69 

Barcelona İspanya 65.8 

Manchester City İngiltere 59.7 

Tottenham İngiltere 57.2 

Sunderland İngiltere 52.9 

Juventus İtalya 49.5 

Kaynak: France Football’dan akt: Çetin, 2007:53  

Kulüplerin transfer için harcadığı miktar artınca futbolcularda yüksek bonservis 

bedelleriyle bir kulübeden diğerine transfer olarak yüksek antlaşmalara imza atmaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda 2007–2008 sezonunda tranfer olan 10 pahalı futbolcunun ülkesi, eski 

takımı ve yeni takımına hangi bonservis bedeliyle transfer olduğu yer almaktadır: 

Tablo 15. 2007-2008 Transfer Sezonunun 10 Pahalı Futbolcusu(milyon euro) 

Futbolcu Ülkesi Eski Takımı Yeni Takımı Bonservis 

Fernando Tores İspanya Atletico Madrid Liverpool 36 

Arjen Robben Hollanda Chelsea Real Madrid 36 

Pepe Brezilya Porto Real Madrid 30 

Carlos Tevez Arjantin West Ham Manchester U. 30 

Wesley Sneijder Hollanda Ajax Real Madrid 27 

Darrent Bent İngiltere Charlton Tottenham 25.1 

Frank Ribery Fransa Marsilya Bayern Münih 25 

Oven Hargreaves İngiltere Bayern Münih Manchester U. 25 

Thierry Henry Fransa Arsenal Barcelona 24 

Pato Brezilya P.Alerge Milan 22 

Kaynak: France Football’dan akt: Çetin, 2007: 53 

Turkcell Süper Lig’de mücadele eden futbolcuların değeri Euro 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonasında Türk Milli takımın üçüncülüğüyle beraber 730 milyon Euro’ya çıkmıştır. 

Türkiye’de profesyonel olarak 141 futbol takımı yer alırken; 225 bin lisanslı futbolcu yeşil 

sahalarda mücadele etmektedir. Türkiye’de oynayan yabancıların sayısı 120’yi geçmiştir. 

Brezilya’dan İtalya’ya, Arjantin’den Çek Cumhuriyeti’ne kadar dünyanın 43 ülkesinden 

Türkiye’ye gelen futbolcuların değeri de 300 milyon Euro’ya yaklaşmıştır. Yabancı 

futbolcular arasında 40’a yakın Brezilyalı futbolcuların çokluğu dikkat çekmektedir. Türk 

takımları arasında transferden en çok para kazanan kulüp Trabzonspor olmuştur. Gökdeniz 

Karadeniz’in Rusya’nın köklü kulüplerinden Rubin Kazan’a satılması ile Trabzonspor 9 

milyon Euro’ya yakın gelir elde etmiştir. Trabzonspor daha önce de Fatih Tekke’yi yine Rus 

takımlarından Zenit’e 7.5 milyon Euroya satarak büyük bir kazanç sağlamıştır. 2008 yılının 

en pahalı futbolcu transferini ise Fenerbahçe gerçekleştirmiştir. İspanya’nın gol kralı olduktan 

sonra Euro 2008’de gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Daniel Guiza 

Fenerbahçe’ye 14 milyon Euro’ya mal olmuştur (Kuburlu, 2008d).  

Avrupalı kulüpler futbol yıldızlarını bulma aşamasında Afrika’ya ya da üçüncü dünya 

ülkesi olarak nitelenen ülkelere yönelmişlerdir. Avrupalı kulüpler; “yoksul üçüncü dünya 

ülkelerinde “futbolcu” pazarları kuruyor; simsarlar 10 binde, 20 binde bir şansın peşinde belli merkezlerde 
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topladıkları insanların sunduğu görünümlerde, futbolun çoktan küresel ve herkesin gönüllü katıldığı bir “oyun” 

olduğu izlenimini yaratıyorlar. Dahası, yükselmenin, refah toplumlarında bir yer edinmenin aracını sundukları 

izlenimini vererek, eski köle ticaretine yeni versiyonlar ekliyorlar. Sporcunun “insan” olduğunu hatırlaması, 

kimliğine geri dönebilmesi için, yeni tip bir örgütlenmeye ihtiyacı var. Çünkü bütün sporlar, ülkeden ülkeye 

değişse de, burada başta futbol, finans kapitalin kölesi olacak yıldızlar yetiştirmek üzere, neredeyse paralı 

askerler arayışındaki gibi, dünya çapında insan avını sürdürüyor. Siyahlar, Latin Amerikalılar, binlerce aday, on 

binde birlik bir ihtimalle küreselleşen bu yeni “sporun” emek-gücü kurbanı” olmuştur (Kurt ve Atayman, 

400-402).  

Küreselleşmenin etkileriyle gittikçe zayıflayan Brezilya, Arjantin ve yiyecek bulamayan 

Afrika’nın insanları için futbol ayakta kalabilmenin en açık şekliyle var olmanın bir aracı 

olarak görülmüştür. Böylece yoksulluktan kurtulmak isteyen futbolcular düşük fiyata dahi 

olsa alınmayı kabul ederek kulüplerin kâr marjını arttırmışlar ve sonuç olarak kulüp adına 

kârlı bir yatırımın gerçekleşmesini sağlamışlardır. Çünkü ucuza alınan bir futbolcu yüksek 

bonservis bedeliyle diğer kulüplere satılabilmekte ve önemli kazançlar sağlanabilmektedir.  

Kulüpler için işin önemi kâr iken, oyuncular açısından bu kulüplerin önemi yaşadıkları 

sefaletten kurtulmanın yoludur. Avrupa kulüplerinde yer alarak sahalarda top koşturmanın 

kendi ülkelerinde ayda birkaç kuruşa top imal etmekten daha iyi olduğunun bilincinde olan bu 

yetenekli futbolcular Avrupa’nın ünlü kulüplerine gitme şansını kaçırmak istememektedir 

(Authier, 2002:54-55). Örneğin eski yıldız Pele Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı 

Tres Coraçoes köyünde; 27 milyon avro bonservis ücreti karşılığında FC Barcelona’ya 

transfer olan Ronaldinho futbola bel bağlamış fakir bir ailenin çocuğu olarak Brezilya’nın 

Porto Alegre şehrinde, Real Madrid’e en yüksek transfer ücretiyle gelen Zidane 1960’lı 

yıllarda Cezayir kolonisinden “merkeze”  yani Fransa’ya göç eden fakir ve Müslüman bir 

ailenin çocuğu olarak Marsilya’da; Beckham ise kapitalizmin merkezindeki bir banliyöde, 

Kuzey Londra’nın fakir semtlerinden biri olan Leyton’da dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla tüm 

bu isimler, kapitalist hiyerarşinin tüm kurallarına gönüllü boyun eğme niyeti ile dolan 

diğerleri için iyi birer örnektir ve sistem bu örnekleri kürenin her tarafına yaymak için büyük 

çaba sarf etmektedir (Kılınç, 2008:285). Yani futbolun yıldızları kapitalizmin küresel çapta 

duyurulmasında yeni görevli işçiler olarak önemli bir misyon yüklenmişlerdir: “Başarılı olmak 

için, tıpkı bir takım oyuncusunun sorun çıkarmaması, söylenileni yapması gibi kişinin de temelde burjuva 

değerlerine kendini uydurmayı ve uyum sağlamayı öğrenmesi gerekmektedir. Bir oyuncu, ne kadar yetenekli 

olursa olsun, problem çıkarırsa ve kurallara uymazsa ne okul takımında ne de profesyonel yaşamda başarıya 

ulaşabilir. Böylece, oyuncuların uyum adı verebileceğimiz bir bedel ödemeleri gerekmektedir” (Berger, 

1993:129).  
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Kulüplerin zengin iş adamları tarafından alınarak birer şirket gibi çalıştığı bir düzende 

futbolun kapitalist düzeninin raylarından çıkarak hayatına devam etmesi mümkün 

görünmemektedir. Artık futbol, o masumiyet çağındaki anlam ve önemini gitgide 

yitirmektedir. Futbolun kurallarının belirleyicisi olan ekonomi ve onun yarattığı rekabet 

ortamı, kulüplerin birer birer oyunun ve kazandıracağı ekonomik getirilerin hesabında olan 

şirketlere devrini beraberinde getirmektedir. Bir işletme mantığıyla yönetilen kulübün tüm 

aktörleri bu anlayışa uygun davranmak zorundadır. Bu aktörlerin başında gelen futbolcuların 

ulusal milli takımlara çağrılmaları durumunda işte bu şirket mantığı devreye girerek oyun 

anlayışını sistem dışına itmektedir (Arık, 2004:220). Çünkü kulüpler oyuncularını milli 

takımlarına göndermek istememektedir. Bunun nedenini ise bütün kulüplerin düşüncesini 

özetleyen AC Milan’ın sahibi Silvio Berlusconi’nin görüşlerinde yatmaktadır: “parayı 

kulüpler verdiğine göre iktidar da kulüplerin olmalıdır”.  Hâlbuki FİFA’nın belirlediği tüzüğe 

ve oyuncu transferi mevzuatına göre: “Kulübün kadrosuna aldığı oyuncu eğer ülkesinde milli 

takıma seçilmişse kulüp bu oyuncuyu milli takıma göndermek zorundadır. Oyuncuyla kulüp 

arasında aksi yönde bir anlaşmanın yasak” olduğu belirlenmiştir (Boniface, 2007:154). 

Küreselleşme sürecinde incelediğimiz gibi ulus-devlet yapısı sermayenin akışı yönünde 

çokuluslu şirketler için büyük bir engel olarak görülmüştür. Futbol sahalarında da aynı durum 

geçerli olmuştur. Kulüpler için uluslar meta olarak görülen futbolcuların ve serbest ticaretin 

önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır (Authier, 2002:70). Bu yüzden FİFA’nın bu 

kararlarına uyulmayarak futbolcular milli takımlarına gönderilmemiştir. Örneğin, 2000 

Olimpiyatlarında Afrika takımları bu durumdan büyük zarar görmüştür. Çünkü en iyi 

oyuncuları ulusal lig ve Avrupa kupa maçları gerekçe gösterilerek Avrupa’daki kulüplerinden 

izin çıkmamıştır. Kamerun kupayı kazansa da en önemli oyuncuları olmadan bu başarıyı 

yakalamak zorunda kalmıştır. Eski olimpiyat şampiyonu Nijerya ise iki yıldızından, Okocha 

(PSG) ve Kanu’dan (Arsenal) yoksun olarak sahaya çıkmıştır. Son dönemlerde ise birçok 

futbolcu milli takımıyla kendi takımı arasında kalmamak için milli takımını bırakmak zorunda 

kalmıştır. 2004 yılında Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu ve Claude Makalele uluslararası 

alandan çekildiklerini açıklamışlardır. Diğer çarpıcı örnekler ise 2006 Dünya Kupasında 

kariyerlerinin en iyi performanslarını gösteren hem İngiliz Milli takımı hem de Manchester 

United oyuncusu Paul Scholes ile Çek Milli Takımında ve Juventus’ta top koşturan Pavel 

Nevded milli takımlarından çekildiklerini açıklamışlardır (Boniface, 2007:155).   

Toplumbilimin gelişme süreci içinde gerek kuramsal gerekse uygulamalı birçok alanda 

merkezi önem taşıyan beden, günümüz kapitalist dünyasında ise tüketilen bir meta 
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konumundadır. Baudrillard “en güzel tüketim nesnesi bedendir” yaklaşımı bu bedenin iktidar 

odakları tarafından kullanımına vurgu yapmakta ve bedenin sayısız toplumsal statü 

göstergelerinden biri olarak değerlendirileceğine de dikkat çekmektedir (Sert, 2000:13-22). 

Futbolcuların malların ve hizmetlerin reklamlarını taşıyan bedenleri aslında onların en işlevsel 

yerleridir. Bu yüzden futbolcularda spor endüstrisi içinde hem el üstünde tutulan hem de 

sömürülen birer nesne konumundadır. Transfer piyasasında yetenekleri sayesinde alınıp 

satılabilen futbolcu bedenlerinin birer tüketim nesnesi olarak hazırlanabilmesi için 

futbolcuların bedenleri manipüle edilmekte ve işgale uğramaktadır. Yani kulüplere sponsor 

olan malların ve hizmetlerin satılması ve reklamının yapılmasında futbolcuların bedensel 

imajları kullanılmaktadır.  Yani beden; “nadiren esrik, içsel, estetik, doyumlu ve bütüncül tecrübelerden 

haz alınabilecek bölge olarak tasvir edilir. Beden sıklıkla çizgisel performansın geliştirilmesi ya da bir kimsenin 

fiziksel çekiciliğinin artırılması gibi araçsal nedenlerle yönetilmesi, muhafaza edilmesi, koşullandırılması, 

ayarlanması ve bakılması gerekli bir mekanik nesne olarak” (Rowe, 1996:189-190) kulüp ve sponsorlar 

tarafından tarif edilmektedir.  

Futbolcular tüketim nesnesi olan bedenlerine giydikleri formalarıyla reklamları taşıyan 

bir reklam panosundan farksızdır. Metanın bütün özelliklerini içinde barındıran futbolcuların 

alınıp satılması onları endüstriye iyice eklemlemiştir. Endüstri içerisine paranın girmesiyle 

beraber futbol kulübü, oyuncusu ve taraftarı için kutsal olan değerler örneğin formanın rengi 

sadece tüketme odaklı kullanılır olmuştur. Bu süreçte formanın kutsallığını barındıran renk en 

çok parayı verilene satılmakta ve değiştirilmektedir. Ayrıca formanın üzerindeki reklamlar da, 

kulüplerin önüne geçecek kadar geniş yer kaplamaktadır. Örneğin Galatasaray’ın 100. yıl 

formalarında ana sponsor Avea’nın logosu formanın neredeyse tamamını kapatacak şekilde 

yer almıştır. Yıllarca formasına reklam almamakta direnen Barcelona kulübü bu alanda uzun 

yıllar gıpta ile bakılan bir imaj çizmiştir. Ama Barcelona’da kapitalist düzenin kurallarının 

geçerli olduğu bu düzende ekonomik gücün baskılarına dayanamayarak formasına reklam 

almak zorunda kalmıştır. Bu örnek iktidarların muhalif sesleri ortadan kaldırabilmek için 

ekonomik, siyasal, medyatik gücünü nasıl kullandığını ve kendine direnenlerin etkinliklerini 

ve dilini nasıl düzene uyumlaştırdığını göstermesi açısından önemlidir (Talimciler, 2006:197).  

Rowe, bir ürünün başarılı bir şekilde pazarlanmasını çok sayıda kurumun işbirliği içinde 

çalışmasına bağlamaktadır. Rowe’a göre ürünün reklamına başlamadan önce ürünün 

popülerliği arttırılmalıdır, daha sonra ürünün yüksek basınç yaratacak promosyonları 

oluşturulmalı ve medya aracılığıyla ürünün alımı için bireyde bir arzu yaratılmalıdır. Hiçbir 

zaman doyma noktasına ulaşmasına izin verilmeden tüketiciler reklamlar sayesinde ürün 
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alımına yönlendirilmelidir. Ve en son gösteriler yoluyla ilgi ve destek hep kışkırtılmalı ve 

canlı tutulmalıdır (Rowe, 1996:190). Sahalarda bu ürünü en iyi temsil edecek olan da 

futbolculardır. Kitleleri yeni bir tüketime doğru yönlendiren futbolcular kitle kültürünün 

pazarlanmasında en önemli rolü üstlenmiştir. Tüketicinin o ürünü alırken ürünün tanıtımını 

yapan yıldızla bir bağ kurarak ürüne daha fazla yakınlaşması hedeflenmektedir. Bunun 

örneklerini Pirelli reklamında Ronaldo’nun, Cipso reklamında Hakan Şükür’ün, Marshall 

boya reklamlarında Fatih Terim’in oynamasında görülebilmektedir. Hakan Şükür’ün tuttuğu 

takımın bir oyuncusu olduğu için ürünü seçen tüketiciyle, Terim’in oynadığı boyayı evinin 

yeni görünümü için alan tüketici aynı amaca hizmet etmiştir. Reklam şirketlerinin öncelikli 

hedef kitlesinde gençler ve tutkulu sporseverler vardır. Reklam şirketlerinin en büyük arzusu 

bu kitlelerin hayran olduğu oyuncularla ve teknik adamlarla anlaşarak ürünlerinin 

reklamlarında oynamaya ikna etmeleri aynı zamanda hem satışlarının artmasını sağlayacak 

hem de imajlarını arttıracaktır. Futbol yıldızları gittikleri yerlerde ünlü bir pop yıldızından 

farksız bir şekilde karşılanmakta ve kitleler tarafından beğenilmektedir. İşte reklamcının odak 

noktası da kitleleri böylesine etkileyen sporcular üzerinden ürününü sunarak rakipleri 

karşısında öne geçmek istemesidir. Bu yüzden bu oyuncularla yapılan sponsorluk 

anlaşmalarının büyük bir önemi vardır. Artık bu süreçte hangi sporcunun hangi firmayla değil 

firmalarla sponsorluk anlaşmalarına imza attığı konuşulur hale gelmiştir (Talimciler, 2006: 

179-180).  

Burada hem bir oyuncu hem de sponsorluk anlaşmalarıyla markalaşmış Anelka örneği 

sponsorlar ile oyuncu arasındaki ilişkinin sadece  “duygusal” olmadığını göstermesi açısından 

iyi bir örnek teşkil edecektir: “Anelka Real Madrid formasıyla 2000 yılında Şampiyonlar Ligi’nin yarı 

finalinin ilk maçında mücadele ederken maçı ve turu getiren golü kaydedince, ne yaptı? Bir kenara itildiğinden 

kendisiyle dayanışmayı sürdüren az sayıdaki takım arkadaşına mı teşekkür etti? Gol pasını veren oyuncuyu mu 

kutladı? Madrid seyircisini mi selamladı? Hayır, bir tribüne doğru yönelip, taraftarlara bileğine taktığı ve bir 

yazıyla süslenmiş siyah kolluğu gösterdi. Bilekteki bu gizemli yazı da ne? diye sordu yorumcular. Ölmüş bir 

dostun anısına takılmış bir yas işareti miydi? Hayır. Anelka en son sponsorunun piyasaya sürdüğü bir giysi 

markasını logosunu teşhir ediyordu sadece. Bu işten kazancı: Yılda 5 milyon franktı. Çocuk “Futbol A.Ş”nin 

kurallarını iyi kavramıştı!” (Authier, 2002:9). 

 Medyanın da desteklediği bu süreçte futbol yıldızları reklam yıldızlarına dönüşerek 

gençlerin ve çocukların birer rol modeli haline gelmiştir. Onların davranışları, giyimleri 

tüketim alışkanlıkları yaptıkları her şey çocuklar tarafından taklit edilmektedir. Oyuncuları 

bütün yönleriyle kitlelere aktaran medya yine endüstrinin en büyük yardımcısı olarak kitle 

kültürünün oluşmasında büyük bir rol üstlenmiştir (Talimciler, 2006: 179-180). Sahalara her 
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yıl artan oranda bir futbolcu akını vardır ama bunlar arasında popüler kültür ikonu olarak 

gösterilen David Beckham örneğini geçen bir futbolcuya rastlanılmamıştır. Popüler kültür 

olgusunun başarılı üretimlerinden biri olan “Spice Girls” grubunun elemanlarından biri ile 

evliliği, rekor bir transfer ücretiyle Manchester United takımından Real Madrid takımına 

geçmesi Beckham’ı yıldızlaştırmıştır (Oğuz, 2005:200). Beckham artık bir futbolcudan çok 

“post-fordist dönemde üzerinde özenle çalışılmış bir endüstriyel proje” olarak sunulmuştur 

(Arık, 2004:237). Parlak bir yıldıza dönüşen Beckham’ın takımı için önemi onunla özdeşlik 

kurulan ürünlerin küresel çapta beğenilmesi ve tüketimin ateşleyicisi olmasında yatmaktadır.  

Örneğin Beckham Real Madrid takımında top koştururken kulübün Uzak Doğu turnuvasına 

katıldığı dönem David Beckham ve onunla ilişkilendirilen ürünlerin Uzak Doğu’ya 

pazarlanmasında Beckham önemli bir oyuncu olarak pazarda yerini almıştır. Takımına 

kazandırdığı sermaye kadar Beckham yapmış olduğu transferler ile  kendini özel futbolcu 

statüsüne almış ve farklı bir konumda yer almaya başladığını kanıtlamıştır. O artık Madonna 

gibi bir pop ikonunu gerisinde bırakacak kadar bir pop yıldızıdır. MTV’nin yapmış olduğu 

pop ikonları 2003 oylamasında birinci sırayı Madonna yerine Beckham almıştır. Giyiminden, 

saç sitiline taktığı küpeye kadar o artık tüketimin bütün ürünlerin üzerinde pazarlayan bir 

aracıdır. Sahalarda yer almasından çok saha dışında yaptıklarıyla basına çıkan Beckham son 

dönemde Amerika’nın önemli popüler çizgi dizisi The Simpson’s da rol alarak Amerikan 

pazarına da girmiştir. Tüm bunların yanı sıra önemli bir gelişme ise David Beckham’ın 

Kraliyet Üstün Hizmet Madalyası’na sahip bir oyuncu olmasıdır (Oğuz, 2005:200). Bir İngiliz 

olarak ülkesinde de çok sevilen David Beckham ülkesi adına 2008 Pekin Olimpiyatlarında 

tanıtıcı rolünü üstlenmiştir. 2012 Olimpiyatlarını düzenleyecek İngiltere’nin popüler ikonu 

karizmasıyla yer aldığı arabanın üzerinden gülücükler göndererek bütün dünyayı 2012’de 

ülkesine davet etmiştir.   

En pahalı sponsorluk anlaşmalarına da imza atan Beckham bu alanda da diğer 

futbolculara rol modeli olmaktadır. Adidas ile yaptığı ömür boyu geçerli olan anlaşmadan 

Beckham 100 milyon dolar kazanmıştır. Adidas dışında Pepsi, Vodafone, Police gözlükleri ve 

BP Castrol ile imaj hakkı anlaşmaları yapmıştır. Beckham, İngiliz gazetelerinde çıkan 

haberlere göre haftada 268 bin dolar kazanmaktadır. İngiliz kraliçesi tarafından “Sir” unvanı 

ile onurlandırılan Beckham’ın marka değeri ise 125 milyon doları bulmuştur (Donuk ve 

Şenduran, 2006:153). 

Show ile business(iş)’i iyice birbirine bağlayan futbolcular artık futbol sahalarından 

yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştır. Kendilerine ait internet siteleri sayesinde hayatlarını 

hayran kitlesiyle paylaşan yıldızlar sanal şampiyonlukları sergileyen video oyunlarında yer 
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alarak starlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle oyuncuların mankenlerle olan 

aşkları basının en gözde konularından biri haline gelmiştir. Magazin basının gözde oyuncuları 

futbolcuların fotoğraflarını yüksek fiyatlara pazarladığı bir dünyanın kapıları açılmıştır. 

Fransız milli takımının kalecisi Barthez Paris-Match dergisiyle sözleşme imzalarken aynı 

zamanda McDonalds’ında reklamlarında yer almıştır. Eğer bu futbolcuyla söyleşi yapılmak 

istenirse onun da fiyatı 500.000 frank olarak belirlenmiştir. Bu miktar, Manchester United’ın 

İngiliz yıldızı David Beckham ile Spice Girls grubundan Victoria Adams’ın nikah törenini 

yayımlamak için ödenen paranın yanında düşük kalmaktadır. David Beckham düğün 

fotoğraflarını 10 milyon franka satışa çıkarmıştır (Authier, 2002:74-81).  

Futbolcular hem sahadaki oyunlarıyla transferlerinde hem de saha dışındaki sponsorluk 

ve reklam antlaşmalarıyla futbol endüstrisindeki güçlerini  artırmaktadır. Ayrıca futbolcuların 

bazıları sahaları terk ettikten sonra şöhretlerini kullanarak para kazanmaya devam etmişlerdir. 

Türkiye özelinden konuyu değerlendirdiğimizde Rıdvan Dilmen, Hakan Ünsal, Sergen Yalçın 

ve son olarak Hakan Şükür gibi isimlerin futbol programlarında yorumlarıyla katılımları TV 

ölçeğinde büyük paralar almalarıyla gündeme gelmektedir. Galatasaray’dan ve sahalardan 

sessiz bir şekilde ayrıldıktan sonra Hakan Şükür TRT kanalındaki Stadyum programında 

yorumculuğa başlamış ve TRT’nin programa katılan Şükür’e yılda 350 bin euro yaklaşık 

olarak (700 bin YTL) ödeneceği öğrenilmiştir (www.hürriyetport.com). Kamu kanallarıyla 

özel kanalların futbol üzerinden savaşı futbolu bırakan yıldız oyuncuları kendi kanallarında 

yorumcu olarak almasıyla devam etmiştir. Türkiyenin devlet kanalından Şükür’e 700 bin YTL 

verilmesi Türkiye’nin gündemine otururken diğer yorumcuların ne kadar aldıkları da 

gündeme taşınmıştır. Fenerli eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, 3 büyüklerin ve Milli 

Takım’ın her maçından sonra NTV’de %100 Futbol programı için 700 bin dolar almaktadır. 

Yine NTV Spor’da Sergen Yalçın 400 bin YTL alırken; programdaki partneri eski 

Galatasaray oyuncusu Hakan Ünsal ise 300 bin YTL kazanmaktadır (www.sabote.com). 

2.4. MEDYA VE FUTBOL 

İletişim ve toplum arasındaki ilişkiler 1980’li yıllarda önemli değişimler yaşamıştır. 

Post-fordist dönemin 1970’lerde toplum üzerindeki hâkimiyeti 80’li yıllara doğru iyice 

artmıştır. Post-fordist dönem kendi ideolojisini gündelik yaşam pratiklerinde ve toplumsal 

kurumlarında daha görünür kılmaya başlarken aynı zamanda 80’li yıllarda ekonomi ve 

teknoloji alanında meydana gelen değişimler medyanın yeni bir düzene doğru evrildiğinin 

habercisi olmuştur (Arık, 2004:265). Avrupa’nın ve diğer ülkelerin yayın düzeni 1980’lerin 

başına kadar “kamu yararı” ilkesini hedef alan kamu yayıncılığı üzerine kurulu bir sisteme 
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dayanmakta ve devlet gözetiminde yapılmaktadır. Demokrasi, kamu hayatı, ulusal kültür ve 

ulusal kimlikler bu yayıncılığın temel aldığı önemli kavramlardı. Ulusal birlik ve bütünlük 

oluşturma görevi radyoyla başlamış ve savaş sonrası dönemde ise ulusun yaşam ve kültürünün 

inşasında televizyon önemli bir rol oynamıştır. Radyo ve televizyon tüm kitlelerin paylaştığı 

ve oldukça yeni türde bir kamusal yaşam biçimi yaratmıştır. Bu yaşam biçimi 1980’li yıllarda 

hukuki, ekonomik ve teknolojik değişimlerin etkisiyle medya dünyasının kamu 

yayıncılığından uzaklaşmasına neden olmuştur (Morley ve Robins, 1997:28-29).  

Avrupa’da 1980’li yıllarda Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda yayıncılıktaki devlet tekeli 

kırıldıktan sonra sektör içerisinde karma bir yapı ortaya çıkmıştır. Hem kamu yayıncılığı yani 

toplumsal sorumluluk yüklenen yayıncılık hem de bu sorumluluğu elinde bulundurduğu 

sermaye gücüyle pekiştirerek kamunun karşısında yer alan özel TV ve radyo yayıncılığı 

başlamıştır. Ticari televizyon kanalları yayıncılık alanına girmeyi engelleyen düzenlemenin 

kaldırılmasıyla beraber kâr merkezi olarak görülen medya sektörüne yatırımlarını 

aktarmışlardır. Sektörde genellikle ekonomik gücü elinde bulunduran ama medya ile ilgisi 

olmayan kişiler çoğunluğu oluşturmuştur. Bunun yanı sıra yabancı radyo ve televizyonların 

da sektöre girmesiyle beraber medya düzeninde görsel ve işitsel coğrafyalar iyice 

genişlemiştir (Nalçaoğlu, 2003:54-55). 

Yeni medya düzeninde egemen olan görüş artık kamu yararı değil ekonominin geçerli 

olduğu bir sistemdir.  Kâr ve rekabet mantığıyla hareket eden medya şirketleri ve holdinglerin 

amacı kamusal sorumluluk taşımadan yayınlarını gerçekleştirmek ve ürünlerini yeni 

tüketiciler olarak tanımladıkları en geniş seyirci kitlesine sunabilmektir. Ulus-devlet yapısını 

zayıflatarak yerine geçen yeni düzenin sahipleri arasında (Morley ve Robins, 1997:30-32) 

özellikle çalışmamızda da futbolun küreselleşmesini simgeleyen bir olgu olarak (Authier, 

2002:27) oluşturmuş olduğu dev medya imparatorluğuyla Rubert Murdoch yine İngilizlerin 

önemli bir medya şirketi BSkyB, Time Warner, Sony, Matsushita vd. yer almaktadır. 

Sınırların ortadan kalktığı yeni medya düzeninde amaç; küresel programlar ve küresel 

piyasalar oluşturmaktır. Yeni hizmetler, yeni dağıtım sistemleri ve yeni izle-öde modelleriyle 

yeni medya piyasaları yaratan bu iletişim devleri, müzik, haberler, filmler ya da spor gibi belli 

tür programlara yönelik kanallar kurarak bu programların serbest ve engelsiz dolaşımını 

“sınırı olmayan televizyon” fikri ile her yere ulaştırmayı amaçlamışlardır. Televizyon bu 

programların yayılmasındaki en büyük aracı olmuştur (Morley ve Robins, 1997:30-32).  1980 

sonrasında medya düzeninde yaşanan bu değişimin ardından medya kuruluşlarının global 

pazarlama yöntemleriyle olan işbirliği toplum içindeki etkinliklerini arttırmış ve özgür bir 
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şekilde hareketliklerini sürdürebilme imkanına kavuşmuşlardır. Neo-liberalizm ve serbest 

pazar kriterlerinin geçerli olduğu bu düzende medya şirketlerinin de amacı kâr sağlayacak 

tüketim nesneleri oluşturmaktır. Ellerindeki her malzemeyi birer tüketilecek meta olarak 

değerlendiren televizyon şirketlerinin futbolu da kâr getirecek bir meta olarak 

değerlendirmeleri uzun sürmemiştir. Televizyon şirketlerinin futbola yüklediği anlam, 80’li 

yılların ortalarından itibaren dünyanın her yerinde farklılaşma göstermiştir. İlk başta “halkın 

haber alma hakkı” doğrultusunda verilen futbol karşılaşmaları süreç içerisinde önemli bir 

boyut atlamış ve medya şirketlerinin bunları bir tüketim nesnesi olarak değerlendirebilecekleri 

fark edilmiştir. Arık’ın aktarımıyla Zeytinoğlu televizyon ile futbol arasındaki birlikteliğin 

tarihsel serüvenini şu şekilde özetlemektedir: “50’li yıllarda futbol, televizyonun yayılmasına 

yardımcı olmuş ve televizyona para kazandırmıştır. 60’lı ve 70’li yıllarda ise futbol ve 

televizyonun birbirinden kâr ettikleri yıllar olmuştur. 70’li yıllardan günümüze değin 

gerçekleşen üçüncü aşama ise belirgin bir meta ilişkisinden öte yeni medyatik futbol 

dünyasını yaratma sürecini kapsamaktadır” (Arık, 2004:268-269). Kamusal yayıncılığa 

1990’lı yıllardan itibaren üstünlük sağlamaya başlayan özel televizyon kanalları “sınır 

tanımayan televizyon” projesinin en işlevsel araçlarından biri olarak futbolu görmüşler (Arık, 

2008:203) ve “televizyon meşin yuvarlağa dünyanın dört bir yanında zıplama olanağı 

sağlamıştır” (Boniface, 2007:21). Futbolun her yere girebilme özelliğini kullanmak isteyen 

şirketler ise 90’lı yılların başından itibaren oyuna maddi yatırımlarda bulunarak oyunun 

ekonomik yanını ön plana çıkarmışlardır (Arık, 2008:203).   

Medya içerisinde futbolu sadece bir tüketim aracı olarak kullanan televizyon değildir. 

Gazetelerde okuyucunun ilgisinin gazetedeki spor sayfalarına kaymasıyla beraber bu kârlı 

alanı keşfetmişlerdir. Günümüze gelene kadar yazılı basında spor ve futbolun geçirdiği 

değişim süreci 1951’den sonra başlamıştır. Yazılı basında 1950’lere kadar spor sayfası diye 

sabit bir bölüm yer almamıştır. Eğer sporla ilgili önemli bir gelişme olursa da bu haber 

sayfaların arasına sıkıştırılarak verilmiştir. 1951’de profesyonelliğin resmiyet kazanması ile 

birlikte gazete binalarında spor profesyonelleri çalışmaya başlamıştır. Spor sayfalarını 

hazırlayan bu profesyonel grupların öncelikli konusunu profesyonel futbol oluşturmuştur. Spor 

yazılarını okumak için gazete alanların varlığı hissedilince futbolla, güreşle, atletizmle dolan 

sayfalar gazete de önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. 60’ların sonunda gazete sayfalarının 

renk kazanmasıyla beraber spor sayfaları da renkli sayfalara kavuşmuştur. Spor servisleri her 

geçen gün genişlemesini sürdürmüştür. 70’lerde spor dergiciliği büyük bir kriz içerisine 

girerken gazetelerde tam tersi aynı alanda bir altın madeni bulmanın sevinci yaşamışlardır. 
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Sporun Türkiye gündemindeki yeri 1980’lerde genişlerken, spor sayfalarının da gazetelerdeki 

yayılma süreci hız kazanmıştır. Krize giren dergicilik 1990’ların başında canlanmaya başlamış 

ve spora beş tam sayfa ayıran gazeteler yazılı basında yer almıştır. Birbiri ardına sadece spor 

üzerine tirajı çok yüksek günlük spor gazeteleri çıkarılmıştır (Kozanoğlu, 2002:174-175).  

Fanatik, Pas Fotomaç, Efsane Fotospor ve Foto Gol 12. Adam günümüzün tirajı yüksek 

günlük spor gazeteleridir. Bu gazetelerin çıkış tarihleri futbola ilginin hem normal günlük 

gazetelerde, hem de özel televizyonlarda patladığı yıllara denk gelmektedir. Çoğu günlük 

gazetenin satışları yaz sezonunda düşerken bu gazetelerin oranları Euro 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonası ile birlikte artış göstermiştir (Seçkin, 2008:449-453). Spor/futbol gazetelerinin 

şimdiki dönem satış düzeyleriyle Euro 2008 süresince olan satış düzeylerine bakarak spor 

gazeteciliğinde ciddi tirajların yakalandığının ve her geçen gün bu gazetelerin okuyucu 

kitlesini arttırdığını görmek mümkündür. Yukarıda saydığımız spor gazetelerin haftalık 

12.01.2009 ve 18.01.2009 arasındaki toplam 38 gazete içerisindeki tirajına bakıldığında iki 

gazete ilk on içinde yer almıştır. Fotomaç 216.003 bir satış oranıyla 7. sırada yer alırken 

Fanatik ise 189. 996.’lık bir satış oranıyla 8.  sırada yer almıştır. Euro 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonası’nın başladığı 7 Hazirandan itibaren gazetelerin günlük satışlarına bakıldığında 

dikkat çekilecek nokta Şampiyonada rekabetin arttığı dönemde gazete satışlarınında yükselmiş 

olmasıdır. Şampiyonanın başladığı hafta spor gazetelerin satış oranları 09.06.2008–25.06.2008 

tarih aralığında Fotomaç 5.sıraya 264.767 ile yükselirken Fanatik ise 228. 835 satış oranıyla 

altıncı sıraya çıkmıştır. Şampiyonanın ortası dediğimiz yani ilginin arttığı dönem gazete 

tirajlarına baktığımızda 16.06.2008–22.06.2008 tarih aralığında Fotomaç yine 5. sırada bu kez 

308.697 ile Şampiyona’nın oynandığı dönem içerisinde en yüksek satışını gerçekleştirmiştir. 

Fanatik ise yine aynı şekilde 269. 523 satış oranıyla altıncı sıradaki yerini korumuştur. 

Şampiyonanın bittiği hafta ise 23.06.2008-29.06.2008 tarih aralığında Fotomaç ve Fanatik 

yerlerini korumuş ve satış oranları şu şekilde yer almıştır. Fotomaç 255.168; Fanatik ise 

228.987 ‘lik satış oranını yakalamıştır (www.medyatava.com).  

 Futbolun dünya çapında yayılmasının bir başka aracı ise radyodur. 1930’larda 

radyonun gelişmesiyle beraber insanlar radyoya önce sadece maç sonucunu öğrenmek için 

kulak vermişlerdir. Radyo teknolojik gelişmelerle beraber canlı yorumların aktarıldığı bir 

araca dönüşmüş ve kitleleri böylece kendi frekansına çekebilmiştir (Boniface, 2007:18).  

Medya içerisinde yazılı basın ve radyo gibi araçlar futbolun gelişiminde ve 

endüstrileşmesinde önemli rol oynarken çalışmamızda özellikle televizyon “sporun iktisadi 

boyutu ve kitlelere sunulması açısından işgal ettiği hayati konumdan ötürü dikkatleri üzerine 

topladığı için” (Rowe, 1996:253) çalışmamızda televizyona ayrı ölçüde değinilmiştir. 



 
 

91

Televizyonun spor kamuoyunda biçimlenmesi ilkin; “... değişen oyun kurallarını duyurmada, yeni 

sporların tanıtımında eğitici ve spor yaygınlaştırıcı bir işlevi yerine getirmekteydi. Ancak sporun büyük bir 

izleyici kitlesini ulaşmasıyla beraber işin ekonomik boyutu ortaya çıktı ve televizyon spor programlarından daha 

fazla reklam alarak daha fazla kazanma amacıyla eğlenme yönü ağır basan spor-magazin programlarına” 
dönüşmüştür (Öztürk, 1998:103).  

1980’li yılların ikinci yarısına kadar gösteri (show) olarak milyarların ilgisini çeken 

futbol 1990’lardan itibaren gösterinin yanına iş (business) kısmını da eklenmiş ve sonuç 

olarak günümüzün futbol tanımı: “show-business” doğmuştur. Televizyon sayesinde küresel 

bir spor dalı olarak popülerlik kazanan futbol televizyonun endüstrileşme sürecinde 

şekillenmiş ve yönlendirilmiştir. Sosyal anlamda, futbolun bir tüketim kalıbı oluşturmasında 

temel araç televizyondur. Ekonomik anlamda ise televizyon, futbol ekonomisinde yeniden 

üretimi sağlamaktadır. Bu sayede giderek endüstriyel bir kimliğe kavuşan ve kendi kültürünü 

ve ekonomisini yaratmasını bilen futbol, günümüzde üç milyar insana aynı ilgi ve yoğunlukta 

bir meta olarak bu şekilde ulaşabilmekte ve kendi üretim ilişkilerini global bazda bu sayede 

kurabilmektedir. Bu bağlamda naklen yayınlar ve dijital platformlar, bir yandan yeni futbol 

ekonomisinde, sermaye birikiminin en temel dinamiklerinden birisi haline gelirken; diğer 

yandan da futbol kulüplerinin en önemli gelir kaynaklarından birisi olabilmiştir (Akşar, 

2005:2-22).   

Futbolun bir iş kolu olarak televizyon için üretimi 1954’teki Dünya Kupasıyla 

başlamıştır. “İlk kez bir futbol dünya şampiyonası İsviçre’den canlı olarak nakledilmiştir. On iki ay içinde 

Federal Almanya’daki televizyon aygıt sayısı yaklaşık 11.000’den 85.000’in üstüne çıktı. Federal Alman 

takımının onu dünya şampiyonluğuna taşıyan galibiyet dizisi televizyon aygıtı satışındaki artışa tartışmasız 

katkıda bulunmuştu; öyle ki Federal Almanya tarihinde ilk kez o zaman bir kitle iletişim aracı olarak 

televizyondan söz etmek mümkün hale geldi. 1970’de Meksika’daki dünya kupasının yayınlanması, 

televizyonun teknolojik yeniliklerinin yaygınlaşmasında futbolun ne kadar önemli bir yeri olduğunu kanıtladı. 

Bu büyük olayın yayını, Federal Almanya’da renkli televizyonun kesin olarak perdeyi yırtmasını getirdi. 80’li 

yıllarda kablolu iletişim temelli özel televizyon kuruluşları, özellikle futbol yayınları sayesinde medya pazarında 

geniş yer” almayı başarmışlardır (Klose, 2001:374-375). Televizyonun teknolojik yenilikler 

sayesinde ve futbolun büyük kalabalıkları bir araya getirebilen çok güçlü kitleselleştirme 

özelliğinden yararlanarak (Şeker ve Gölcü, 2008:120) bütün topraklara girdiğinin hatta bakir 

bir tek yer bile bırakmadığının en çarpıcı örneği 1998 Dünya Kupasıyla ilgili bir filmin 

konusunda anlatılmıştır: “Kupa adlı şahane filmde Hindistan’da bir manastıra sığınmış Tibetli iki genç 

rahibin, 1998 Dünya Kupası finalini izleyecekleri ve Fransa’nın Brezilya’ya karşı zaferine tanık olacakları bir 

televizyon bulmak için harcadıkları çabalar hayranlıkla izlenir. Hayal gücü ve uyanıklıkları sayesinde önce 

geceleri manastırdan çıkıp komşu kentte maçları seyretmeyi başarırlar. Bir olaydan sonra orada maç seyretmeleri 
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yasaklanınca bir televizyon bulur ve Fransa-Brezilya maçını seyredebilmek amacıyla alelacele kurarlar 

televizyonu. Sonunda bütün manastır onlarla birlikte maçı seyreder, böylece bu iki Buda rahibi taraftarın, 

kimliklerini gizlemesine gerek kalmaz. Kısacası ibadete, inzivaya, derin düşünmeye ayrılmış olan, insanların bu 

dünyanın zevklerinden, ayartılarından arındığı bir yerde bu iki genç, aynı dünya tutkusunu paylaşır ve önsel 

olarak bu tür eğlencelere karşı bir çevreye de bu tutkuyu aşılarlar. Futbol, Tibet manastırlarında bile bir tutku 

motifi olmayı başaran dünya çapında bir olgudur ve televizyon onun peygamberi değilse bile en güvenilir 

yardımcısıdır; futbolu en ücra ve en beklenmedik yerlerde” seyrettirmektedir (Boniface, 2007:19).  

1954’teki Dünya Kupası’ndan 2006 Dünya Kupası’na kadarki geçen süreçte televizyon 

ve futbol arasındaki ilişki birbirini besleyen bir yapıya dönüşmüştür: “Televizyon ve futbol 

ilişkisi, artık önü alınamaz ve vazgeçilemez bir kapitalist birlikteliktir; bu birliktelik öylesine 

birbirini bütünlemektedir ki modern dünyada televizyonsuz bir futbolun “olabilirliği” artık 

neredeyse olanaksız hale gelmiştir” (Arık, 2008:202). İşte bu birlikteliği simgeleyen 

organizasyonlardan birisi ise Dünya Kupasıdır. FİFA 2006 Dünya Kupası tam bir televizyon 

şölenine dönüşürek televizyonlar aracılığıyla 32 milyar kişi tarafından izlenmiştir. 1 aylık süre 

içerisinde 10.5 milyar Euro civarında bir katma değer yaratan Dünya Kupası’nın parasal 

değeri Olimpiyatları bile geride bırakabilecek kadar bir büyüklüğe sahiptir. 18. Dünya 

Kupasına ev sahipliği yapan Almanya’da yayın hakları FİFA’nın 1996’da anlaştığı Alman 

Kirch Grubu’na satılmıştır. 2002, 2006 ve 2010’un yayın haklarını Alman Kirch Grubu 1,5 

milyar sterline (3,1 katrilyon TL) satın almıştır. Bu anlaşma kapsamında FİFA’nın da 

kasasına 2006 yılı hakları karşılığı olarak 1,3 milyar dolar para girmiştir (Akşar ve Merih, 

2008:635). Aşağıdaki tabloda 1990 Dünya Kupasından 2006 yılına kadar FİFA’nın 

televizyondan elde ettiği gelirler yer almaktadır: 

        Tablo 16. Dünya Kupalarında FIFA’nın televizyon gelirleri 

Dünya Kupaları TV Yayın Gelirleri (İsviçre Frangı) 

1990 95 milyon 

1994 110 milyon 

1998 135 milyon 

2002 1,3 milyar 

2006 1,5 milyar 

         Kaynakça www.FIFA.org’dan akt: Günaydın, 2002:5 

 Ülkemizde ise 2006 Dünya Kupasının yayın hakları 10 milyon dolar karşılığında ATV 

almış ve maçlar kardeş kuruluş Kanal 1 televizyonundan yayınlanmıştır. Şu ana kadar Dünya 

Kupası’nın yayın haklarını alan kanalların alış bedelleri ve yılları şu şekildedir: Fransa TFI 
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148 milyon dolar (2002 ve 2006), İngiltere BBC 228 milyon dolar (2002 ve 2006), İtalya RAI 

milyon dolar (2002), Güney Kore KSB-BSC-SBS 60 milyon dolar (2002 ve 2006), G. 

Amerika Konsoryimu TV Glabo ve Direct TV 860 milyon dolar (2002), Malezya-Singapur 

RTM-TV3 5 milyon dolar (2002 ve 2006), Yeni Zelanda Sky 1 milyon dolar (2002 ve 2006), 

İspanya Viadigital 142 milyon dolar (2002), Almanya ARD-ZDF 115 milyon dolar (2002). 

(Akşar ve Merih, 2008: 635). 

Türkiye 2006 yılındaki Almanya’daki Dünya Kupası’na katılamasa da Kupa’nın Türk 

ekonomisine etkileri büyük olmuştur. Karşılaşmalar başlamadan önce televizyon ve TV 

koltuğu satışlarında ciddi artışlar görülmüştür. Vestel, Arçelik, Beko, Samsung, Sony ve 

Philips gibi pek çok elektronik eşya üreticisi LCD ve plazma TV satışlarında promosyon 

kampanyalar düzenlemiştir. Çalışma saatlerine denk gelen karşılaşmaları canlı izleyemeyen 

futbolseverlerin ise maçları kaydetmek için DVD recorder ve PVR cihazlarına yönelmesi bu 

sektördeki satışları artmasını sağlamıştır (Akşar ve Merih, 2008:628-629).  

Kitle iletişim araçları arasında televizyon diğerlerine kıyasla, para ve reklama son 

derece bağımlı bir endüstridir: “Bu nedenle mümkün olduğunca çok izleyiciye ulaşmak ve 

kitlesel beğeniye sahip programları şirket bünyesinde istihdam edebilmek ve bu sayede 

reklam veren firmalar için doğru bir yatırım aracı olmak televizyon işletmeciliğinin 

vazgeçilmez prensipleri” arasında yerini almıştır (Arık, 2008:203). Öyle ki televizyon adeta 

futbolu, ana amacı olan reklamların arasını doldurmak için kullanır hale gelmiştir (Berger, 

1993:129). Bu nedenle futbolun kitlesel gücünü önemli organizasyonları yayınlayarak elinde 

bulunduran televizyon, reklam ve sponsor firmaların işbirliği içinde olduğu bir sektöre 

dönüşmüştür. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda naklen yayınlarla milyarlarca 

insana seslenecek olan televizyonun gücünden yararlanmak isteyen firmalar kendi 

reklamlarını yaptırabilmek için astronomik ücretler ödemekten çekinmemişlerdir. Çünkü 

hiçbir ürün spor kadar satmamaktadır. 2002 Dünya Kupasında Türkiye-Brezilya arasında 

oynanan yarı final maçında TRT tüm zamanların izlenme rekorunu %82.2 ile kırmıştır 

(Talimciler, 2006:177-178). Bir ay boyunca televizyonlar en kazançlı reklam kuşaklarını 

Dünya Kupası döneminde ya da Olimpiyatlar esnasında oluşturmuşlardır. Sponsorlarda 

seyirci oranının yüksek rakamlara ulaştığı bu tür organizasyonlarda televizyonu tercih 

etmekte ve bunu da;  “eğer bir reklam televizyondan yayınlanmıyorsa sponsor olmak için de 

herhangi bir neden bulunmamaktadır” şeklinde dile getirmektedirler (Barnett’tan akt: Arık, 

2008:2002). Çünkü; “kapalı bir kamuoyu olarak stadyumdaki topluluk açısından reklamın ilginçliği pek 

azdır; reklamın asıl hedefi, ekran başındaki seyircilerdir. Yüksek bir seyir oranı, reklamın taşıyıcılarına büyük bir 
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menzil sağlar, masraf ise reklam için yayın süresi satın almanın maliyetinden düşüktür. Ayrıca, her an görülebilir 

olan reklam panoları ve forma reklamları sayesinde, reklam yayın kurallarını aşmak da mümkün olmaktadır” 

(Merih, 2004).  

Dünya Kupası öncesi TRT’nin açıkladığı reklam fiyat tarifesi oynanacak her maçın 

önemine göre artmaktadır. Bu reklam tarifesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Tablo 17. TRT’nin Dünya Kupası Reklam Tarifesi 

 Maç Önü/Devre Arası 

(Türkiye Oynarsa) 

Maç Sonu (Türkiye 

Oynarsa) 

Türkiye’nin Oynayacağı grup 

maçları 

1200$/sn. 400$/sn. 

Diğer takımların grup maçları 400$/sn. 200$/sn. 

Grup 1. ve Grup 2.’lerin 

maçları 

500$/sn./1200$/sn./200$/sn. 500$/sn. 

Çeyrek Final Maçları 600$/sn. 1300$/sn. /250$/sn./ 600$/sn. 

Yarı Final Maçları 800$/sn. 1400$/sn. /300$/sn./ 700$/sn. 

Üçüncülük Maçı 800$/sn. 1500$/sn. /300$/sn. /700$/sn. 

Final Maçı 1000$/sn. 1600$/sn./1000$/sn./1600$/sn. 

Kaynakça:www.trt.net’den aktaran, Günaydın, 2002:5 

Televizyon, reklam veren firmalar için futbola yatırım yapmanın en cazip yolu olarak 

görülse de stadyumdaki izleyiciler unutulmamaktadır. Stadyumun her köşesi reklam veren 

firmalar için hayati önemli olmuştur. Özellikle maçın kaç kaç devam ettiğini ve sürenin ne 

kadar kaldığını gösteren skorbordların altında kalan alan reklam verecek firmaların ilgi odağı 

haline gelmiştir. Çünkü maçı izleyecekler için o yer her an bakmayı ve maçın ne kadar devam 

edeceğini öğrenmesi açısından önemli olduğundan dolayı izleyicini ilgisi bir yandan maçta bir 

yandan da o skorboardda olacaktır. İlginin orada olması reklamcının o yeri değerli kılmasını 

sağlamaktadır (Barry D. vd. 1989:116). 

Klose, seyircilerin alt kültürel bir katılım gösterdiği Dünya Kupası ve Avrupa Kupası 

gibi büyük futbol organizasyonlarının televizyonla beraber kitlesel medya eğlencesi haline 

dönüştüğünü savunmaktadır. Bu düşüncesini televizyonun yarattığı “televizyon futbolu”na 

vurgu yaparak şu şekilde yorumlamaktadır: “Bu popüler spor türünün kitlesel medya tarafından 

işlenişinde, ikili bir indirgeme süreci meydana geliyor: Bir zamanlar “toplumsal bir hadise” olan olay, kamusal 

boyutundan koparılarak gollere, isimlere ve sonuçlara indirgeniyor. Ayrıca televizyondan naklinde -özellikle 
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özet yayınlarda-  takım oyunundaki karşılıklı etkileşim aktarılmadığından, oyun karmaşıklığını yitiriyor. 

Milyonlarca televizyon seyircisi canlı yayına rağmen, “gerçeklik ikamesi” olarak “orada olma” duygusunu veren 

otantik bir haber aktarımını yaşamıyor; futbolun medyatik -teknolojik gelişmeleri izleyen sahnelenişine -tanık 

oluyorlar. Böylelikle örneğin belirli aktörlere veya sahada olan bitenin can alıcı noktasına yönelen “zoom”lar, 

ana kamerayla kale arkası kamera arasında hızlı gidiş-geliş, tekrarlar, ağır çekimler veya bir maçın en ilginç 

sahnelerinin kurgulanması, başka bir gerçeklik biçimi ortaya çıkarıyorlar. Futbol oyununun medyatik yeniden 

üretimiyle, kendine özgü bir televizyon gerçekliği meydana geliyor- yeni ürün yaratılıyor: Televizyon futbolu” 

(Klose, 2001:373-374). 

Kameraların saha içerisinde konumlanışında televizyon, futbolu kendi ideolojine göre 

biçimlendirerek sunmaktadır: “Ana kamera, maçı en iyi görüntüleyebileceği konuma yerleştirilmiştir. Tam 

orta sahanın paralelinde ki, kameraya yakın oturan imtiyazlılarla, kale arkasından seyredenlerin maçı görüş açıları 

epeyce farklıdır. Ana kamera ortada bir yer seçmekle tarafsız olduğunu ima eder ve spor sunucusu da bir takımı 

tutmadan sunusunu yapar. Kameranın açısı, takım tutan bizlerle aynı değildir. Ayrıca, Amerikan ve İngiliz 

televizyon yapım biçiminin etkisinde olan yönetmenler uzun/geniş çekim yerine yakın çekimi yeğlerler. 

Seyircinin dikkati böylece takım stratejisinden, maçın takım oyunu olduğu gerçeğinden uzağa, oyunun bireysel 

yanına çekilir. Gollerin ve dramatik anların yeniden gösterilmesi ile bu amaç, desteklenir: “Ah, nasıl goldü! Ah, 

golü nasıl kaçırdı!” diye pası veren, şutu çeken, uçan kaleci; gol olduysa, kalecinin üzüntüsü (başarasızlık), golü 

atanınn sevinci, (başarı) yakın çekimlerle defalarca gösterilerek” televizyon gerçeğine uyumlu hale 

getirilmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:188). 

Futbol oyunu ve onun düzeni profesyonelleşme ve kitle iletişim araçlarının pazarlama 

stratejileriyle değişmiştir. Futbol proleter sporu olmaktan çıkıp toplumsal kabul gören bir boş 

vakit eğlencesi haline gelmiştir (Klose, 2001:376). Boş zaman süresindeki artış ile birlikte 

spor tüketimi ve görüntüleri de artmakta, sportif aktivitelere olan ilgi de büyümektedir. 

Futbol, tüketim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu müşteri kitlesine hitap etme yeteneği en yüksek 

olan spor dalıdır. Bu özelliği nedeni ile oluşan futbol endüstrisi, televizyonun yarattığı yeni 

imkanlarla birlikte tümüyle küreselleşerek (Talimciler, 2006:175) toplumsal köklerinden 

kopmuştur. Futbol sporu şimdi televizyon, sponsor ve reklamın oluşturduğu bir üçgenin 

içinde biçim bulmaktadır. Artık bu üç önemli yatırımcının olmadığı bir futbol 

düşünülmemektedir. Özellikle önemli takımlar için artık seyirci gelirleri önemli değildir. 

Yayın gelirleri, sponsorlar ve reklamlardan gelen gelirler seyircinin yerini almıştır. Bu 

nedenle, seyirci gelirinden bağımsızlaşmak, kulüplerin ilan edilmemiş hedefini 

oluşturmaktadır. Bayern Münih gibi Federal Almanya’nın zirvesindeki takımları, sezon 

bütçelerinin neredeyse %70’ini reklam ve televizyon paraları karşılamaktadır (Klose, 

2001:377).  
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Televizyonun bir tüketim malzemesi olarak kullandığı futbol üzerindeki hâkimiyeti 

arttıkça oyunun kurallarını da kendine göre biçimlendirmeye başlamıştır. “Futbol ile 

televizyon arasında neredeyse bir “işçi-işveren” ilişkisi kurulmuş ve futbolun hareket sınırları 

artık televizyon tarafından belirlenir” hale gelmiştir (Arık, 2008:209). İlk başta maçların 

saatleri televizyonun gelir kazanacağı saatlere göre düzenlenmiştir. Galeano’nun aktarımıyla 

bu durumun oyuncular üzerindeki yıkıcı etkisi Dünya Kupası maçlarında şu şekilde 

şekillenmektedir: “1986 Meksika ve 1994 ABD ve 2002 Japonya-Kore Dünya Kupası turnuvalarında maçlar 

futbolcuları perişan eden öğle sıcağında oynanmıştır. Çünkü maçlar ancak o saatte oynanabilirse, en büyük para 

kaynağı olan Avrupa’nın “prime time”ında seyredebilme olanağına kavuşabilecektir. 1986 Dünya Kupasında 

Alman Kaleci Harald Schumacher sıcaktan ne hale geldiğini şu sözlerle açıklamaktadır: ‘Devamlı terliyorum, 

boğazım kuruyor. Çimenler de kuru bir tezeğe benziyor: sert, tuhaf ve düşmanca. Güneş ışınları stada dik olarak 

düşüyor ve kafamızda parçalanıyor. Gölge bile vermiyoruz. Televizyon için bunun daha iyi olduğunu 

söylüyorlar.’ Yayın hakkının satışı, oyunun kalitesinden ve sporcu sağlığından daha mı önemliydi? Futbolcuların 

görevi koşmaktı, konuşmak değil ve Havalenge devreye girerek tartışmaya şu sözüyle son vermiştir: “Çenelerini 

kapatıp oynamaya baksınlar!” (Galeano, 1998:208). 

 Futbolcunun hangi koşullarda oynadığının kulüpler, organizasyonu düzenleyenler ve 

televizyon için hiçbir önemi yoktur ve bu duruma kayıtsız kalındığının kanıtı Kamerunlu milli 

futbolcu Foe’nun 1998 Dünya Kupasındaki ani ölümü olmuştur. Çeşitli sağlık komitelerinin 

yapmış olduğu açıklamalarda sporcu sağlığı açısından aşırı yorgunluktan ve bedendeki 

madensel eksiklikten dolayı sporcuların sağlıklarının tehlikeye atıldığı uyarılarının dikkate 

alınmaması bu ölümün en acı göstergesinden biridir. Ama bunlara diğer yıllarda da uyulmamış 

ve maç sayılarının artışı devam etmiştir (İnal, 2008:79). Futbolcuların bazen bu düzene karşı 

çıkışları olsa da futbol endüstrisi için bu çıkışlar hiçbir zaman tehlike arz etmemiştir. Öyle 

olacak ki daha çok kazanç sağlamak adına yeni turnuvalar yapılmakta ve oyuncular hem 

liglerde hem de hem de uluslararası kupalarda daha çok top koşturarak meşin yuvarlağının en 

önemli işçisi haline gelmektedir (Arık, 2008:214). 

 FİFA eski başkanı Joao Havalenge ise maç saatlerinin değişiminden daha ileri giderek 

1990 yılında  Dünya Şampiyonalarında futbol maçlarının 25’er dakikalık dört devre halinde 

oynanması yönünde bir öneri getirmiştir. Böylece televizyona, devre aralarında daha fazla 

reklam alma fırsatı doğacaktır. Televizyon hem reklam ve sponsorların üretim ve pazarlama 

koşullarını yerine getirecek hem de yayın gelirlerinden kulüp bütçelerine çok yüklü 

miktarlarda gelir bırakacaktır (Klose, 2001:382).  İslam Çupi futbola hakim olan bu yeni 

ekonomik düzeni eleştirmekte ve bunun ileride yaratacağı görüntüyü: “İnsan insanın 

kurdudur. Televizyonda futbolun kurdudur. Futbol seyirci ile başlar seyirci ile oynanır. Siz 
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TV’nin cazip yeşil dolar hatırına gündüz oyunu olan futbolu, oyuncuya ve seyirciye en ters 

gelecek saate alırsanız hem takım oyununun keyfini hem de taraftarın oyun izleme arzusunu 

yok edersiniz” şeklinde dile getirmektedir (Dorukkaya ve Şenduran, 2006:46).  

  Televizyonun futbol üzerinde yarattığı hakimiyete karşı futbolun yöneticisi olan 

FİFA’nın ciddi bir önlem almaması FİFA gelirlerinin yüzde 60’ının televizyondan gelmesinde 

yatmaktadır. FİFA tarafından 6 Haziran 2004 tarihinde Sepp Blatter’ın da katılımıyla 

düzenlenen  “Medya Konferansı”nda FİFA’nın gelirlerinin büyük bir bölümü televizyondan 

gelmektedir. Açıklanan sayısal verilere göre FİFA’nın gelirlerinde yine televizyonun 

belirleyici olduğu sponsorluk ve pazarlama gelirleri yüzde 36’lık bir oranı kapsamaktadır. 

Yüzde 4’lük dilim ise diğer finansal gelir kaynaklarından karşılanmaktadır. Sayısal verilere 

bakarak ortaya çıkan tabloda FİFA gelirlerinin yüzde 96’sı medya kaynaklıdır (Arık, 

2008:210)  

Televizyondan naklen yayınlanan maçların çoğalmasıyla beraber statların boşalması 

tehlikesine karşı kulüp yöneticileri çok üst düzey önlemler almamışlardır. Çünkü “Futbol 

A.Ş” yatırımcıları için önceleri maç biletlerinden elde edilen gelirler büyük önem taşısa da 

şimdiki düzende en çok geliri getiren televizyon şirketleri olduğundan televizyon şirketlerinin 

yayın gelirlerini önemli bir kısmını kulüplere vermesi yeterli görünmektedir. Televizyon 

kanallarının ve büyük iletişim gruplarının futbol dünyasına iyice yerleşmesiyle beraber saat 

20.00-22.30 saatleri arasında seyirci kitlesinin talebine uyacak maçların gösterimi başlamıştır. 

Kanalların besleyicisi olan reyting bu şekilde elde edilecektir. Authier’in tanımıyla “Avrupa 

turnuvalarının amiral gemisi Şampiyonlar Ligi”de televizyon yayın gereklerine 

uydurulmuştur. Şampiyonlar Liginde amaç daha çok maçın yapılması ve özellikle de büyük 

takımlar arasındaki maçların oynanmasıdır (Authier, 2002:24).  

Televizyonda hem reytinglerinin artmasını sağlamak hem de büyük liglerdeki reytingi 

yüksek takımların, sportif yarışma esnasında başlarına herhangi bir kaza gelmemesi için -

örneğin sıradan bir takıma yenilmesi gibi bir talihsizlik bu kazalardan bir tanesi sayılabilir- 

Şampiyonlar Ligi’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ön eleme turları ve Şampiyonlar 

Ligi’nde, grupların oluşumunda “seri başı” uygulaması ile, reytingi yüksek takımlar yani 

birinci ve ikinci kategoride yer alanlar, üçüncü ve dördüncü kategoride yer alan daha güçsüz 

takımlarla eşleşmekte ve böylece futbolun seyir zevkinin arttırılarak reyting yükseltilmekte ve 

gerilim en aza indirilmektedir (Akşar, 2005:111). Ve bu değişimde yatan diğer bir amaç ise 

rekabeti daha geniş bir zaman dilimine yayarak televizyon ve reklam gelirlerini arttırmaktır. 

Televizyon ve reklam endüstrisinin hakimi olduğu bu organizasyon Türkiye saatiyle Avrupa 
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için “prime time” olan 21.45’te başlamakta ve şu şekilde her ülke televizyonunda biçim 

bulmaktadır: “Şampiyonlar Ligi’nin tüm ülkelerdeki yayıncı kuruluşlara dayatılan çekim kalitesi, dünyanın en 

estetize edilmiş maç görüntüsü anlamına gelmektedir. Gerçekten de sıradan bir Şampiyonlar Ligi maçı, Dünya 

ve Avrupa Kupası maçlarından bile daha “estetiktir”; çünkü ekrana gelecek tüm görüntüler,  UEFA’nın 

pazarlama kuruluşu TEAM tarafından belli bir biçimlendirme sürecine tabi kılınmıştır. Kamera sayıları, kamera 

açıları, tekrar gösterimlerde logolu top ile geçiş yapılması, zoom yapılan oyunun ekranda kalış süresi, ekrana 

yansıyan istatistiklerin görünümü, seyircilerin tribünde oturma yerleri, seyircinin hangi açılardan çekileceği ve 

ekranda kaç saniye kalacağı ve yayına giriş ve çıkış saatleri bile belli standartlara bağlanmıştır. Tüm bu karışık 

sistemde hiçbir arıza olmaması, ekrana yansıyan “gösteri” kalitesinin artmasına neden olmaktadır. Ligin resmi 

logosu, tüm çekimlerde, yorumcusu ve spikerlerde ve hatta stadyumun çimlerinde bile yer almaktadır. Teknik 

adamlar ve futbolcular mutlaka maçtan bir gün önce ve hemen ardından, sponsor logolarının bulunduğu basın 

odasında demeç vermek “zorundadır”. Tüm bu teknik özellikleriyle Şampiyonlar Ligi, televizyon ve futbol 

birlikteliği adına dünyanın en etkili organizasyonu” olarak değer kazanmıştır (Arık, 2008:215-216). 

Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi’nin en önemli maçları günümüzde de olduğu gibi Hollywood 

prodüksiyonundan (Authier, 2002:74)  farksız olarak sahada oynanmakta ve televizyonda 

tekrar üretilmekte ve muhteşem efektlerle gösteri devam etmektedir.   

Aynı şekilde 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında da Şampiyonlar Ligine benzer 

uygulamalar UEFA tarafından yapılmıştır. Turnuva boyunca televizyon yayınlarında temiz 

görüntü ilkesine uyulmasını isteyen UEFA yayınların denetimini kendi gerçekleştirmiştir. 

Statlarda 30 kamera ile izlenen maçların her saniyesinde tam 500 görüntü elekten geçirilmiştir. 

Euro 2008’de televizyonun temiz görüntü sunabilmesi için ilginç olaylar da yaşanmıştır. 

Avusturya-Hırvatistan maçı sırasında Hırvatlar golü attıktan sonra Hırvat taraftarlarının 

bulunduğu tribünde meşaleler yanmış ama bunlar görüntüye yansımamıştır. Yine aynı maçın 

67. dakikasında bir Hırvat taraftar sahaya girmiş ve spiker bunu sözlü olarak dile getirmesine 

rağmen bir tek kamera o kişiyi görüntülememiştir. Çek Cumhuriyeti-Türkiye maçında 

Volkan’ın kırmızı kart görmesini birçok izleyici yapılan hareket ekrana getirilmediği için 

anlamamış ancak Volkan’ın kırmızı kart aldıktan sonra Koller’e yaptığı hareket görülmüş ve 

bu nedenle maçtan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bir diğer örnek ise Almanya-Avusturya maçında 

yaşanmıştır. Her iki takımın teknik direktörü uzun süre kavga etmiş ancak izleyici bu kavgayı 

hakemin iki teknik direktörü oyun sahası dışına çıkmalarını istemesi sırasında kısacık bir 

şekilde görme imkanına kavuşmuştur. Bu düzenlemelerin hepsi UEFA’nın denetiminde 

bilinçli olarak yapılmıştır (Koloğlu, 2008:6).  

Sahadaki futbolun televizyona uyarlanmasıyla beraber stadyumlarında görünümü 

değişmiştir. Medyanın kullandığı yeni teknolojik düzenlemelerin tesisi için yeni yerler 

açılmıştır. Birçok statta  “video-matrix perdesi” büyük bir stat televizyonuna tekabül 
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etmektedir. Bu dev ekrana sadece takımların hareketleri ya da reklam spotları da 

yansımamakta; stada gelen seyircilerin gol sahnesinin yeniden aynı heyecanla yaşamaları için 

(yavaşlatılmış) tekrarı verilmektedir. Televizyonun izlendiği ortamda vermeye çalıştığı 

tekrardan üretim bu kez statlarda yaşanmaya başlamakta ve stadyumdaki taraftarların da oyun 

alanında yaşananların tekrardan izlenmesi sağlanmaktadır (Klose, 2001:381). Tribünlerin 

sahaya daha da yakınlaşıp etkinliklerini arttırmaları için atletizm pistleri ortadan kaldırılarak 

oyun alanı ile çim saha gittikçe birbirine bitişmektedir. Tabiki bu uygulama sadece seyircilerin 

etkin bir katılım sağlamasının amaçlamaktan çok televizyonun finansörü olan reklam ve 

sponsor firmaların tanıtımlarını kameranın kurulduğu merkezlere yakınlaştırmak için de 

yapılmaktadır (Akşar, 2005:111). 

Televizyon için futbolun üretimi maçın bitiş düdüğüyle bitmemekte adeta maçın bitiş 

düdüğüyle tekrardan başlamaktadır. Çünkü maç sonrasındaki zaman dilimine de hakim olan 

güç televizyon ve onun ürettiği televizyon programlarıdır. Maçın bitiminin ardından kendi 

prodüksiyonunu kuran televizyon UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner’in dediği gibi “her 

şeyi yönetir” hale gelmiştir (Authier, 2002:22). Futbol yayınları dışındaki programlar 

televizyonda futbol kadar izleyiciyi toplayamamaktadır. Futbol, televizyona para kazandıran 

bir sektör olarak kapitalist düzende tüketim endüstrisinin reklamını yapmakta ve geniş 

kitlelere ulaşmaktadır (Erdoğan, 1995:196). Maçın bitiminin ardından yapılan futbol 

programlarında bu açık şekilde görülmektedir: “Bir gerçeklik olan ve anında kendi gerçekliğini 

üretebilme yetisine sahip olan sahadaki futbolun televizyon için yeniden kurgulanarak üretilmesi gerekmektedir. 

TV programlarıyla formatlanan futbolun televizyondaki sunumu da programların yapısına, yayın saatine, 

katılımcılarına göre değişiklikler göstermektedir. Futbol programındaki katılımcılarda toplumdaki sosyal ve 

kültürel çeşitliliği yansıtacak kadar renkli ve farklı kişilikler olmak mecburiyetindedir. Programların sunum ve 

içeriklerinde yapılan bu düzenlemeler ile yetinilmemiştir. Dekor tercihinden kıyafet seçimine kadar program 

içerisinde var olan her öğe televizyon sunum tekniklerine göre yeniden tasarlanarak” üretilmektedir. Bu 

düzenlemelerin amacı futbolun televizyon gerçekliğine göre yeniden üretimini sürekli 

kılmaktır. Programın her tekrarında televizyon futbolu kendi gerçekliğini bir kez daha 

yenilemiş olmaktadır (Şeker ve Gölcü, 2008:126-127). Fiske’de aslında sporu vurgulayan bir 

düşünceyle değil ama ürünün tüketiminin hiç bitmediğini aktardığı yazısında televizyonun 

futbolu kendi üretim sürecini geçerli kılmak için tekrar tekrar üretmesini iyi betimlemektedir: 
“Dağıtımı yapılan ürünler, tamamlanmış, işlenmesi sona ermiş ürünler değil, gündelik yaşamın kaynakları, 

popüler kültürün kendisini oluşturmak için kullandığı ham maddelerdir. Her türlü tüketim faaliyeti aslında 

kültürel bir üretim faaliyetidir. Çünkü tüketim hemen hep anlam üretimidir. Satış anında, metanın dağıtım 

ekonomisindeki rolü sona erer. Ama bu kez de kültür ekonomisinde çalışmaya koyulur. Metanın patronları için 
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çalışması bittiğinde, kapitalizmin stratejilerinden bağımsızlaşarak gündelik yaşam kültürünün bir kaynağı haline 

gelmektedir” (Fiske, 1999:49).  

  İngiltere’de örneğin hafta sonları futbol programlarına ayrılan toplam süre 4 bin 275 

dakikadır. Genellikle cumartesi ve pazar günleri geniş yer kaplayan futbol programlarıyla 

televizyonlarda yaklaşık 71 saat yayın yapılmaktadır. Özel televizyonlarının medya düzeninde 

geniş bir şekilde yer almasıyla beraber spor programlarında da ciddi bir artış görülmektedir. 

Günümüzde ise her ülkede her televizyon kanalı futbola geniş yer ayırmakta ve sadece maç 

günleri değil maçtan sonraki günlerde de futbol televizyonlarda yeniden üretilmektedir. 

Türkiye’deki durum ise dünya ülkeleriyle benzerlik göstermektedir. Fenerbahçe, Galatasaray 

ve Beşiktaş kanallarının yanı sıra sadece spor konulu LİG TV, yayın hayatına yeni başlayan 

NTV Spor, Süper Sport, D-Spor vd. pek çok spor konulu uzman televizyon bulunmaktadır. 

Bir başka dikkat çekilecek nokta ise özellikle yayınları haber ağırlıklı olan NTV, CNN Türk, 

Sky Türk, Kanal 24 ve Haber Türk gibi kanalların futbola geniş yer ayırarak bir spor kanalı 

gibi önemli liglerin maçlarının naklen yayımlamalarıdır (Arık, 2008:205).  

Maçın bitmesiyle başlayan programlarda maçın aktörlerinden oyunculara yöneltilen 

sorularda oyuncuların cevapları televizyon futbolunun önemli bir mesafe katettiğinin 

göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Örneğin Ümit Özat’ın Fenerbahçe forması giydiği 

yıllarda, Malatyaspor’un attığı golde faul varmıydı sorusuna Özat’ın cevabı: “Akşama 

Maratonda Erman Hoca bunu ele alacak ve açıklayacaktır” şeklinde olmuştur. Bu açıklama 

sahadaki futbolcu ile televizyondaki futbolcu görüntüsünü birbirinden ayırmaktadır. Futbolcu 

da televizyonun yarattığı futbol gerçeğinin bilincindedir. Sahadaki futbol ile televizyon 

futbolu arasındaki bu uçurum, futbolcuyu oyuna yabancılaştırmıştır ve giderek oyuncu 

televizyondaki görüntüsüne daha yakın hale gelmiştir. Futbol, futbolcunun oynadığı değil, 

kendisi oynarken seyrettiği bir şey olmuştur. Gerçeklik sahada değil televizyonda aranır hale 

gelmiştir. Burada karşımıza iki futbol çıkmaktadır; bir sahadaki futbol bir de televizyonun 

kendi gerçekliğine uydurduğu televizyon futbolu. Özat’ın Erman Toroğlu’na yüklediği anlam 

ise bir televizyon hakemliğidir. Saha içindeki hakemin vermiş olduğu bir karar ya da 

futbolcunun bu karara tepkisi bu televizyon yorumcusunun vereceği karar ile onaylanacak ya 

da yanlışlığı gösterilecektir (Zeytinoğlu, 2002).  

Futbolun televizyonun yapısında endüstrisini iyice kuvvetlendirdiği dijital yayın 

platformu ile abonelik sistemi (şifreli yayın) gibi özel televizyon yayıncılığıyla beraber çıkan 

yeni yayıncılık sisteminde görülmektedir. Futbol yayınları artık sadece izle ve öde modelinin 

yer aldığı bir düzen içinde izlenebilecektir (Akşar, 2005:30).  
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Televizyon kanallarının süpermarketi olarak düşünebilecek digital platformlar 

yayıncıların hazırladığı kanalları toptan alıp, tüketiciye paket halinde abonelik yöntemiyle 

satmalarını ifade etmektedir (Kabataş, 2004). Böylece televizyon, futbol ve onun ürettiklerini 

metalaştırıp küresel çapta dağıtımını sağlayarak hakimiyetini perçinleyecektir (Akşar, 

2005:30). Yeşil sahaları işgal eden yeni ekonomik ve mali savaşın en büyük hedefi artık yayın 

hakları mülkiyetini kimin alacağı konusunu oluşturmaktadır (Authier, 2002:28). Bu da yayın 

ihalelerinin alımında büyük bir çekişmenin yaşanmasına neden olmaktadır. İlk paralı 

televizyon yayını 1980 yılında bir spor karşılaşmasında yapılmıştır. Cashmore’ın anlatımıyla  

Sugar Roy Leonard ile Robert Dion arasındaki profesyonel boks karşılaşmasını 170 bin 

Amerikalı, 15 dolar vererek televizyonlarından seyretmiştir (Arık, 2008:206). Bu yeni tür 

yayıncılık düzeninde adı ön plana çıkan isim olan Rubert Murdoch imparatorluğunun öncü 

medyası Sky Global Networks’ün stratejilerine değinmek yerinde olacaktır. Murdoch 

İngiltere’de beş kulübün hissedarlığını yaparken aynı zamanda 1996-2000 döneminde 

İngiltere liginin naklen yayın haklarını 6,5 milyar frank ödeyerek almıştır. 2001-2003 yılında 

sadece üç maçlık yayın için 11 milyar frank karşılığında yeni bir sözleşme imzalayan 

Murdoch tüm futbol yayınlarının hakimiyetine sahip değildir. Çünkü yayın ihalesine giren 

büyük hissedarlar arasında France Telecom ve Microsoft’un da yer aldığı kablolu kanal NTL 

de vardır. Ve bu kanallar reytingi daha düşük kırk maçın yayın hakkını 3.3 milyar frank 

karşılığında elde etmişlerdir. İngiltere’nin gerçek anlamda ilk büyük digital platformu olan 

(Akşar, 2005:31) BSkyB aracılığıyla Premier Lig’deki (İngiltere 1. Ligi) futbol 

karşılaşmalarının yayın haklarını çoğunun sahibi olan Murdoch grubu, kablo ve uydu 

üzerinden dağıtılan paralı futbol yayını üzerindeki egemenliğini küresel çapta duyurmaktadır. 

Murdoch kendine bir kulüp satın alamasa da onun görüntülerini satın alarak futbolu ve onun 

yan ürünlerini pazarlamakta ve kendi tekelini futbol yayınları üzerinde oluşturmaktadır. Yani 

Rupert Murdoch’ın  “futbol yayın haklarını eline geçiren, şifreli televizyon savaşını kazanır” 

sözü kendi imparatorluğunu bu sayede kurmuş bir medya devi olarak geçerlilik kazanmıştır. 

Kamu yayıncılığının özel televizyonların çıkmasıyla beraber ağır darbe aldığı bu dönemde bu 

kez özel televizyon kanalları birbirleriyle dijital yayıncılık için savaş vermektedir. Murdoch 

karşısında yine onun kadar güçlü olan Leo Kirch’de televizyon şirketlerinin gelirlerini 

arttıracak altın madenini şifreli yayıncılıkta bulmuştur. Almanya Bundesliga’nın önemli bir 

yatırımcısı olan Kirch, maçların televizyon ve internetten naklen yayın haklarını Mayıs 

2000’de dört yıllık bir süre için 10 milyar frank ödeyerek almıştır. Bu yayın haklarının 

%24’ünü Murdoch denetlemektedir. Kirch’in yayın ihalelerini kazanmaktaki amacı gayet 

açıktır; sporu özelleştirmek, futbola odaklanmış şifreli kanalının abone sayısını 2002’de dört 
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milyona çıkarmak ve daha sonra da borsaya girmektir (Authier, 2002:27-29). Olimpique 

Marsilya başkanı Robert Louis-Dreyfus medya şirketlerinin yayınlarını şifreli yayıncılığa 

dönüştürmek için büyük paraları gözden çıkarmalarını ve büyük bir rekabet içine girmelerini; 

“ödemeli televizyon kanallarına abone çeken üç şey vardır: sinema, futbol ve porno. Eğer bu 

mesleğin içindeyseniz, bu üç taraktan en azından ikisinde beziniz olması gerekir” şeklinde 

özetlemiştir. Bu süreçte televizyon seyircilerinden paralı televizyonculuğu karşı hiçbir tepki 

gelmemiştir. Tepki gelmedikçe Avrupa’daki diğer tüm büyük televizyon kanalları şifreli 

yayıncılığın başarısını meşin yuvarlağına bağlayarak görüntülerin özelleştirilmesine devam 

etmişlerdir (Authier, 2002:26-98). Naklen yayın anlaşmalarını beş büyük lig açısından ve 

Türkiye açısından değerlendirdiğimizde İngiltere’de 1.1 milyar, Fransa’da 405 milyon, 

Almanya’da 300 milyon, İtalya’da 500 milyon ve İspanya’da 450 ve de Türkiye’de 465 

milyon dolar gibi önemli paraların döndüğü görülmektedir (Akşar, 2005:34).  

Turkcell Süper Lig’in yayıncı kuruluş Digitürk, Türk Futbol Federasyonu ile yaptığı 

sözleşme gereği 2010 yılına kadar ligin yayın hakkını elinde bulundurmaktadır. Ama buna 

rağmen Digitürk, 2008–2009 ve 2009–2010 sezonları için mali şartlarda iyileştirmeyi kabul 

ederek toplam 60 milyon YTL mevcut yayın hakkı bedellerine ilave yapacağını açıklamıştır. 

Ayrıca Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem; “Türkiye’nin yayın gelirlerinde İngiltere, 

Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya’dan sonra 6. sırada olduklarını ifade ederek Türkiye 

ekonomisi ve milli takım 6. sırada değil ama yayın gelirleri 6. sıradadır” sözleriyle büyük bir 

iş başardıklarını vurgulamıştır (YeniŞafak, 2008).  

Türkiye’de digital yayıncılığın gelişimi Digital Platform Cine5 ile başlamış ve şu an da 

Çukurova Grubunun sahip olduğu Digitürk ile devam etmektedir. İlk futbol ihalesi aşağıdaki 

tabloda da görüleceği üzere 1994–95 sezonunda 7,2 milyon dolar bedelle 

Cine5/ATV/ShowTV/KanalD/TGRT ortaklığına verilmiştir. Bir sonraki yıl naklen yayın 

ihalesini kazanan aynı grupta TGRT’nin yerini Star TV’nin almıştır. Bu ihalede yıllık yayın 

bedeli %219’luk bir artışla 23 milyon dolara yükselmiştir. Cine5 ile futbolseverler 1996–1997 

yılında ilk kez şifreli yayınla tanışmışlardır. Bu şekilde Türk futbol yayın hayatında Cine5 

önemli bir dönemin öncülüğünü üstlenmiştir. 3 sezon için toplamda 140 milyon dolar veren 

Cine5, daha sonraki yayın hakkını 2 yıllığına 120 milyon dolara Teleon’a kaptırmıştır. Yıllık 

bazda yaklaşık %10’a karşılık gelen bir artış bedeliyle, yayın hakkını Uzan’ların sahibi 

olduğu Teleon satın almıştır. Teleon döneminde futbolseverler decoder almaya hücum etmiş 

ama bir süre sonra parasını peşin ödediği decoderlarını alamayınca yürüyüşler düzenlemiştir. 

Teleon daha sonra ödemelerini aksatmaya başlayınca Türkiye Futbol Federasyonu Teleon’un 
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teminat mektubunu nakde çevirerek, kulüplerin paylarını ödemiş ve arkasından yeni bir ihale 

açmıştır. Bu ihaleyle beraber Türk Futbolunda Digitürk dönemi başlamıştır. 2001–2004 

dönemine ilişkin yapılan ihale, bir önceki ihale bedeline göre %288’lik bir artışla 465 milyon 

dolara Digitürk’te kalırken, ihale bedelinin yıllığı 155 milyon dolara gelmiştir. Bir önceki 

ihale bedeline göre yıllık %158 artış oranı demek olan bu ihaleyi de yine 15 Temmuz 2004’te 

Digitürk kazanmıştır. TRT işbirliğiyle alınan bu ihalenin yıllık bedeli 94,4 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir (Akşar ve Merih, 2008:10). 

Tablo 18. Yayın İhaleleri ve Kazanan Kuruluşlar 

Yıllar Yayıncı Kuruluş İhale Bedeli 

(milyon$) 
1994–95 Cine5/ATV/Show/Kanal 

D/TGRT 

7,2 

1995–96 Cine5/ATV/Show/Kanal 

D/TGRT 

23 

1996–97 Cine5 40 

1997–98 Cine5 45 

1998–99 Cine5 55 

1999–2001 Ocak Teleon 120 

2001 Ocak–2004 Digitürk 465 

2004 Temmuz–2008 

Temmuz 

Digitürk/TRT Ortaklığı 377,6 

Kaynakça: Akşar, 2005:48 

Digitürk’ün yayına başladığı 2001’den Nisan 2004’e kadar geçen süre içinde futbol 

gelirleri toplamı 284 milyon 230 bin dolara ulaşmıştır. Digitürk’ün toplam gelirleri içindeki 

en önemli gelir kalemini 97 milyon 240 bin dolar elde ettiği abone gelirleri oluşturmaktadır. 

2001’den itibaren abone sayısı hızla artan Digitürk buna bağlı olarak da gelirleri arttırmaya 

devam ettirmiştir. İhalenin alındığı ilk yıl itibariyle abone sayısındaki artış oranı 2000’e göre 

2001 yılında %136 olurken, gelirdeki artış da %103,98 olarak gerçekleşmiştir. Abone 

sayısındaki artış hızı daha sonraki dönemlerde %50 seviyesine gelmiştir. Bu dönemde 

ortalama gelir artış oranı ise %53 düzeyinde seyretmiştir (Akşar, 2005:42-43).  
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      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 

 

3.1. AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİ 

Modern Olimpiyatlar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’ndan sonra 

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın fikir babalığını da bir Fransız yapmıştır. Fransız Henri 

Deleuanay Fransız Futbol Federasyonu’nda genel sekreterlik görevini yürütürken 1927’de 

ortaya attığı fikir, 1957 UEFA Kongresi’nde gündeme gelmiş ve 1960 yılında onaylanmıştır. 

Avrupa Futbol Şampiyonasının ilki 1960 yılında Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.  

1958 yılında başlayan eleme maçlarına 17 ülke katılmıştır. Bu ülkeler arasında Batı Almanya, 

İngiltere ve İtalya gibi futbolun devleri yer almamıştır. Elemelerin ilk turunda Romanya ile 

eşleşen A Milli Takımı, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçı İstanbul rövanşında 2-0’la kendi 

lehine döndürse de şampiyonaya gruplardan çıkamayarak katılamamıştır. Yarı finaldeki 4 

ülkenin üçünün Doğu Bloku’ndan olması dikkat çekicidir (Fanatik, 2008:136).  

O tarihte Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Henri Delaunay’ın adını taşımakta 

olan şampiyonanın final maçında Sovyetler Birliği ve Yugoslavya karşı karşıya gelmiştir. 

Yugoslavya’yı finalde 2-1 yenen SSCB Avrupanın ilk şampiyon olmuştur (Altıntaş, 2004:1). 

1964 İspanya’da gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonasında 1960 yılında 

uygulanan  ‘final four’ sistemi geçerliğini korumuştur. Önce ön eleme turları ve çeyrek final 

maçları, ardından yarı finale kalan 4 takımın şampiyonada mücadele etme hakkı kazanması bu 

sistemin özetini oluşturmaktadır (Altıntaş, 2004:1). 1960’ın aksine 1964’teki şampiyonaya 

ilgi hem seyirci açısından hem de katılımcı açısından daha fazla olmuştur. 1960 yılındaki 

şampiyona 17 katılımcı ile başlarken bu turnuva da ülke sayısı 29’a çıkmıştır. Türkiye eleme 

turunda İtalya karşısında etkili olamayarak 6-0’lık farklı bir yenilgi almıştır. 1964 Avrupa 

Şampiyonası’na ev sahipliği yapan İspanya, son şampiyon SSCB’yi finalde 2-1’le geçip, 

zafere uzanmıştır (Fanatik, 2008:138). 

UEFA, 1968 Avrupa Şampiyonası Finallerinin formatında değişikliğe gitmiştir. Eleme 

turlarında grup sistemine geçilen turnuvada 4’er takımlı 8 ön eleme grubu oluşturulmuştur. 

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselme hakkı kazanmışlardır. İlk iki 

şampiyonada olduğu gibi sadece çeyrek finali geçen 4 takım şampiyonada mücadele 

edebilmiştir. 1972 ve 1976 yıllarındaki şampiyonalarda da bu sistem geçerliğini korumuştur 

(Altıntaş, 2004:1). Eleme sistemindeki değişikliğin yanı sıra Avrupa Uluslar Kupası olarak 

anılan turnuvanın ismi Avrupa Şampiyonası olarak değiştirilmiştir. İlk iki turnuvanın 
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finallerinde boy gösteremeyen İtalya, 1968 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yaparak 

sahneye çıkmıştır. Turnuvanın ilgi çeken anekdotları arasında elemelere ilk kez katılan Batı 

Almanya’nın kısa sürede elenmesi ve 1966 Dünya Kupası’nın sahibi İngiltere’nin İskoçya’yı 

geçip finallere gelmesi yer almaktadır. Hampden Park’ta bu iki ülke arasında oynanan ve 130 

bin seyircinin seyrettiği karşılaşma kayıtlara elemelerde bir rekor olarak geçmiştir. Son iki 

kupanın finalisti SSCB de finallerde yine yerini almıştır. İtalya yarı finalde SSCB ile 0-0 

berabere kalmıştır. Maçın uzatmalarında da golsüz eşitsizlik bozulmayınca o zamanki 

uygulama gereği penaltı atışları yapılmamıştır. Yazı-tura atışı sonucu ev sahibi ülke finallere 

çıkmaya hak kazanmıştır. İtalya finalde Yugoslavya ile karşılaşmış ve 2-0 ile rakibini geçerek 

şampiyonluğunu ilan etmiştir (Fanatik, 2008:140). 

Dünya futbolunda her zaman söz sahibi olan Alman Milli Takımı, Avrupa Futbol 

Şampiyonası’nda bir türlü beklenen etkiyi gösterememiştir. 1972 Avrupa Şampiyonası 

Almanların ayağa kalktığı bir turnuva olarak tarihe geçmiştir. 1972 Avrupa Şampiyonasının 

formatında bir değişiklik yapılmamıştır. Belçika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Almanya 

ve SSCB karşı karşıya gelmiş ve Almanya karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğu elde eden 

taraf olmuştur (Fanatik, 2008:146).         

 1984 Avrupa Şampiyonası’na Fransa ikinci kez ev sahipliği yapmıştır. Ancak 

Fransızlar 1960’da düzenledikleri turnuvadan daha iddialı hazırlanmışlardır. Fransa 

kadrosunda o dönem şimdiki UEFA başkanı Michel Platini, bir dönem Beşiktaş’ın teknik 

direktörü olarak görev yapan Tigana, Giresse ve Fernandez gibi yıldızları yer almıştır. Euro 84 

sahadaki futbolun çok üst düzeyde oynanması nedeniyle gelmiş geçmiş en zevkli şampiyona 

olarak kabul görmüştür. UEFA’nın 1980’de uygulamaya koyduğu yeni format gereği 

finallerde dörderli iki grup olmak üzere sekiz takım yer almıştır.  Ancak tek fark; gruplarında 

ilk iki sırayı alan ekipler çapraz eşleşme sonucu yarı final maçları oynayıp, finalde kozlarını 

paylaşacaklardır. İlk kez Akdeniz’e kıyısı olan iki ülke İspanya ve Fransa Avrupa 

Şampiyonasında finale kalmıştır. Fransa, İspanya’yı 2-0 yenerek, tarihinin futboldaki ilk 

önemli başarısına ulaşmıştır (Fanatik, 2008:148). 

1974 ve 1978 Dünya Kupaları’nı finalde kaybeden Hollanda, 1988 Avrupa 

Şampiyonası’nda bir çıkış aramaktadır. Euro 1988’in ilginç anekdotları arasında hiç kırmızı 

kartın çıkmadığı ve hiçbir maçın uzatma ya da penaltılara gitmediği bir futbol turnuvası olarak 

tarihe geçmiştir. Batı Almanya’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Sovyetler ile Hollandalılar 

finalde karşı karşıya gelmişlerdir. Gullit, Rijkaard ve Van Basten’li kadrosuyla Hollanda 

uluslararası alanda tek büyük başarısı olan 1988 Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşmıştır (Fanatik, 
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2008:150).            

 1992 Avrupa Şampiyonluğunun ev sahipliğini İsveç üstlenmiştir. Yugoslavya İsveç’in 

ev sahipliği yaptığı turnuvaya katılma hakkı kazanmasına rağmen yaşanan siyasi kriz 

nedeniyle finallere alınmamıştır. Yugoslavların yerine Danimarka’ya şans doğmuştur. Bu son 

dakika gelişmesi Vikingler için büyük bir sürpriz olmuştur. Çünkü şampiyonaya 

katılamayacakları için İskandinav temsilcisinin oyuncuları tatile çıkmıştır. Danimarka 

yönetimi şampiyonaya katılmak için bir an önce harekete geçerek hazırlık dönemi geçirmeden, 

plajdan toplama bir takımla finallere gelmiştir. Danimarka’ya böyle bir durumda kimse şans 

vermemiştir.  O dönem dünya haritası siyasi değişimlerin yaşanmasına sahne olmuştur. Doğu 

Bloku’nun yıkılmasından sonra Almanya “Batı” kelimesinden sıyrılarak şampiyonaya sadece 

Almanya ismiyle devam etmiştir. Şans tanınmayan Danimarka Almanya ile finalde karşılaşmış 

ve bu plajdan gelme ekip Almanya’yı 2-0 ile geçerek şampiyonanın tarihine adını yazmıştır 

(Fanatik, 2008:152). 

1996 turnuvasına “Football’s coming home” (futbolun evine hoş geldiniz) sloganıyla 

İngiltere ev sahipliği yapmıştır. Dünya oyunun doğduğu yer olarak kabul edilen futbolun 

beşiğinde ev sahibi ülkenin bir zafer kazanıp kazanmayacağını merak etmiştir (Fanatik, 

2008:154).   1996 yılındaki şampiyona ile birlikte şampiyonada mücadele edecek takım sayısı 

16’ya çıkarılmıştır. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi ve UEFA’ya üye ülkelerin 

sayısının artması sonucu ön eleme gruplarının sayısı artırılmıştır (Altıntaş, 2004:2)  İlk defa 16 

takımla oynanan turnuvanın Türkiye açısından önemi Fatih Terim önderliğindeki Milli 

Takımın ilk kez finallere katılması olmuştur. Ev sahibi İngiltere’den tüm dünya şampiyonluk 

beklese de yarı finale kadar giden İngilizler penaltılarla şampiyonaya veda etmiştir. 

Almanların 1996 Avrupa Futbol Şampiyonasında finale yükselmesi kimse tarafından sürpriz 

olarak tanımlanmamıştır. Almanya finalde Çek Cumhuriyetini ilk kez uygulanan altın gol 

uygulamasıyla geçip 1972 ve 1980’de olduğu gibi 1996’da şampiyonluğu kimseye 

bırakmamıştır (Fanatik, 2008:154). 

 10. Avrupa Şampiyonası’nda bir ilk gerçekleşmiştir ve Hollanda ile Belçika Euro 2000 

Avrupa Futbol Şampiyonasına birlikte ev sahipliği yapmıştır. Mustafa Denizli yönetimindeki 

A Milli Takımı Euro 2000’e 1996’dan sonra ikinci kez katılma hakkı kazanmıştır. Hatta bu 

turnuvada Ay yıldızlılar 1996’daki deneyimi de iyi kullanarak çıtayı biraz daha yükseltmişler 

ve çeyrek finale kalma başarısını göstermişlerdir. Çeyrek finalde Türkiye, Portekiz karşısında 

yenilerek şampiyonaya veda etmiştir. 1998 Dünya Kupasını zaferle tamamlayan Fransa Euro 

2000’e de favori olarak gelmiştir. 2000 Avrupa Şampiyonası iki mavi formalı takımın finaline 
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ev sahipliği yapmıştır. Bir tarafta İtalyanlar diğer tarafta ise 1984 yılında kupayı kaldırmış 

olan Fransa sahada müthiş bir mücadele vermiştir. O dönem kadrosunda Henry ve Zidane gibi 

müthiş bir jenerasyon yakalayan Fransa bu ekiple 16 yıl aradan sonra bu kupayı ikinci kez 

kaldırmıştır (Fanatik, 2008:156).  

2004 Şampiyonasına Portekiz ev sahipliği yapmıştır. A Milli Takım ise Şampiyona’ya 

katılamadan gruplarda elenmiştir. Futbol tarihinin 21. yüzyıldaki ilk büyük sürprizi turnuvaya 

katılan 16 takım arasında en az şans tanınan Yunanistan’ın şampiyon olmasıyla yaşanmıştır. 

Finalde ev sahibi ülke Portekiz ile karşılaşan Yunanistan avantajlı konumda olan Portekiz’i 

grup maçlarında yendiği gibi finalde de yenerek Avrupa Futbol Şampiyonluğunu ilk defa 

yaşamıştır. Yunanistan’ın şampiyonluğunun yanısıra dünya futbolunun üç devi Almanya, 

İtalya ve İspanya’nın henüz grup maçlarını geçemeyerek şampiyonaya katılamamaları da 

şampiyona tarihinde yerini almıştır (Fanatik, 2008:158).   

2008 Avrupa Şampiyonasının ev sahipliğini İsviçre ve Avusturya yapmıştır. Türk Milli 

Takımının başarılı bir performans gösterdiği turnuvada Milliler yarı finale kadar çıkma 

başarısı göstermiş ve yarı finalde Almanya’ya son dakika golüyle yenilerek turnuvadan Rusya 

ile birlikte 3. olarak ayrılmışlardır. Rusya’nın yarı finalde İspanya’ya yenilmesiyle beraber 

Viyana’daki Enst Happel stadındaki final maçında Almanya ve İspanya karşı karşıya 

gelmiştir. Bernabeu stadyumunu kastederek “Bana yüz elli bin kişilik bir uyku tulumu yapın” 

diyen bir zamanların diktatörü Franco’nun İspanyası Almanya’yı 1-0 ‘lık skorla yenerek 1964 

sonra ikinci kez bu mutlu sonu yaşamıştır (Oktay, 2008:34).  

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası da göz önüne alınarak bu turnuvaya en çok 

katılan ülke ve katılım sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

Tablo 19. Avrupa Şampiyonasına En Çok Katılan Ülkeler 

ÜLKE KATILIM SAYISI 

Almanya/Batı Almanya 10 

SSCB, Rusya , BDT 9 

Hollanda, İspanya 8 

Çek Cum. Danimarka 7 

İtalya, Fransa, İngiltere 7 

Yugoslavya, Portekiz 5 

Belçika, İsveç, Romanya 4 
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Türkiye, Hırvatistan 3 

İsviçre, Yunanistan 3 

Bulgaristan, İskoçya 2 

Macaristan 2 

Avusturya, Letonya, Polonya 1 

S.İrlanda, Slovenya, Norveç 1 

 Kaynakça: Fanatik, 2008:134–158  

3.1.1 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına İsveç ve Avusturya’nın Hazırlıkları  

İsviçre ve Avusturya’nın 2008 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı statların 

özellikleri ve bu stadyumların şampiyonaya nasıl hazırlandığına değinmek çalışmamızın 

önemli bir kısmını oluşturan futbolun ekonomik yapısını daha görünür kılacak ve 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonasının ekonomik çapta yarattığı etkiye hazırlık olacaktır. Buna 

çalışmamızda yer vermemizin sebeplerinden biri ise bu tür turnuvalar düzenlemenin ülkelerin 

ekonomik gelişmişlikleriyle de bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca dünyada 

yaşanan bir ekonomik kriz turnuvaya hazırlanan evsahiplerinin çalışmalarını aksatmakta ve 

bunun en açık örneğini 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Polonya ve 

Ukrayna şu anda yaşamaktadır. İsviçre ve Avusturya örneklerinde aşağıda göreceğimiz gibi 

şampiyona başlamadan önce maçların görünür kılındığı statlar uluslararası bir organizasyona 

ev sahipliği yapacağı için yeni düzenlemelere tabi tutulmuştur. Polonya ve Ukrayna dünyayı 

saran ekonomik kriz nedeniyle bu yönde çalışmalarını yapmakta zorlanmaktadır. Geçen ay üst 

düzey bir bürokrat Ukrayna’da hazırlıkların %80’lik bir bölümünün durdurulduğunu 

açıklamıştır. Bu açıklama Türkiye’nin kuzey komşusu Ukrayna’nın 2012’deki organizasyonu 

bıraktığı yönünde haberleri ortaya çıkarmıştır. UEFA bu iki ülkeye 2012 Avrupa 

Şampiyonasının ev sahipliğini verdiğinde birçok spor otoritesi bu ülkelerin altyapılarının 

böyle bir organizasyonu kaldıramayacağı yönünde düşüncelerini dile getirmişlerdi. 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapan İsviçre ve Avusturya’nın altyapısına 

baktığımızda gelir düzeyi yüksek iki ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 2008’in son 

çeyreğinde yaşanan ekonomik kriz Ukrayna’da her şeyi durdurma noktasına getirdiği için 

organizasyon çalışmaları da bundan nasibini almıştır. Ukrayna’da durum ekonomik kriz 

nedeniyle karışık bir hal alırken diğer ev sahibi Polonya’da ise futbola siyaset karıştığı için 

çalışmalar ilerlememektedir. Siyasiler ile futbol adamları arasında yaşanan gerilim “Hükümet 

futboldan elini çeksin” diyen FİFA ve UEFA yetkililerinin rahatsız etmeye başlamış 

durumdadır (Çetin, 2008:68). 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak iki 
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ülke futbolun dünyada yaşananlara yapısının açık olması sebebiyle organizasyonu düzenleme 

konusunda zorluklar yaşamaya devam etmektedir. Çalışmamızda vurgu yaptığımız futbolun 

endüstriyel yapısı ve politik araç olarak kullanımı bu ülke üzerinden iyi bir örnek teşkil 

etmiştir.  

2008 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapan iki ülkeden biri olan İsviçre’de Basel 

İsviçre’nin üçüncü büyük şehridir. Basel’de yer alan St. Jakob Park stadyumu 2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonası’nın ikinci, İsviçre’nin ise en büyük futbol stadyumudur. 220 milyon 

Euro’ya mal olan bu statta Basel takımı maçlarını oynamaktadır. Normal kapasitesi 38 bin 

500 olan bu stadyumun kapasitesi Euro 2008 nedeniyle 42 bin 500’e çıkarılmıştır. UEFA 

tarafından bu stat dört yıldızla ödüllendirilmiştir. İsviçre’nin Basel’den sonra ev sahipliği 

yaptığı şehri İsviçre’nin başkenti olan Bern’dir. İsviçre’nin Zürih, Cenevre ve Basel’den sonra 

dördüncü büyük şehri olan Bern’de Stade de Suisse stadyumu yer almaktadır. 2001’de 

yıkılarak 2005’te kullanıma açılan Stade de Suisse’in yeni görünümü 350 milyon Euro’ya mal 

olmuştur. Kapasitesi arttırılan stadyumda Euro 2008’de yapılacak maçlarda 32 bin izleyici 

maçları seyredebilmiştir.  Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasının ev sahibi ülkelerden olan 

İsviçre’nin ikinci büyük nüfusuna sahip olan şehri ise Cenevre’dir. Stade de Geneve, 30 bin 

kişilik seyirci kapasitesine sahip olup üstü tamamen kapalı olarak dizayn edilmiştir. 3 yıllık 

bir aradan sonra stat 2003’te kullanıma açılmıştır. İsviçre’nin ev sahipliği yapacağı son şehri 

ise Zürih’tir. Ülkenin ekonomik ve kültürel başkenti olan Zürih’te FİFA’nin merkezi 

bulunmaktadır. Zürih’in içinde yer alan Letzigrund Stadyumu 30 bin kişilik kapasiteye 

sahiptir. 2005’te Euro 2008 için yıkılan stat, 66.5 milyon Euro’ya mal olmuştur ve 2007’de 

tekrar hizmete açılmıştır.  

Euro 2008’e İsviçre ile beraber ev sahipliği yapan Avusturya’nın başkenti ve en büyük 

şehri olan Viyana Euro 2008 finaline de ev sahipliği yapacağı için ayrı bir öneme sahiptir. 

UEFA’nın 5 yıldızlı stadı olan Ernst Happel’in kapasitesi Euro 2008’den önce 51 bin 718’e 

çıkarılmıştır. Turnuvanın final maçına da ev sahipliği yapacak olan bu stat, hem turnuvanın 

hem de Avusturya’nın en büyük futbol kompleksidir. Avusturya’nın Wöthersee Stadyumu 

Klagenfurt şehrinde yer almaktadır. Diğer adıyla Hypo-Arena olan stadyumun özelliği, çok 

fonksiyonlu, üstü kapalı ve 30 bin kişilik kapasiteye sahip olmasıdır. Jakop Park’tan 

esinlenerek 2005’te yıkılan ve ardından Hypo-Arena adıyla Euro 2008 için 2007 yılında 

kullanıma hazır hale getirilen stadyumun maliyeti 66.5 milyon Euro’ya mal olmuştur. EM 

Stadion Wals-Siezenheim Avusturya’nın Salzburg kentinde yer almaktadır. Teknoloji harikası 

bu stat, 2003 yılında hizmete açılmıştır. 18 bin olan bu stadyumun kapasitesi, 2008 Avrupa 
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Şampiyonası için 2006 yılında 30 bine çıkarılmıştır. Avusturya’nın ev sahipliği yapacağı son 

kent ve stadyumu Innsbruck şehrinde yer alan Tivoli-Neu Stadıdır. Wacker Innsbruck 

Kulübü’ne ait olan stadyumun 15 bin olan koltuk sayısı, Euro 2008 için arttırılmıştır. Üstü 

kapalı olan ve çevresi özel camla çevrilmiş Tivoli-Neu Stadyumu 2004’e kapatılmış ve 

2007’de açılmıştır (Fanatik, 2008:10-24) 

3.1.2. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına Türkiye’nin Geliş Süreci 

Türkiye’nin 2008 Avrupa Şampiyonası yolculuğunu “İşler zorlaşınca ayakta kalan 

güçlülerdir” cümlesi en iyi şekilde özetlemektedir. Bunun nedenini ise Kadıköy’de oynanan 

İsviçre maçının sonrasında yaşananların yarattığı karanlık atmosfer oluşturmaktadır 

(Cumhuriyet, 2008:3). Euro 2008 katılmak için 12 maçlık sürecin başlangıcı 6 Eylül 

2006’daki Malta maçı olsa da Türkiye için bunun başlangıcı İsviçre’yle 2006 Dünya Kupası 

Eleme Grubunda oynanan baraj karşılaşması olmuştur. İlk mücadelede Türk Milli Takımı 

İsviçre’ye 2–0 mağlup olup, İstanbul Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan maçı 4–2 almasına 

rağmen, Almanya’daki Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanamamıştır (Fanatik, 2008:28). 

Karşılaşma sonrası statta yaşanan olayların ardından FİFA Başkanı Blatter’ın yaptığı 

açıklamalarla Türkiye’nin finallare katılamamasını bile gündeme gelmiştir (Cumhuriyet, 

2008:3). Türkiye’ye bu yaşananlardan dolayı altı maç ceza verilmiştir. Türk Futbol 

Federasyonu özellikle dönemin federasyonu başkanı Haluk Ulusoy’un girişimleri sonucunda, 

altı maç ceza üç maça indirilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin evinde yapacağı 3 maçın Almanya’da 

ve seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir. Türkiye’nin maçlarının bir bölümünü 

Almanya’da yapacak olması avantajlı görülmüştür. Çünkü küreselleşmeyle ülkeler arasındaki 

sınırların ortadan kalkması Almanya’da azımsanmayacak ölçüde Türk vatandaşının 

yaşamasını beraberinde getirmiştir. Bu da Türk Milli takımının sanki evindeymiş gibi 

oynamasını sağlayacak ve takım büyük bir taraftar çoğunluğunu arkasına alarak oynayacaktır. 

C grubunda mücadele eden Türkiye’nin rakipleri 2004 Avrupa Şampiyonu Yunanistan, 

Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta olmuştur. 6 Eylül 2006’da Malta’yla 

Almanya’da her tarafın Türk bayraklarıyla donatıldığı Commerzbank Arena’daki maçı 

Türkiye 2–0 kazanarak Euro 2008 yolculuğuna iyi bir başlangıç yapmıştır. Bir ay sonra 

deplasmanda Macaristan’a konuk olan A Milli Takım sahaya dirençli çıkan rakibini 1–0 

yenmeyi bilmiştir. Takımda moraller iyi giderken grupta Türkiye üçüncü maçını evim dediği 

Almanya’da Moldova karşısında oynamıştır. Mücadeleyi 5–0 alan Türkiye 3 maçta 9 puanı 

yakalayarak grupta avantajlı bir konuma gelmiştir. Türk Milli Takımı 4. maçını grubun 

kendisiyle birlikte favori gösterilen takımı Yunanistan ile yapmıştır. Gerilimin oldukça 
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yüksek olduğu bu maçta Yunan ve Türk basını maçı büyük dikkatle izlerken aynı zamanda 

Avrupa’da bu maça kilitlenmiştir. 24 Mart 2007'de Başkent Atina’daki Karaiskais Stadı’nda 

karşıya karşıya gelen iki takımın mücadelesi karşılaşmanın yapılacağı tarihten bir sonraki 

günün Yunanistan için önemine sürekli vurgu yapılmıştır. Karşılaşma tarihinden bir sonraki 

gün yani 25 Mart, Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığını ilan 

ettiği gündür. Milliler 4–1 ile rakibini yenerek Yunanistan’ın 25 Mart gününü buruk 

kutlamasına neden olmuştur. Yunanistan maçından 4 gün sonra Almanya’da Türkiye son 

maçına Norveç karşılaşması ile çıkmıştır. Türkiye ve Norveç maçı galibiyetler serisinden 

sonra 2-2’lik beraberlikle tamamlanmıştır. 2 aylık aranın ardından 2 Haziran 2007’de kardeş 

ülke olan Bosna Hersek ile deplasmanda mücadele eden milliler karşılaşmaya iyi başlamasına 

rağmen 3–2 maçı kaybetmiştir. Millilerde ilk mağlubiyetini beklemediği bir yerden almanın 

üzüntüsü yaşanmıştır (Fanatik, 2008:28-30).  A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk eleme maçını 

oynadığı Malta ile 8 Eylül 2007’de karşı karşıya gelmiştir. Malta’yı ilk karşılaşmasında yenen 

milliler bu kez galibiyet almaktan uzak bir görüntü sergilemişlerdir. Milliler, Malta’yla 2-2 

berabere kalarak Bosna-Hersek maçıyla başlayan düşüşünü sürdürmüştür (TamSaha, 2007:8-

10). Maltayla oynanan maç Yunanistan maçında olduğu gibi tarihe bir güne denk gelmiştir. 

Tarih ile futbolun birleşmesi Avrupa Futbol Şampiyonasına gidiş sürecinde ve Avrupa 

Şampiyonası boyunca Türkiye açısından devam etmiştir. Maltalıların Osmanlı’dan kurtuluş 

yıldönümüne denk gelen maçta Maltalı taraftarlar Türklere yönelik “intikam marşları” 

eşliğinde takımlarına destek vermişlerdir (Cumhuriyet, 2008). A Milli Futbol takımının, 

İsviçre maçında aldığı 3 maç seyircisiz ve Türkiye dışında maç oynama cezası 12 Eylül 

2007’de tamamlanmıştır. 22 aylık bir aralığın ardından Ay-yıldızlılar BJK İnönü Stadı’nda 30 

bin kişinin yer aldığı taraftarıyla buluşmuştur. İnönü stadında ilk rakip Macaristan’dır ve bu 

maça Miller üç eleme maçında kaybedilen yedi puanı telafi etmek için çıkmıştır. Macaristan’ı 

3–0 yenen Milliler derin bir nefes alarak iyi başladıkları elemelere yine bu şekilde devam 

etmek istemişlerdir. Moldova maçının ardından Türkiye deplasmanda 4–1 yendiği Yunanistan 

ile grup liderliği için mücadele etmiştir. 2004 Avrupa Şampiyonu Yunanistan 1-0’lık skorla 

Türk Milli Takımını yenerek grup maçlarının sonunda topladığı rekor 31 puanla Euro 2008 

finallerine katılmayı garantilemiştir. Türkiye için gruptaki işler bundan sonra karışık bir hal 

alınca herkesin aklında: “2002 Dünya Kupası’nda alınan Dünya üçüncülüğü ve kaçan iki 

büyük şampiyonanın (Euro 2004 ve 2006 Dünya Kupası) ardından Türk futbolu bir kez daha 

vitrine çıkma fırsatını kaçıracak mıdır?” sorusu belirmiştir. Türkiye’nin yapması gereken 

Norveç’i deplasmanda; Bosna Hersek’i de İstanbul’da yenerek İsviçre ve Avusturya’nın 

ortaklaşa düzenlediği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaktır. Norveç C grubunda 
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20 puanla ikinci sırada yer alırken; Türkiye ise hemen ardından 18 puanla 3. sırada yer 

almaktadır. Türkiye-Norveç karşılaşmasında avantajlı olan kendi sahasında oynayacak olan 

Norveç’ten yanadır ama Türkiye mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı bu maçı 2–1 alarak 21 

puanla ikinci sırayı kapmıştır. 21 Kasım 2007’de Türkiye Ali Sami Yen Stadı’nda Bosna 

Hersek’i konuk etmiştir.  Bosna Hersek’in şampiyonaya katılma umutları kalmamıştır. Ve 

maçı 1-0 kazanan Türkiye puanını 24 çıkararak 1996 ve 2000 Avrupa Futbol 

Şampiyonalarının ardından 3. kez finallere gitmeye hak kazanmıştır. Euro 2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonasına katılmak için 6 Eylül 2006’da zaferle başlayan yolculuk 21 Kasım 

2007’de yine zaferle zorlu da olsa tamamlanmıştır (Fanatik, 2008:28-36).  

Türkiye 2008 Avrupa Şampiyonasında A Grubunda Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve 

İsviçre ile mücadele ederek gruplardan çıkma başarısını göstermiştir. Türkiye’nin mücadele 

ettiği A grubu dışında üç grupta da önemli karşılaşmalar oynanmıştır. 16 ülkenin milli takımı 

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında finallere kalma başarısı göstermek için sahaya 

çıkmışlardır. Türkiye dışında 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında yer alan gruplar şöyledir: 

A Grubu: Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, İsviçre; B Grubu: Avusturya, Hırvatistan, 

Almanya, Polonya; C Grubu: Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya; D Grubu: Yunanistan, 

İspanya, Rusya, İsveç’ten oluşmuştur (Başaran, 2008b:20). 

3.2. 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASININ EKONOMİK ANALİZİ 

7 Haziran’da başlayıp 29 Haziran’da son bulan Euro 2008; 23 günlük futbolun yarattığı 

değer ile dünyanın 5’inci büyük spor organizasyonudur (Kuburlu, 2008d:13).  2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonası öncesinde tıpkı 2006 Dünya Kupasında olduğu gibi ekonomistlerin ilgi 

alanı sahalara kaymıştır. Dünya’nın önemli finans kuruluşları arasında yer alan ABN Amro 

Bank, UBS Union Bank Switzerlend ve Goldman Sachs 2006 Dünya Kupası başlamadan tam 

3.5 ay ekonomik ve sportif bir araştırma raporları yayımlamış ve kupayı hangi takımın 

kazanacağına ilişkin bazı analizler yapmışlardır. Düzenlenen raporlarda bir yandan kupanın 

global ekonomiyi hangi ölçü ve ölçekte nasıl etkileyebileceği analiz edilirken diğer yandan da 

hangi ülkenin kupayı kazanmasının dünya ekonomisinin gidişatı açısından daha yararlı olacağı 

tartışılmıştır. Bu da göstermektedir ki, futbol bugün sadece sportif bir oyun olmaktan çok 

milyarlarca insanı peşinden sürükleyen, yıllık yüz milyarlarca dolar gelir yaratan ekonomik bir 

oyuna dönüşmüştür. Yani futbol yabancıların deyimiyle, bugün sadece oyun (game) olmaktan 

öte yaşamamıza yön veren sosyo-ekonomik bir olgu haline gelmiştir. Kupayı kazanan ülkenin 

ekonomisinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra genel olarak turnuvanın yarattığı katma değer ve 

dünya ekonomisine olası etkilerini de irdeleyen bu raporlar gerçekten futbola önemli bir boyut 
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kazandırmıştır. Üç finansal kurum gerek FIFA’nın verilerinden gerekse ekonomik verilerden 

hareketle 2006 Dünya Kupasının İtalya ile Almanya`nın final oynayacağını ancak dünya 

ekonomisinin de geleceği açısından İtalya`nın kazanmasının daha iyi olacağı ortak görüşüne 

ulaşmışlardır. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası’nı İtalya kazanmıştır. 

İtalya-Almanya finalde karşı karşıya gelemese de araştırmayı yapan iktisatçıların ve 

finansçıların favorisi İtalya, Dünya Kupası`nı kazanarak öngörülerin en önemli bölümünü 

gerçekleştirmiştir (Akşar ve Merih, 2008:613-616).  

Dünya Kupasını iktisadi olarak inceleyen UBS ve ABN Ambro ilk önce raporlarına; 

1) Ülkelerin nüfusları, 

2) GSMH’ları 

3) Enflasyonları, 

4) Son beş yıllık büyüme hızlarını, ön plana alarak başlamıştır. 

Ülkelerden elde edilen bu verilerle oluşturulan raporlarda yansıtılmak istenilen; kupayı 

kazanan ülkenin ekonomisinde ortalama binde beş ile binde yedi civarında bir büyüme 

yaşandığı; kaybeden ülkenin ekonomilerinde ortalama binde bir ile binde üç oranında 

daraldığı ve kupada oynayan gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ile futbol başarıları 

arasında bir korrelasyon bulunduğu; özellikle ekonomik kriz dönemlerinde  bu ülkelerde 

futbola daha az kaynak ayrılması, sponsor bulunamaması ve yetenekli futbolcuların gelişmiş 

ülkelere transfer olması nedeniyle sportif başarının yüksek olmadığı görülmüştür (Akşar ve 

Merih, 2008:617). Bu nedenle Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını da ekonomik 

analizlere tabi tutmak için ilk önce Dünya Kupası’nda izlenilen yolu takip ederek ülkelerin 

ekonomik durumlarının ele alınması gereklidir. Çünkü ülkelerin milli takımlarının sahada 

gösterdikleri performans ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle koşut gelişmektedir. Bir ülkenin 

ekonomik düzeyi ne kadar iyiyse futbola yaptığı yatırımda o kadar fazla olmakta bu da oyuna 

yansımaktadır (Sönmez, 2002b). Bu nedenle gelişmişlikle futbol performansı arasındaki 

ilintiyi unutmayarak Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan Türkiye, Portekiz, 

İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Polonya, Hırvatistan, İtalya, Fransa, 

Hollanda, Romanya, Yunanistan, Rusya, İspanya ve İsveç’in ekonomik göstergelerine 

bakmak gerekir:  

 16 ülkenin toplam Gayri Safi Milli Hasılaları (GSMH) 12,1 Trilyon dolar civarında 

olup; Avrupa’da  bir yılda toplam gelirin %79’unu; küresel anlamda da %23’ünü 

yaratmaktadır.    
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 16 ülkenin kişi başına düşen ortalama gelirleri 24 bin dolar düzeyinde olup, kişi başına 

milli geliri ortalamanın altında kalan 8 ülke bulunmaktadır. En yüksek gelire sahip 

ülke 49.600 dolarla İsviçre olurken; en  yoksul ülke olarak 3.900 dolar ile  Romanya 

karşımıza çıkmaktadır. 

 16 ülkenin toplam nüfusu 710 milyona ulaşmış durumdadır. Dünya nüfusunun %9’una 

karşılık gelen bu sayı; Avrupa nüfusunun da %84’üne denk gelmektedir. 

 16 Ülke içinde GSMH’sı en yüksek ülke olarak 2 Trilyon 875 milyar ile Almanya 

olurken; en düşük gelire 80 milyar dolarla Romanya sahiptir.  

 16 Ülke içinde en düşük gelire sahip olan%7.7 yıllık büyüme hızıyla Romanya 

karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin 2006 yıl sonu rakamlarıyla büyüme hızı ise 6,1 

civarında gerçekleşmiştir.  

 Turnuvaya katılan 16 ülkenin ortalama enflasyon oranları %3 civarında 

gerçekleşirken; en yüksek enflasyon oranına %9.7 ile Rusya sahiptir. En düşük 

enflasyonu ise 1.1% ile İsviçre, Hollanda  ve Polanya’da görmekteyiz.  

 16 ülkenin ortalama işsizlik oranı ise %8 civarında seyrederken 16 ülke içinde işsizlik 

17.2% ile Hırvatistan’da yaşanmaktadır.  

 GSMH’ya göre en yüksek kamu borcu bulunan ülke %106.7 ile İtalya’dır.  16 ülkenin 

ortalama oranı ise %53 düzeyindedir. Türkiye’de ise bu oran %58.2’dir.  

 16 ülke içinde en yüksek cari açığı olan; yani döviz gelirleri döviz giderlerini 

karşılamayan ülke olarak 106.4 milyar dolar ile İspanya yer almaktadır. 16 ülkenin 

ortalama cari açığı ise +7 milyar dolardır.  

 İtalya 16 takım içinde takım 575 milyon dolarlık değeriyle en değerli takım olurken; 

16 takımın ortalama değeri 257 milyon dolar civarındadır. Türk Milli takımının değeri 

ise 176 milyon dolar düzeyindedir.  

 Oyuncuların bonservis bedelleri üzerinden 16 ülkenin liglerini kıyaslandığında en 

değerli lig olarak 3.6 milyar dolar ile İspanya çıkmaktadır. 16 ülkenin ortalama lig 

değerleri ise 973 milyon dolara ulaşmış durumdadır. Türkcell Süper Lig ise 18 Mayıs 

2008 itibariyle 1 milyar 45 milyon dolarlık bir değere sahiptir (Akşar, 2008a).  

Bu bilgiler doğrultusunda Euro 2008’e katılan ülkelerin sahip olduğu iktisadi makro 

büyüklükleri ile nüfuslarının Avrupa ve Dünya göstergeleriyle karşılaştırması ise aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır:  
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 Tablo 20. Avrupa ve Dünya’nın Gayri Safi Milli Hasılaları 

 

 

 

 

  

Kaynakça: Akşar, 2008a 

Bu tabloya göre Avrupa’nın bir yılda yaratmış olduğu toplam GSMH (Gayri Safi Milli 

Hasıla), 53.4 Trilyon dolara ulaşan Dünya GSMH’sının %28.6’sına karşılık gelmektedir. 

Toplam nüfusu 710 milyon kişiye ulaşan Avrupa nüfusuna karşılık bu sayı toplam 6,7 milyar 

kişiye ulaşan dünya nüfusunun  %10.6’sına karşılık gelmektedir (Akşar, 2008a).  

Aşağıdaki tabloda ise Euro 2008’e katılan ülkelerin sahip oldukları büyüklüklerinin 

gerek Avrupa, gerekse Dünya büyüklükleri içindeki payları yer almaktadır: 

        Tablo 21. Euro 2008 Ülkeleri Makro Göstergeler Karşılaştırması  

EURO 2008 Ülkeleri Makro Göstergeler Karşılaştırması 

EURO 2008 Ülkeleri/Toplam Avrupa GSMH  0,79 

EURO 2008 Ülkeleri/Toplam Dünya GSMH 0,23 

EURO 2008 Ülkeleri Nüfusu/ Toplam Avrupa Nüfusu 0,84 

EURO 2008 Ülkeleri Nufusu/ Toplam Dünya Nüfusu 0,09 

       Kaynakça: Akşar, 2008a 

Bu tabloya göre; 16 ülkenin toplam GSMH’ları, Avrupa GSMH’nın %79’unu 

oluştururken; bu büyüklüğün dünya GSMH’sı içindeki payı ise %23 civarındadır. 16 ülkenin 

sahip olduğu nüfus Avrupa nüfusunun %84’üne karşılık gelirken; bu sayının dünya nüfusu 

içindeki payı ise %9 düzeyindedir (Akşar, 2008a).  Bu tablolardan çıkan sonuç 2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonası üzerinden değerlendirildiğinde futbolun milyar dolarlara ulaşan küresel 

gelirleriyle dev bir endüstri haline geldiği ve Avrupa ülkelerinin takımlarının dünya 

ekonomisini etkileyebilecek güce kendi ekonomik göstergeleriyle sahip olduğunun altının 

çizilmesi gerektiğidir (Akşar, 2008b).  

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasının yarattığı etki Dünya Kupası’nda yapılan 

araştırma gibi hem dünya çapında hem de ülkeler bazında ekonomiyi nasıl etkileyeceği 

Avrupa Futbol Şampiyonasının 1992 yılından bu yana resmi sponsoru Mastercard’ın yapmış 

SAYISAL ÖZELLİKLER 
Avrupa Toplam GSMH 15,3 Trilyon Dolar 

Dünya Toplam GSMH 53,4 Trilyon Dolar 

Avrupa Nüfusu 710 Milyon 

Dünya Nüfusu 6,677 Milyon 
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olduğu araştırmayla analizlere dökülmüştür. Mastercard'a göre Avrupa ekonomisi Euro 2008 

ile 1.4 Milyar Euro kazanmıştır (Akşar, 2008a). Bu getiri Avrupa ekonomisine canlılık 

kazandırırken futbol endüstrisinin önemli ölçüde büyüme sağlamasına yardımcı olmuştur. 

Euro 2008’e ev sahipliği yapan İsviçre ve Avusturya’da ekonomik canlılıktan büyük pay 

almışlardır. Mastercard’ın yaptığı araştırmada çıkan sonuca göre İsviçre ve Avusturya 

takımları şampiyonada iyi bir performans gösteremese de ev sahibi olmanın avantajıyla 470 

milyon Euro elde etmiştir (Hürriyet, 2008c:35). 

2006 Dünya Kupasıyla ilgili yapılan araştırmada iktisatçıların İtalya’nın 

şampiyonluğunu Avrupa ekonomisinin gidişatı için daha iyi olacağını öngörmesi gibi 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonasında dünya ekonomisi için kazanan tarafın Almanya olması 

istenmiştir.  Almanya yukardaki tablolardan da görüleceği üzere turnuvanın sahip olduğu 

makro göstergeleri ve nüfusuyla iktisadi anlamda en güçlü ülkesi konumunda yer almaktadır. 

82 milyonluk nüfusu ile Almanya`nın kazanması iç tüketimi tetikleyeceği için dış alımları 

arttıracaktır. Bu durumun Türkiye için önemi; Almanya ile yapılacak olan dış ticaret 

gelirlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Euro 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonasını İtalya`nın kazanması da dünya ekonomisi için olumlu bir sonuç 

doğurabilecektir. İtalyanlar tıpkı Almanlar gibi tipik bir turnuva takımı olmalarından dolayı 

sahip oldukları ekonomik istatistikleri ile sportif başarıları birleşince turnuvanın favorileri 

arasında yer almıştır. Aynı zamanda İtalya’nın 2006 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra ülke 

içerisindeki ekonomik etkinlikleri de  bu turnuvanın kazanılmasıyla beraber dış ekonomiyi 

daha çok etkileyecektir. 2008`de tahmini yüzde 1,5 büyüme beklenen İtalya`da kupa 

kazanılırsa büyümenin yüzde 2`ye ulaşması mümkün görünmüştür. 2007 yılında Dünya 

ekonomisi yıllık %5,2 civarında bir büyüme kaydetmiş olmasına karşın; şu an ABD kaynaklı 

başlayan ve etkisi devam eden kriz nedeniyle 2008 büyümesi bu oranın altında kalmıştır. 

ABD’ deki krizden Euro Bölgesi çok fazla etkilenmemiştir ve bu alanda büyüme devam 

etmektedir. Bu bağlamda Euro 2008, 2006 Dünya Kupası düzeyinde olmasa da özellikle Euro 

Bölgesi`ne bir nefes verecektir.  Kupayı İtalya’nın kazanması ABD için de önemlidir. Çünkü 

turnuvanın kazanılmasıyla beraber tüketim arttıracağından Uzak Doğu’nun ABD’ye olan 

ihracatının Avrupa’ya yönlenmesiyle, ABD’nin cari açığının azalmasına olanak 

yaratabilecektir. Sonuç olarak İtalya’nın kazanması Avrupa ekonomisini ayağa kalkması için 

bir çıkış olarak görülebilir. Almanya ve İtalya dışındaki bir takımın kazanması ise Avrupa 

ekonomisinin büyümesine çok fazla katkı sağlayacak düzeyde görünmemektedir ki (Akşar, 

2008a) 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını 44 yıl aradan sonra kaldıran İspanya’nın dünya 
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ekonomisinin gidişatına büyük oranda bir etkisi olmamıştır. Tablolardan belirtilen oranlara 

göre 16 ülke düzeyinde cari açığı; yani döviz gelirleri döviz giderlerini karşılamayan ülke 

olarak 106.4 milyar dolar ile İspanya yer almıştır. İspanya’nın Euro 2008’den elde ettiği 

gelirin büyük çoğunluğunun ülkesinin cari açığını gidermek için kullandığını söylemek yanlış 

olmaz.  

Profesör Chadwick önderliğinde yapılan araştırmada getirisi en yüksek maçların 

turnuvanın çeşitli safhalarında Almanya tarafından oynanacağını öngörülmüştür ve bu 

maçların Almanya-İtalya, Almanya-Fransa, Almanya-Hollanda olduğu belirtilmiştir. En 

kazançlı maçların potansiyel geliri ise maç başına 49–56 milyon Euro dolayında 

seyretmektedir. Toplamda 168 milyon euro dolayındaki bir gelirle, hepsi C Grubu takımları 

olan Fransa-İtalya (Zürich), Hollanda-Fransa (Bern) ve İtalya-Hollanda (Bern) arasında 

oynanan maçların Avrupa ekonomisine en fazla katkıyı sağlayacağı belirtilmiştir. Diğer 

gruplarda en yüksek kazanç getirmesi beklenen maçlar ise Basel’de oynanan İsviçre-Portekiz 

(Grup A), Viyana’da oynanan Avusturya-Almanya (Grup B) ve Innsbruck’ta oynanan 

İspanya-Rusya (Grup D) maçları olmuştur (Akşar, 2008a).  

7 Haziran’da başlayan 13. Avrupa Futbol Şampiyonasında 16 takım şampiyonluk için 

mücadele vermiştir. 16 milli takımın Euro 2008’e katılmaktaki öncelikli amacı kupayı 

kazanarak Avrupa’nın zirvesinde yer almaktır. Ama aynı zamanda milyonları peşinden 

sürükleyen Avrupa’da 47 ve bu kıtanın dışındaki 23 ülkeden canlı olarak yayınlanan bir 

turnuvaya katılmanın kazanımlarını da birçok ülke düşünmektedir. UEFA tarafından bu yılki 

Avrupa Şampiyonası’nda toplam dağıtılacak miktar 184 milyon Euro olarak belirlenmiştir 

(Fanatik, 2008:162). 2000 yılından itibaren şampiyonada dağıtılan para miktarını 

incelediğimizde ödülün her yıl artarak futbol endüstrisini büyüttüğünü görmekteyiz. 2000 yılı 

Avrupa Şampiyonasında 72.5 milyon Euro dağıtılırken; 2004 yılında bu miktar 129 milyon 

Euro’ya çıkmıştır. 2008 Avrupa Şampiyonasında ise UEFA 184 milyon Euro dağıtarak 2004 

yılına göre miktarı %42 düzeyinde arttırmıştır (Akşar, 2008a) 

Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan 16 takımın her biri UEFA’dan katılım ödülü 

olarak 7.5 milyon almıştır. Ekstra ödemeler ise takımların performanslarına göre 

değerlendirilmiştir. Grup maçlarında galibiyet başına 1 milyon, beraberlik halinde ise 500 bin 

Euro, çeyrek finale çıkma 2 milyon, yarı final 3 milyon, finale kalan takımlardan ikinciye 4.5 

milyon ve şampiyona 7.5 milyon Euro dağıtılmıştır (Fanatik, 2008:162). Buna göre tüm 

maçlarını kazanarak finale kalan bir takım, finali de kazandığında 23 milyon Euro’yu kendi 

futbol endüstrisine kazandırmış olacaktır (Akşar, 2008a). Avrupa Futbol Şampiyonasında 
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finale gelene kadar oynadığı 6 maçın hepsini kazanan İspanya takımı bu paranın sahibi 

olmuştur. Şampiyonluğa ulaşan İspanya takımı stat dışı; tanıtım, forma, sponsor ve televizyon 

gelirleriyle 113 milyon Euro’dan fazla bir gelir elde etmiştir (Hürriyet, 2008c:35).  

Euro 2008'de yarı final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takım turnuva 

sonunda kasasına 14 milyon 500 bin Euro koymuştur. Türkiye UEFA'dan turnuvaya katılım 

payı olarak 7 milyon 500 bin Euro alırken, gruplarda iki galibiyet elde ettiği için 2, çeyrek 

finale yükseldiği için 2, yarı finale yükseldiği için de 4 milyon Euro kazanmıştır. Türkiye 16 

takım içerisinde bir başka yarı finalist Rusya ile birlikte UEFA'dan en çok para alan 3. takım 

olmuştur. Turnuvanın en az kazananı olarak son sırada son Avrupa Şampiyonu Yunanistan 

yer almıştır. Yunanistan grup maçlarını '0' çekerek tamamlarken kasasına sadece 7 milyon 

500 bin Euro’luk katılım payını koyabilmeyi başarmıştır: 

         Tablo 22. Takımlar ve UEFA’dan elde ettiği gelirler 

İspanya 20 milyon euro 

Almanya 19 milyon euro 

Türkiye 14.5 milyon euro 

Rusya 14.5 milyon euro 

Hırvatistan 12.5 milyon euro 

Hollanda 12.5 milyon euro 

Portekiz 11.5 milyon euro 

İtalya 10.5 milyon euro 

İsviçre 8.5 milyon euro 

İsveç 8.5 milyon euro 

ÇekCumhuriyeti 8.5 milyon euro 

Romanya 8.5 milyon euro 

Avusturya 8 milyon euro 

Polonya 8 milyon euro 

Fransa 8 milyon euro 

Yunanistan 7.5 milyon euro 

         Kaynakça:http://www.sporx.com/euro2008/haber/115959.php 

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasından turnuvaya katılan 16 ülkeye 185 milyon 

Euro’luk bir ödül ayırarak katılımcıların ülke ekonomilerine büyük katkı yapan UEFA aynı 

şekilde bu turnuvadan kendi gelirini de arttırmasını bilmiştir. Avrupa Futbol Şampiyonası 
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Organizasyon Komitesi Başkanı Martin Kallen, UEFA'nın, 7–29 Haziran tarihleri arasında 

İsviçre ve Avusturya'da düzenlenen şampiyonadan 250 milyon Avroluk (393,7 milyon Dolar) 

net kar elde ettiğini açıklamıştır (www.sporx.com).  

Mastercard’ın spor ekonomisi konusunda lider uzmanlarından Profesör Simon Chadwick 

tarafından yürütülen araştırmada elde edilen veriler futboldaki hareketliliğin ülke 

ekonomilerine katkısını belgelemektedir. Araştırma Euro 2008 ile beraber ticarette, sponsorluk 

ve reklam gelirlerindeki artışın yanı sıra telekomünikasyon ve yeni medya servislerinin daha 

fazla kullanılmasıyla sağlanacak pozitif ekonomik etkilerin yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde hissedileceğini belirtmiştir (Kuburlu, 2008ğ:9). İşte takımlara gelir sağlayan o 

sektörlerden biri de lisanslı ürünlerin satışı olmuştur. Euro 2008’de lisanslı ürün satışlarında en 

çok satışı yapan ülke Almanya olurken, kupaya erken veda eden Fransa ve İtalya’da son iki 

sırada yer almıştır.  Futbol takımlarının saha içinde gösterdikleri performansla doğru orantılı 

olan ürün satışlarında elde edilen gelirler Euro 2008’e katılan 16 ülke açısından şöyledir:  

                    Tablo 23. Euro 2008 Takımlarının Satış Gelirleri 

 

ÜLKE 

 

 

SATIŞ GELİRLERİ (EURO) 

Almanya 11 milyon 

Avusturya 3.2 milyon 

İsviçre 3 milyon 

Hollanda 2 milyon 

Rusya 1.9 milyon 

Çek. Cum. 1.8 milyon 

Romanya 1.8 milyon 

Hırvatistan 1.8 milyon 

İspanya 1.7 milyon 

Polonya 1.7 milyon 

Portekiz 1.6 milyon 

İsveç 1.6 milyon 

Türkiye 1.5 milyon 

Fransa 500 milyon 

İtalya 600 milyon 
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Kaynakça: Kuburlu, 2008f:9 

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için dünyada isim yapmış büyük sponsorlar tahsis 

edilmiştir. 17 sponsor firma, yaklaşık 370 milyon Euro değerinde bir miktar ödemişler ve 

yetkililer sponsor gelirlerinden 900 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflemişlerdir. Bu 

sponsorluk programı çerçevesinde, UEFA sponsorluk faaliyetlerini belli başlı bölümlere 

ayırmıştır. UEFA EUROTOP ortakları olan; MasterCard, Carlsberg, McDonald’s, Coca-Cola, 

JVC ve Hyundai, 2005 yılının sonbaharında UEFA’nın 2009 yılına kadar düzenleyeceği tüm 

turnuvalarda ana sponsorlar olma konusunda anlaşmışlardır. Bununla beraber 257 milyon 

Euro değerinde bir gelir elde edilmiştir. Bununla beraber turnuvanın resmi sponsorları olan 

Continental, Adidas, Castrol ve Canon, anlaşma gereği kasalarına toplam 19 milyon Euro 

koymuşlardır (http://euro2008.kupa.net/tag/euro–2008). 

1984 yılında düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda takımlara teknik 

sponsor olarak katılan markalar arasında Adidas; Fransa ve İspanya milli takımları ile finale 

yükselmiştir. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi futbol organizasyonlarında 

şampiyon olan takımların çoğu Adidas, Nike ve Puma’nın tasarladığı formalar ile yarışmıştır. 

Son 24 yılda 7 kez düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Adidas sponsor olduğu 

takımlarla 6 kez kürsüye çıkmayı başararak rakipleriyle arasında büyük fark yaratmıştır. Euro 

2008’de finale iki takımla kalmayı başaran Adidas bu yıl kupayı da kimseye bırakmamıştır. 

Adidas’ın dışında 1984 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol 

Şampiyonasının teknik sponsorlar tarihi aşağıda yer almaktadır: 

Avrupa Futbol Şampiyonası Teknik Sponsorlar Tarihi 

- Euro 1984’te Fransa ve İspanya Adidas ile finale kaldı. 

- Euro 1988’de Hollanda Sovyetleri yenerek Adidas kupayı kazandı. 

- Euro 1992’de Danimarka Hummel Markası ile tarihe geçti. 

- Euro 1996’da Çek Cumhuriyeti’ni yenen Almanya Adidas ile şampiyon oldu.  

- Euro 2000’de Adidaslı Fransa Kappalı İtalya’yı yenerek kupayı kazandı. 

- Euro 2004’te Yunanistan Adidas ile Portekiz’i yenerek kupayı kazandı.  

- Euro 2008’de İspanya ve Almanya Adidas ile finale çıktı. 

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 16 takım 4 ayrı teknik sponsor ile mücadele etmiştir. 

Adidas, Puma ve Nike’ın 5’er takım ile mücadele ettiği turnuva da Umbro’da 1 takım ile 

kupada boy göstermiştir. Nike ve Adidas’ın yarışı yarı finale kadar devam ederken; Nike yarı 

final maçlarında Rusya ve Türkiye’ye destek olmuştur. Adidas ise İspanya ve Almanya ile 
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finale çıkmayı başarmıştır. Puma, başta İtalya olmak üzere gruptan çıkan takımlarla çeyrek 

finale kadar yükselmiştir. İsveç Milli Takımı’na sponsor olan Umbro ise gruptan 

çıkamamıştır.  Aşağıdaki tabloda Euro 2008 takımlarının teknik sponsorları yer almaktadır: 

Tablo 24. Euro 2008 Takımların Teknik Sponsorları 

Takım Marka 

Almanya Adidas 

İspanya Adidas 

Türkiye Nike 

Portekiz Nike 

Rusya Nike 

Hollanda Nike 

Hırvatistan Nike 

İsveç Umbro 

Yunanistan Adidas 

Fransa Adidas 

Romanya Adidas 

İtalya Puma 

Polonya Puma 

Avusturya Puma 

Çek Cum. Puma 

İsviçre Puma 

Kaynakça: Kuburlu, 2008a: 11 

Euro 2008’in resmi sponsorları arasında bulunan Adidas, turnuvanın futbol ürünlerinden 

1.2 milyan Euro’luk gelir elde etmiştir. Adidas CEO’su Herbert Hainer’in verdiği bilgiye göre 

Adidas futbol ürün satışlarından 2006 Dünya Kupası’na göre yüzde 10’luk bir artış elde 

etmiştir. Adidas Euro 2008’de 5 takıma sponsor olarak yer almanın yanı sıra 100 futbolcunun 

da bireysel sponsorluğunu üstlenmektedir. Adidas, Euro 2008 ürünlerinden en çok futbol topu 

satışlarından para kazanmıştır (Kuburlu, 2008a: 11). 

Turnuvanın resmi maç topu “Adidas Europass” Euro 2008’de milyon dolarlık yıldız 

oyuncularla birlikte sahneye çıkmıştır. UEFA tarafından İsviçre’de düzenlenen törenle 

dünyaya tanıtılan Europass adını Avusturya ve İsviçre’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada, 

maçların her iki ülkede de oynanacak olmasından ve futbolcuların Euro 2008’de atacağı 
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paslardan almaktadır. Topun üzerindeki her bir desenin turnuva açısından anlamı vardır. 

“Adidas Europass” geleneksellik ile modernliği birleştirmektedir. Adidas’ın turnuva için özel 

ürettiği Europass’ın beyaz klasik zemin üzerinde bulunan siyah daireleri geçmiş dönemin 

izlerini yansıtmaktadır (Fanatik, 2008:162). 

Futbol erkekler tarafından izlenen bir oyun olsa da kadınlarında bu oyunu izleyerek 

futbola ekonomik katkıları küçümsenecek düzeyde değildir. Avrupa Futbol Şampiyonası 

resmi sponsorlarından Mastercard tarafından yapılan araştırma kadınların da bu turnuvaya 

ekonomik anlamda ne kazandırdıklarını inceleyerek bu gerçeği ortaya çıkarmıştır.  Kadınların 

UEFA Euro 2008 süresince maç başına ortalama 4 milyon Euro’ya, toplamda da 140 milyon 

Euro’ya ulaşan harcamaları ortaya çıkarılmıştır. Bu harcamalar, futbolla ilgili olarak yapılan 

alışverişler, yiyecek, içecek, televizyon alımları, konaklama ve ulaşım masraflarından 

oluşmaktadır. Maçları evlerinden takip eden kadın taraftarlar ise özellikle gazete, dergi, 

taraftar tişörtü alışverişleri, cafe ve mağazalarda yaptıkları harcamalarla futbol ekonomisine 

katkıda bulunmuşlardır. Mastercard’ın araştırması, turnuvanın Avrupa ekonomisine katkısının 

en az 1. 4 milyar Euro olacağını ve kadınların toplam ekonomik katkıdaki paylarının yüzde 10 

olacağını öngörmektedir (Kuburlu, 2008ğ:13). 

3.3. 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASININ POLİTİK AÇILIMI 

Devletin geleneksel tanımında toprak, nüfus ve yönetim yer alırken milli futbol takımını 

bu tanıma dördüncü ölçüt olarak ekleyebiliriz. Bugün ulusun bağımsızlık göstergelerini, 

sınırlarını koruyabilme kapasitesi, para basma ve uluslararası alanda futbol maçlarını oynama 

oluşturmaktadır. Futbol insanlara ortak bir kimliğe ait olma hissini yaşatmaktadır. Taraftarlar 

için futbolun anlamı kendi takımlarını desteklemek için biraraya gelen bir grubun varlığını 

ifade etmektedir. İlk başta toplumlar ülkelerinde birbirleriyle rekabet içinde olan yerel 

takımlar sayesinde bir kimlik oluşturma imkânına sahip olmuşlardır. Bir takım tutarak ait 

olma hissini yaşayan bireyler böylece diğer topluluklardan kendini farklı kılmaya çalışmıştır.    

Küreselleşmenin sınırları ortadan kaldırmasıyla beraber futbol yerel düzlemde kimliksel bir 

olumlama olmaktan çok bu özelliğini ulusal düzleme taşımaya başlamıştır. Küreselleşme 

siyasi anlamda, ulusal bağın ve bölgesel kimliklerin parçalanması gibi sonuçlar getirirken, 

futbol bunun tam tersi bir etki yaratmış ve ulusal düşünceyi çok güçlü olarak yaşatmaya 

devam etmiştir. Bu şaşırtıcı paradoksta küreselleşmenin sınırları sildiği; futbolun ise halklara 

sınırlar içinde yaşadıklarını ve bir topluluk oluşturduklarını hatırlatması yer almaktadır. 

Ulusal kimlikleri yok eden küreselleşmeye karşılık futbol ulusal kimliğin mükemmel bir 

göstergesi olarak sahada yer almaktadır. Futbol ayrıca, bir devlet kurmayla ilgili ulusal talebin 
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öncü işareti de olabilmektedir. Ulus-devletlere futbol uluslararası karşılaşmalara hazırlanırken 

ve karşılaşmalar sırasında ulusal kimlik ispatını yineleme şansı sağlayabilmektedir. Tarihsel 

süreç çerçevesinde futbolun önemini incelediğimizde Sovyetler Blokunun çökmesiyle birlikte 

Avrupa’da kimlik bulmaya çalışan birçok devlet ortaya çıkmıştır. Futbol bu kimliği 

sağlamada en güçlü araç olarak kullanılabilmektedir. Bunun da milli takımların çoğalması 

gibi doğrudan bir sonucu olmuştur. Yeni devletlerin her biri uluslararası alanda kimliklerin 

güçlendirmek ve tanınırlıklarını artırmak için futbolun Avrupa’daki BM olan FİFA’ya 

katılmayı öncelikli amaç olarak belirlemişlerdir (Boniface, 2007:49-71). Çünkü FİFA üyeliği 

bir ulus devletin uluslararası toplulukta tanındığının en açık işareti olarak kabul edilmektedir. 

Öyleki; “FİFA’ya göre yeni bir üyelik başvurusunun değerlendirilmesi, BM’nin karar verdiği 

şartlara göre olmaktadır. Fakat bu durum her zaman geçerli olmamıştır. Filistin ve Bosna 

Hersek’in varlıkları BM tarafından resmi olarak devlet olarak tanınmalarından önce FİFA 

tarafından şartlı üyeliğe kabul edilmeyi” başarmışlardır (İnal, 2008:115). Sonuç olarak 

Filistin bir devlet olmadan önce futbol aracılığıyla uluslararası alanda Cezayir Milli Futbol 

Takımı’nın Cezayir devletinden önce var olması gibi kabul görebilmiştir (Boniface, 2007:34).  

Bu yeni devletler için milli takımın önemi bu nedenle çok daha farklı bir yerde durmaktadır. 

Çünkü milli takım sayesinde ulus kavramı kök salıp sağlamlaşacaktır. Özellikle de genç 

devletler için futbol ve milli takımlar ülke içerisinde ulus duygularını birleştiren bir çimento 

görevi üstlenmiştir. Uluslar, birliklerinin sembolü ve değerlerinin bayrağını simgeleyen milli 

takımları çerçevesinde her zaman bir araya gelmişlerdir. Dünyanın her yerinde milli takım 

maçları yurttaşları birleştirmeye devam edecektir (Boniface, 2007:55-71). 

Milli takımla yaratılan bu birlik duygusu özellikle uluslararası karşılaşmalar sırasında 

bir millete ait olma hissini kitleler nezdinde daha üst noktalara taşımaktadır. Özellikle uluslar 

arası karşılaşmalar milli kimliklerin yeniden kurulmasına katkıda bulunmakta ve milletin 

“biz” olarak oluşturulmasını sağlamaktadır. Ancak futbolda “biz” kimliğinin oluşumu için 

“öteki” olarak nitelenen diğer kimliklerinde var olması gerekmektedir (Talimciler, 2001:282-

283). Held; ulus devletlerin yapısının ve sınırlarının küresel politik, iktisadi ve kültürel 

bütünleşmeden dolayı yok olduğunu belirtmektedir. Ulus devletlerin kendilerini etkin bir 

şekilde ötekinden ayırması için güçlü simgeler yaratması ve ayakta kalabilmesi için 

gereklidir. Bu simgelerin yeni yükseliş yeri sahalar olarak belirginleşmiştir. Çünkü ulusal 

kimliğin yeniden inşası bu alanlarda hızla ve düzenli olarak yükselmektedir (Rowe, 

1996:224). Katalan kimliğini ifade eden Barcelona, taraftarlarına göre millet olarak “biz”i 

temsil ederken; buna karşılık Real Madrid ise Franco diktatörlüğü ve merkezi otorite ile 
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özdeşleştirilerek “öteki” kimliğini oluşturmaktadır. Barcelona kendini biz olarak tanımlayarak 

İspanya’nın diğer büyük takımı Real Madrid’den bu şekilde ayrılmakta ve kendi ulusal 

kimliğini kendi stadında oluşturabilmektedir (Erdoğan, 1993).  

Biz ve ötekini sahalarda harekete geçiren milliyetçilik duygusu Erdoğan ve Alemdar’a 

göre “kapitalist sistemin bir ürünüdür”: “Milliyetçilik dünyadaki bugünkü biçimiyle burjuvazinin 

yarattığıdır. Kitleleri harekete geçirmede, birbirine kırdırmada, talanda, iç savaşa, katliama ve dış savaşa 

göndermede, kısaca kapitalist sermayenin politikasını başarılı olarak yürütülmesinde kullanılan en etken 

silahlardan biridir. Spor bu bağlamda önemli bir yer alır: Sporcu ve takım “hepimizin, bizim atletimiz, takımımız 

olur. Milletlerarası spor müsabakaları milletler hakkında olan önyargılar ve tutumların belirlediği bir dille sunulur 

ki bu dil milli şovenizmi, dostluk ve düşmanlıklarımızı ve hayranlıklarımızı ifade eder” (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005:181).  

Uluslararası organizasyonlarda her takım ülkesinin bir simgesi olarak sahada yer 

almaktadır. Her ülkeyi temsil eden takımların yanısıra oyuncuların formaları, flamaları, 

maçtan önce okunan milli marşlar ve taraftarın açtığı ülke bayrakları, takımını simgeleyen 

kaşkollar ve formalar “biz”i “öteki”nden ayıran araçlardır (Talimciler, 2002:283-284). 

1780’den günümüze milletler ve milliyetçilik kitabında Hobsbawm ülkelerin bayraklarını 

kutsal bir anlam yükleyerek betimlemiştir: “Kutsal ikonlar aslında hayali bir topluluğa tek başına elle 

tutulan bir gerçeklik sunan sembolleri, ritüelleri ya da ortak kollektif pratikleri temsil ederler. Kutsal ikonların 

öneminin bir diğer kanıtı, basit renkli kumaş parçalarının yani bayrakların evrensel düzeyde modern milletlerin 

sembolleri olarak kullanılması ve bunların son derece diğer verilen ritüel tekrarlar ya da tapınma eylemlerini 

çağrıştıracak” (Hobsbawm, 1995:93) bir işlev yüklenmelerinde görülmektedir. Özellikle Euro 

2008 Avrupa Şampiyonasında Türk Milli Takım oyuncularının bayrak ikonunda olduğu gibi 

milli takımlar için kutsal olan milli marşı okurken birbirine kenetlenmemeleri Türk 

kamuoyunda eleştiri konusu olmuş ve Portekiz maçından sonra Milliler birbirlerinin omuzuna 

el koyarak Milli Marşı büyük bir dayanışmayla okuyarak ulusal bağlılığı uluslurarası arenada 

göstermişlerdir.  

Ulusları kendi içerisinde bir aidiyet duygusu yaşamasını sağlayan futbol uluslararası 

ilişkilerin uyumlu biçimde gelişmesini sağlayan barışçı bir yakınlaşma aracı olarak önemli bir 

misyon yüklenmiştir. Dünyada barışın korunması gibi futbolda da barış rüzgarlarının esmesi 

için FİFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi BM gibi hizmet vermektedir (Boniface, 

1997:73). Uluslararası organizasyonlarda futbol, barışa hizmet eden; askeri, siyasi ve politik 

arenada seslerini çıkartamayan küçük devletlerle süper devletleri aynı saha üzerinde eşitleyen 

bir spor olmasına rağmen yeşil sahalarda barış kimi zaman sağlanamamıştır (Kılıç, 2009). 

Dünya üzerinden çeşitli sebeplerden dolayı savaşan ülkelerin halkları, savaş bittikten sonra 
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birbirlerine karşı besledikleri olumsuz duyguları futbol sahalarında yansıtmaya başlamışlardır 

(Donuk ve Şenduran, 2006:103). Çünkü küreselleşmeyle birlikte yaygınlaşan uluslararası 

organizasyonlarda uluslar milli takımlar üzerinden eski yaşanmışlıklarını milliyetçilik 

duygusuyla aşmaya çalışarak öteki olarak adlandırdıkları takımlar karşısında üstün gelmek  

için savaşmışlardır. Tarihçi Pierre Milza en popüler spor olan futbolun; “En koyu 

milliyetçiliğin kalıcılığına katkıda bulunduğunu ve önemli milli maçlarda aniden ortaya çıkan 

şovenist ve geçici tutkuların yükselmesine neden olduğunu söyleyerek” tarihdeki düşmanlığın 

sahaya taşındığını vurgulamaktadır (Boniface, 2006:109). Bu tutkuların yükselmesinin aracı 

olarak milli takımda oynayan oyuncular ulusal kamuoyunda ulusun şampiyonu olarak değer 

kazanmışlardır. Ama buradaki şampiyon sözcüğü sportif anlamının dışında yine savaşa vurgu 

yapan bir anlamda ifade edilmektedir. Şampiyon sözcüğü; “burada bir davayı ya da bir davayla ilgili 

düşünceleri savunan kişi anlamındadır. Burada dava ulusal gururdur, bayrağın renkleridir, daha derinlere inersek 

şampiyon sözcüğü Roland zamanındaki anlamıyla kullanılmalıdır; Roland 1080 yılında “kendi davasını ya da 

başka birinin davasını savunmak için bir arenada dövüşen kişi anlamında” campiun sözcüğünü kullanmıştır 

(campiun sözcüğü campus’tan gelir, yani “alan” veya “savaş alanı”). Şampiyon, profesyonel savaşçıdır. Kendi 

davasını düello ya da dövüş yoluyla, yani şövalye sınıfına özgü araçlarla savunamayan kişiler için bu işi üstlenen 

kişidir. Futbol sahasında 11 şampiyon, bir davayı savunmaya adar kendini. Özlemlerimizi, değerlerimizi ve 

fikirlerimizi temsil eder” şeklinde özetlenebilmektedir (Boniface, 2007:71-72).  

Ülkelerin milli takımlarını desteklerken rekabet içerisinde olduğu diğer takıma karşı 

nefret duyguları beslemesi futbol sahnesine savaş kavramını getirmiştir. Futbolda savaş 

kavramını futbol tarihinden yola çıkarak ele alabilmek mümkündür. Futbol tarihi -futbolun 

tarihsel gelişim sürecinde değindiğimiz gibi- sürekli olarak hükümdarların yasaklamalarına 

maruz kalmıştır. Boniface’nın Eric Dunning’den aktarımına göre 1314–1667 yılları arasında 

topla yapılan sporları yasaklayan 33 ferman hazırlanmıştır. Kral II. Edward futbolu askerlerin 

eğitimlerini aksatarak savaş hazırlıklarını olumsuz yönde etkilediği için İngiltere 

topraklarında yasaklamıştır. Ama futbolun bugün otoriterler tarafından yasaklayıcılığının 

kaldırılarak yeniden formüle edilmesinin altında yatan neden futbolun savaşsal yönünün 

keşfedilmesinden kaynaklanmaktadır (Boniface, 2007:75).  

Futbolun iktidarlar tarafından keşfedilen yönü futbol sayesinde insanların kazanma 

arzularını tatmin edilebiliyor olmasıdır. Ve bu tatmin duygusu futbolun bir çeşit savaş olarak 

algılanmasına neden olmaktadır. Taraftarlar, futbolcular, yöneticiler ve teknik adamlar, öteden 

beri her türlü saldırganlığın ve hakaretin meşru görüldüğü stadyumlarda istediklerini yapma 

hakkına sahip olurken; futbol da her geçen gün savaş terimlerine teslim olmuştur (Kola, 

2003). Rakip kaleyi bombardıman etmek, dinamitlemek ya da defansı patlatmak, karşı tarafı 
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ezmek, kaleciyi taramak, daha fazla saldırmak, hücum etmek, sahayı işgal etmek, fethetmek 

ve kuşatmak bunlar bir futbol maçının yorumlarının savaş terimleriyle kuşatıldığının 

göstergelerini oluşturmaktadır. Savaş metaforları sahalarda bunlarla sınırlı değildir ayrıca 

oyuncunun çektiği sert şutlara füze denmesi, hatların rakip kaleye doğru aşılması ve savaşta 

olduğu gibi rakip alanın işgal edilmesi, yiğitçe püskürtülen hücumlar, antrenör ve kaptanların 

özellikle zorlu bir maç öncesinde, büyük bir savaş vereceklerini vurguladıkları karşılaşma için 

taktikler ve stratejiler belirlemesi savaş ve futbolun iç içe geçtiğini göstermektedir (Boniface, 

2007:75). Öyleki Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında A Milli Takım antrenörü Fatih 

Terim’in çeyrek final maçında Hırvatistan ile karşılaşmadan önce “bu maç 100 yılın savaşı 

olacak” diyerek demeç vermesi savaş metaforlarının sahalarda hala devam ettiğini 

kanıtlamaktadır.  

İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sadece Küba, Vietnam ya da Berlin Duvarı önünde 

yaşanmamıştır. Savaşın yeniden yüz bulduğu alan spor sahaları olmuştur (Boniface, 2007:78). 

George Orwell;  “sporu, mermi seslerin duyulmadığı bir savaş” olarak tanımlarken;  dünyada 

uluslararası özellikler taşıyan iki organizasyonun “savaşlar ve oyunlar” da var olduğunu 

söylemiştir (Boniface, 2007:76). Özellikle uluslararası turnuvalarda tarihte yaşanan savaşların 

sahaya yansımasının nedeni bu maçlarda bilinçaltındaki tarihi bilgilerin tazelenmesi ve bu 

hatırlananların tezahüratlara, pankartlara, demeçlere, manşetlere yansımasıdır. Taraftarların 

hatırlanan duygularla takımlarını bir savaş mücadelesi verircesine desteklemesi içlerindeki 

kazanma ve savaşma arzusunu geçici de olsa tatmin ettiklerinin bir göstergesini 

oluşturmaktadır (Kola, 2003). 

İsviçre ve Avusturya’nın ev sahipliğini yaptığı 13. Avrupa Şampiyonasında ülkeler 

arasında tarihte yaşanan gelişmeler özellikle şampiyonaya katılan ülkelerin basınlarına 

takımlarını destekleyen taraftarlara, doğal olarak da sahada mücadele veren oyunculara ve 

teknik direktörlerin demeçlerine yansımıştır. 2008 Avrupa Şampiyona öncesinde de siyasi 

krizler futbola yansımış ve şampiyonanın tarihine geçmiştir. Şampiyonanın düzenlendiği 1960 

yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliğini Fransa yapmıştır. O dönem General 

Franco’nun yönetiminde olan İspanya, komünist sistemle yönetilen Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) gitmeyi reddetmiştir. Futbola siyaset karışınca, UEFA 

SSCB’yi hükmen galip ilan etmiştir (Fanatik, 2008:136).  

İlk turnuvanın yapılışından dört yıl sonra yine futbolun içinde siyaset hareketleri baş 

göstermiştir. İspanya’nın bu kez ev sahipliği yaptığı 1964 Avrupa Şampiyonasında Yunanistan 

arasında itilaf bulunan Arnavutluk ile eşleşince turnuvadan çekilmiştir. O yılki turnuvada 
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yaşanan diğer ilginç durum ise 4 yıl önce Franco’nun direktifiyle SSCB’ye gitmeyi reddeden 

İspanya’nın finalde bu ülkeyle karşılaşması olmuştur. Finallere kalan SSCB İspanya’da maça 

çıkmakta mahsur görmemiş ve İspanya’nın yuvası Madrid’deki Bernabeu Stad’ında 80 bin 

seyirci önünde büyük bir mücadele örneği göstermiştir ama kupanın sahibi İspanya olmuştur 

(Fanatik, 2008:138). 

Almanya’da düzenlenen 1988 Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde Hollanda’nın ev 

sahibi ülkeyi Hamburg’da 2–1 mağlup etmesiyle beraber televizyonları başındaki tüm 

Hollandalılar sokaklara dökülmüş ve bisikletlerini havaya fırlatmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında bisikletleri Alman askerleri tarafından toplanan Hollandalılar, maçtan sonra sanki 

savaşı kazanmış duygusuna kapılarak; ‘Yaşasın, bisikletlerimizi geri aldık’ diye sevinç 

çığlıkları atmışlardır. Nazi işgalinin kurtuluşundan bu yana bu gelişme Hollanda’nın en mutlu 

günü olmuştur. Hollanda teknik direktörü Rinus Michels Almanya karşısında aldıkları 

zaferden sonra “futbol savaştır” ifadesini ilk kez dile getiren kişi olmuştur. Michels: “Şu an 

dile getirmek istediğim nedenlerden ötürü bu yengi bana daha da büyük bir tatmin duygusu 

verdi” şeklinde sözlerine devam etmiştir. Hollanda’nın İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki resmi 

tarihini yazan Prof. Dr. De Jong ise Almanya maçının ardından: “Hollanda’nın her gol 

atışından sonra odamda dans ettim, sevinçten havalara uçtum. Bu çocuklar ne yaptı böyle? 

Bunun savaşla ilgili olduğu kesin. İnsanların bunu inkar etmeleri ne garip” diyerek 

duygularını dile getirmiştir (Kuper, 1996:4-5). 

Futbol kimi zaman bir yaptırım aracı olarak da kullanılabilmektedir. Futbolun gücünü 

kullanarak bir devletin savaşçı eğilimleri dünya için risk oluşturuyorsa, uluslararası camiadan 

dışlanması, uluslararası karşılaşmalardan men edilmesi, etkili ve rahatsızlık verici bir ihtar 

olabilmektedir. Örneğin 1992 Avrupa Şampiyonasında Yugoslavya futbol aracılığıyla dünya 

siyasetinde yarattığı huzursuzluklardan dolayı şampiyonadan çıkarılmıştır. Bu ülkenin milli 

takımının şampiyonadan ihraç edilmesinin nedeni Balkanlarda yaşanan savaştan sorumlu 

tutulmalarıdır. Bu verilen kararın Sırplar için ekonomik ya da askeri bir ağırlığı olmasa da 

Sırplar alınan bu kararın ülkelerinin uluslararası topluluktan dışlanmaları yolunda alınmış en 

etkili karar olduğunun bilincindedir. Yugoslavya milli takımının oyuncuları ise ülkelerine 

koyulan yasağı final maçlarının oynanacağı İsveç’te antrenman yaparken almışlardır 

(Boniface, 2007:91-92). Yugoslavlar’ın yerine turnuvaya Danimarka milli takımı katılmıştır. 

Son dakika gelişmesi ile büyük bir şaşkınlık yaşayan İskandinav temsilcisi birçok 

futbolcusunun şampiyonaya katılma olasılıkları olmadığı için tatile çıkması nedeniyle hemen 

harekete geçmiş ve deyim yerindeyse plajdan toplama takım ile İsveç’e gelmişlerdir. Ciddi bir 
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hazırlık dönemi yaşayamadan turnuvaya katılan Danimarka’ya kimse şans tanımamıştır ama 

Danimarka Almanya’yı yenerek kupanın sahibi olmuştur (Fanatik, 2008:152). Danimarka 

Almanya’yı final maçında yendikten sonra o gecenin Danimarkalılar için de önemi büyük 

olmuştur çünkü tarihte onlarda Almanya’nın işgal ettiği ülkeler arasında yer almışlardır. 

Danimarka halkı “Auf Wiedersehen Deutschland” (Elveda Almanya) şarkısını hep bir ağızdan 

(Kuper, 1996:15) söyleyerek Almanya tarafından işgal edilmenin acısını o gece yaşanan 

zaferle çıkartmışlardır. George Orwell’ın da vurguladığı gibi milli mücadele “milletlerarası 

spor” ile devam etmiştir (Hobsbawm, 1997:171).  

 1992 Avrupa Şampiyonasında ayrıca Almanya ve Hollanda’nın maçı da uzun süre 

konuşulmuştur. Hollanda ve Almanya’nın şampiyonada eşleşmesini “şeytanın marifeti” 

olarak değerlendiren bile çıkmıştır. Bu maça Alman taraftarlar Hollandalılar kadar ilgi 

göstermemiştir. Bunun nedeni ise Hitler’in işgal ettiği tek ülkenin Hollanda olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Almanya ve Hollanda maçının Almanya lehine 3–1 bitmesinden sonra 

sahada verilen mücadele saha dışına taşmıştır. Maçtan sonra sınırdaki Enschede ve 

Kerkrade’nin Nieuwstraat Caddesi’nde Hollandalılar ve Almanlar birbirlerine bira şişeleri ve 

taşlarla saldırmışlardır. Enschede’de oturan 500 kişi sınırı geçmiş ve Alman kenti Gronau’nun 

altını üstüne getirmiştir. Avrupa Topluluğunda işler yolunda giderken yaşanan bu olaylar 

yeniden bir savaşın eşiğine gelindiğinin habercisi olmuştur. Hollanda’nın günlük gazetesi 

NRC Handelsblad ise bu yaşananları; “genç taraftarların hiç hakları olmayan bir öfke 

gösterdiklerini ve bu haksız öfkenin, hiç de yakışık olmayan kötü bir davranışı haklı çıkarmak 

amacıyla kullanıldığını yazarak” tarihte yaşananlara gönderme yapmıştır (Kuper, 1996:14). 

1992 yılında şampiyonadan ihraç edilen Yugoslavya’nın 1996 yılında itibaren 

turnuvalara katılmasına yeniden izin verilmiştir. İlk maçını oynamak üzere Brezilya’ya 

gittiğinde takımın antrenörü Derviej Miljaniç kendisine; “Yugoslav futbolu için bu maçın 

anlamı nedir? diye soran bir gazeteciye: “Bu maçın ülkemiz için siyasi anlamı çok büyüktür ve 

futbolumuz açısından çok büyük bir rahatlama olacaktır. Geri dönüyoruz, geçmişi unutmamız 

gerek” demiştir (Boniface, 2007:91-92).  

Futbol, dünyanın siyasi olarak değişmesinin yansımalarını bütün dünyaya yayan bir 

ayna  görevi görmektedir. Öyle ki 1996 yılında Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesiyle 

beraber yeni ülkeler UEFA’ya üye olarak şampiyonada ön eleme gruplarının sayısı 

artırılmıştır. Böylece turnuvada mücadele edecek takım sayısı 16’ya çıkarılmıştır (Altıntaş, 

2004:2). 
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İngiltere ve Almanya’nın karşı karşıya geldiği Euro 1996’da yarı final maçından önce 

Times dergisi General Karl von Clausewitz’in; “Burada hedef, bu iki ülkeyi karşı karşıya 

getiren 1996 Dünya Kupası finalinin rövanşını almak mıydı yoksa İkinci Dünya Savaşının 

rövanşını almak mıydı?” sözünü aktarmıştır. Clausewitz gibi İngiltere Milli Takım Teknik 

Direktörü Alf Ramsay da futbola tarih sahnesinde yaşananları ekleyerek; “Almanya bizi 

Leon’da (maçın oynanacağı yer) nasıl yenecekmiş? 69 yılda ve iki ülkenin giriştiği üç savaşta 

yapamamıştır bunu” şeklinde dile getirmiştir. Ramsay’in iddialı konuşmaları yerini bulmamış 

ve Almanya 2-0 yenik götürdüğü maçtan 3-2 galip çıkmış ve böylece İngilizlerin kendi 

evlerinde oynadıkları 1966 Dünya Kupasının rövanşını almışlardır (Boniface, 2007:79-80)  

Bilinçaltındaki tarihi bilgilerin hatırlandığı maçlardan biri de Türkiye’nin 2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonasına Yunanistan ile birlikte ev sahipliği yapma şansını ortadan kaldıran bir 

gelişme olmuştur. UEFA Kupası’nda 31 Ekim 2002 tarihinde İstanbul’da oynanan F.Bahçe- 

Panathinaikos karşılaşmasının ilk maçında iki takımın taraftarları arasında bayrak, pankart ve 

slogan savaşı yaşanmıştır. Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel ile birlikte 

dostluk mesajları veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu Panathinaikos’lu taraftarlar 

tarafından pet şişe yağmuruna tutularak protesto edilmiştir. Taraftarlar ayrıca Kıbrıs’ı Yunan 

adası olarak gösteren bayraklar açmışlardır. F. Bahçeli taraftarlar da İstanbul Fethi’ni anlatan 

afişle Panathinaikos’lulara cevap vermişlerdir.  “İstanbul since 1453, kill for you” (senin için 

ölürüm) yazan afişte ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in şahlanmış atının üstünde yer aldığı 

resmide bulunmaktadır. Bu yaşanan talihsiz olaylar sonucunda, son dönemde gelişmekte olan 

Türk-Yunan dostluğuna büyük darbe vurulurken, iki ülkenin birlikte aday olduğu 2008 

Avrupa Şampiyonası adaylığını da kaybetmelerine neden olmuştur (Kola, 2003). 

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 

ise şampiyona tarihinde olduğu gibi ülkeler arasında yaşanan savaşların etkisi sahadaki oyuna 

yansımıştır. Özellikle B grubunda mücadele eden Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda işgal 

ettikleri ülkeler ile (Avusturya, Hırvatistan, Polonya)  mücadele edecek olması şampiyonanın 

en ilginç gruplarından biri olarak değer kazanmıştır (Cumhuriyet, 2008:4). Ama bu maçlar 

arasında Almanya-Polonya maçı diğerlerine göre daha ön plana çıkmıştır. Yıllardır ezeli rakip 

olarak birbirine üstünlük sağlamaya çalışan Almanya ve Polonya Avusturya'nın Klagenfurt 

kentinde yer alan Wörthersee Stadı'nda karşı karşıya gelmişlerdir. Yüksek tempolu ve zevkli 

bir mücadeleye sahne olan maçta Almanya Polonya’yı 2–0 ile mağlup etmiştir. Bu zafer 

Almanya için çok şey anlatırken ilk defa turnuvaya katılan Polonya’da da mağlubiyet büyük 

tartışmalara neden olmuştur. Tartışmanın ana konusu Polonya’yı Almanya karşısında maglup 
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eden ve ve maçın oyuncusu seçilen Polonya asıllı futbolcu Lukas Podolski’den 

kaynaklanmaktadır. Polonya asıllı futbolcu Podolski karşılaşma sonrasında attığı gollerden 

sonra sevinç gösterisi yapmamasını; "Ben Polonya'da doğdum. Büyük bir ailem var. 

Polonya'nın her zaman benim kalbimde önemli bir yeri olacak” diyerek karmaşık duygular 

içinde olduğunu açıklamıştır. Maçın oyuncusu seçilmesinin kendisi için çok şey ifade 

etmediğini de vurgulayan Podolski; "Önemli olan iyi bir maç çıkarmamız ve kazanmamızdı" 

diyerek bu maçın büyütülmemesini istemiştir (www.ntvspor.net). Ama bu ikilinin 

mücadelesinden çıkacak olan sonuç hem kendi ülkelerinde hem de diğer ülkelerde merakla 

beklenen karşılaşmalar arasında yerini tarihte aldığı gibi bu şampiyonada da bir kez daha 

önemini hatırlatmıştır. Bunun nedeni ise Polonya’nın modern tarih boyunca Alman işgali 

tehdidi altında yaşaması ve Nazi zulmünü en ağırını gören ülkelerin başında gelmesi yer 

almasından kaynaklamasıdır. Polonyalılar tarihte yaşanan bu zulmün öcünü almak için 

Almanya maçlarına farklı bir anlam katarak hazırlanmışlardır (Bora, 2006). Alman Milli 

Takımının kadrosunda üç tane Polonya asıllı futbolcusu bulunmaktadır ve Polonya ile yapılan 

karşılaşmalara özellikle bu futbolcular antrenör tarafından ilk 11’de sahaya çıkarılmaktadır. 

2008 Avrupa Şampiyonasında Almanya’nın antrenörü Löw de bu üç futbolcudan Podolski ve 

Klose’u ilk onbirde sahaya sürerek bu geleneği devam ettirmiştir. Ve bu iki futbolcu Polonya 

maçında pası hazırlayan ve golü atan olarak Almanya’nın yarı finale kadar gelmesinde en çok 

emeğe sahip futbolcular arasında turnuvada göze çarpmışlardır (www.8sutun.com).  

Avrupa Futbol Şampiyonası özelinde ve diğer uluslararası organizasyonlarda ulus 

takımlarında dikkat çekilmesi gereken nokta futbol takımlarının homojen bir kimlik 

temsilinden ziyade çokuluslu ve çok kültürlü futbolculardan oluşmuş olmasıdır. Ulus 

takımlarındaki bu çok renklilik futbolun küreselleşmenin getirdiği özelliklerle yapısını 

değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. İlk önce liglerde Bosman kararıyla futbolcunun herhangi 

bir ülke liginde oynanabilirliğinin kabul edilmesiyle sınırın ortadan kalkması futbolda 

sermayenin eşiti olarak kabul edilen futbolcu akışının milli takımlarda geçerlik kazanmasını 

sağlamıştır. Artık futbolcular doğdukları değil futbolu öğrendikleri ve futbolu üretmek için 

alın teri ve enerjilerini sarf etttikleri ülkeyi kendi ülkesi saymaktadır (Büyükuslu, 2008).  

Euro 2008’e katılan ulusal takımların kadrolarında o ülkede doğmayan birçok oyuncu 

yer almaktadır. Futbolcuların küresel pazarda sermaye gibi dolaşım hakkına sahip olması 

“ulusal” futbolun ve ülkeye özgü futbol kimliği tanımlarını zorlamaya başlamıştır (Kurt ve 

Atayman, 2008: 399). Portekiz takımındaki Brezilyalılar, İsviçre takımındaki Türkler ve Türk 

Milli takımınının ilk devşirme sporcusu Aurelio ve Colin Kazım kendi milliyetleri dışında bir 
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takım için oynayarak ırk temeline dayanmayan sonradan kazanılan bir kimlik ile sahada 

mücadele etmişlerdir. Türk Milli Takımında yer alan Aurelio ve Colin Kazım bu kimliğin 

anlamını şu şekilde ifade etmektedir: Mehmet Aurelio; ''Dünyanın birçok ülkesinde, farklı 

ülkelerden oyuncular, farklı milli takımların formalarını giyiyor. O oyuncuların hangi niyet ve 

duygularla hareket ettiğini bilmiyorum. Sahaya en az takım arkadaşlarım kadar heyecanlı 

çıkıyorum. İstiklal Marşı'nı okurken yüreğimin titrediğini duyuyorum. Euro 2008 benim için 

yepyeni bir deneyim, yepyeni bir heyecan'' demiştir. Kazım Kazım ise; ''Bana baktığınızda 

Türk olduğumu göremezseniz, İngiltere'de sokakta yürürken kimse Türk olduğumu bilemez. 

Böyle bir durumda Türkiye'nin milli takıma çağırması, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi 

oldu. İkinci rüyam, finallerdeki kadroda yer almaktı. Şimdi üçüncü rüyamın gerçekleşmesini 

istiyorum, yani Avrupa şampiyonluğunu'' (Star Gazetesi, 2008) diyerek duygularını dile 

getirmiştir. 

Bazı futbolcuların sonradan kazandığı kimlik ülkesiyle arasının açılmasına neden 

olmuştur. Almanya Polonya’yı yenerken Alman milli takımında oynayan Polonya asıllı 

oyuncuların Almanya’nın kazanmasında büyük rol oynaması nedeniyle Polonya’da bazı 

milliyetçi unsurların bu futbolcuların Polonya vatandaşlığından çıkarılmasını talep etmişlerdir 

(Büyükuslu, 2008). Polonya’da aşırı muhafazakâr Polonya Aileler Birliği üyesi ve eski Eğitim 

Bakanı Yardımcısı Miroslaw Orzechowski, yabancı ülke milli takımlarında oynayan 

futbolcuların Polonya vatandaşlığından atılması gerektiğini savunarak Polonya 

Cumhurbaşkanı'nı harekete geçmeye davet etmiştir. Orzechowski; "Zaten birileri yabancı bir 

ülkenin renkleri altında müsabakalara katılıyorsa içinde vatandaşlığını inkar etme arzusu 

vardır. Bu arzu bundan daha açık ifade edilemez. Bu yüzden Cumhurbaşkanı bu davranışın 

kasıtlı olduğunu anlamalıdır" şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir (Hürriyet, 2008d).  

Medya kuruluşları da uluslararası karşılaşmaları kitlelere aktarırken söylemini milli 

kimliği yeniden üretmek üzerine kurmuştur. Erdoğan ve Bora bu durumu şu şekilde 

özetlemektedir: “Medyatik futbol söylemi, milli kimliğin yeniden kuruluşunda ihmal edilemez bir paya 

sahiptir. Oyun hakkında basitçe haber veriyormuş, sadece sahada olup biteni aktarıyormuş gibi yapan medya, 

aslında bunu yapılaşmış bir ideolojik-söylemsel kompleksin içine yerleştirerek sunar. Bunun en güzel 

örneklerinden biri uluslararası maçların milliyetçi bir bağlamda yeniden kurulmasıdır. Medyatik futbol söylemi 

uluslararası maçları Türk milleti açısından ölüm kalım meselesi (beka davası) havasında sunarken, lig 

maçlarında da kullandığı askeri söyleme özgü lügatçeye daha sık başvurarak milletlerarası “savaş” efektini 

pekiştirecek” şekilde vermektedir (Erdoğan ve Bora, 1993:228-230).   

Erdoğan ve Bora’nın da vurguladığı gibi Almanya ve Polonya maçına Almanya ve 

Polonya basınları da ayrı bir önem yükleyerek maç öncesinde ve sonrasında sahada 
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oynanacak oyunu savaş gibi algılayarak sayfalarına taşımışlardır. Örneğin 5 Haziran tarihli 

Alman Bulvar Gazetesı Bild, “Bize Karşı Avrupa Şampiyonası Savaşı” başlığıyla 

okuyucularının karşısına çıkmıştır. Bu başlığın atılmasına nedeni ise, bir gün önce 

Polonya’nın bulvar gazetesi Super Express’in kapağında Alman milli takımının kaptanı 

Michael Ballack’ın ve milli takım antrenörü Joachim Löw’ün kanlı, kesik başları, Polonya 

milli takımı antrenörünün elinde yer almaktadır ve bu fotoğraf “Leo, bize onların başlarını 

getir” başlığı ile verilmiştir. (Leo, Polonya’nın teknik direktörüdür). Polonya’nın en çok 

okunan gazetelerinden birisi olan Fakt da yine Michael Ballack’ı, başında bir savaş başlığı, 

sırtında haç figürlü bir pelerinle resmetmiştir. Onun yanında Polonya milli takımının teknik 

direktörü Leo Beenhakker elinde kılıcı, sırtında savaş kıyafetleriyle boy göstermiş ve Ballack, 

Beenhakker’in önünde diz çökmüştür. Başlıkta “Hadi Leo, Grunwald’deki gibi” yer almıştır. 

Grunwald, Polonya ve Litvanya derebeylerinin Alman (Cermen) güçlerine karşı 1410’da 

kazandığı bir savaşın geçtiği yerin ismidir. Bu savaş Polonya’nın “övünç” kaynaklarından 

birisi ve bütün Lehler’in okulda öğrendikleri bir konudur. Polonya’nın bir diğer gazetesi olan 

Dziennik, cuma günü Polonya ve Almanya arasında futbol üzerinden süren savaşı: “Bu Alman 

panzeri beni bozmaz. Onunla seve seve çarpışırım” şeklinde sayfalarına taşımıştır. Alman 

gazetelerde Polonya basınına cevap vermekte gecikmemiştir. Alman Bild ortamı yumuşatacak 

haberleri çoğunlukla verse de işleri kızıştıracak haberleri vermekten de geri durmamıştır. 

Örneğin Leh futbolcu Zbigniew Boniek’in “Bizim oyuncularımız Alman oyuncularından 16 

kez daha zeki” dediğini iddia etmiştir. Ama Boniek sadece günümüz Polonya gençliğini 

Alman gençliğinden daha zeki bulduğunu ima edecek laflar etmiştir (Somel, 2008). 

Almanya-Polonya gerginliğinin yanı sıra Türkiye ile İsviçre mücadelesinde önce İsviçre 

basını 2006 Dünya Kupası baraj maçında yaşanan olayları Euro 2008 Avrupa Şampiyonasına 

taşımıştır. Euro 2008’in ev sahipliğini yapan İsviçre ile aynı gruba düşen Türkiye Milli 

Takımı grupta Portekiz ile oynadığı ilk karşılaşmanın ardından İsviçre karşısına çıkmıştır. Bu 

karşılaşma öncesi İsviçre’nin bulvar gazetelerinden Blick Fatih Terim’e olan kızgınlığını ona 

kebaba benzeterek çıkarmıştır. Blick’in Fatih Terim’e duyduğu bu kızgınlığın sebebi 

İstanbul’da yaşanan olayların yanı sıra Terim’in Galatasaray’da teknik direktörlük kariyerine 

başladığı yıllara dayanmaktadır. Takıma ilk yabancı futbolcunun transferinin İsviçreli Adrian 

Knup ile başlamasının ardından Terim ile İsviçre savaşı başlamıştır. Blick gazetesinin ilk 

sayfasında özellikle seçilen İsviçre takımındaki Türk kökenli oyuncu Hakan Yakın’ın eline 

verilen bir döner bıçağı ve oyuncunun yüzündeki döner şekline getirilen Terim’i kesmek için 

beliren gülüşü yer almaktadır. Bu karikatürün altındaki yazı da “Öyle ya da böyle bu gece 
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kepabı yiyeceğiz” şeklinde akşam oyananacak İsviçre-Türkiye maçına yönelik olarak 

atılmıştır (Vardan, 2008:25). 

Avusturya ile birlikte 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi olan İsviçre’nin 

ünlü dergilerinden L' illustre şampiyona başlamadan önce çıkarmış olduğu özel sayısında, 

şampiyonaya katılacak tüm takımları tanıtmıştır. Her takıma iki sayfa ayıran derginin Türk 

Milli Takımına ayırdığı bölümde ise çirkin ifadeler kullanmıştır. Türkiye için ayrılan birinci 

sayfada Tuncay Şanlı için “Buldozer” tabiri kullanılmıştır. Altındaki yorumda ise Tuncay 

isminin kadın ismi olduğu belirtilmiştir. İkinci sayfada ise milli takımlar teknik direktörü 

Fatih Terim’e başlık olarak “Terim Provokatör” ifadesini kullanan dergi altındaki yorumda 

2005 yılında Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile oynan maçlardaki Terim’in davranışları 

ve tavırlarının sportmenliğe uymadığı için “Terim Provokatör” başlığı kullanılmıştır. 

(www.guncel.net). Küresel ölçekte düzenlenen turnuvalarda mücadele ve rekabetin hiç 

bitmeyeceğini Türkiye-İsveç maçının öncesinde yaşananları Boniface’nın şu aktarımı 

netleştirmektedir: “Futbol mücadeleyi sadece sembolik düzeyde sınırlamakla kalmamıştır. 

Bozgun hiçbir zaman kesin değildir. Rakibin saf dışı edilmesi geçici bir olaydır. Tarihi belli 

olan bir sonraki karşılaşma da rövanşın mümkün olduğu bilinmektedir” (Boniface, 2007:109-

110).  

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye ve İsviçre’nin grup maçında karşı karşıya 

gelmesi 2006 Dünya Kupası rövanşının bir bakıma alınması ve bırakılmaması mücadelesinde 

geçmiştir. Mücadele sonunda sahadan galibiyet ile ayrılan taraf son dakika golüyle Türk Milli 

Takımı olmuştur. Bu zafer maç öncesinde karikatürleri ve yazdıkları ile maçın atmosferinde 

gerginlik yaratmaya çalışan İsviçre basınının büyük üzüntü yaşamasına neden olmuştur.  

Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda etmenin yarattığı üzüntü Blick gazetesinde "Rüya bitti, 

geçti, gitti" başlığıyla yer almıştır. İsviçre milli takımında yer alan Türk kökenli oyuncular 

Türkiye maçında ilk onbirde sahaya çıkarken İsviçre’nin golünü atan Türk kökenli Hakan 

Yakın’ın yanı sıra ilk onbirde sahaya çıkan Eren Derdiyok ve Gökhan İnler gibi İsviçre 

takımında yer alan diğer Türk kökenli oyuncular İsviçre basınından maçta göstermiş oldukları 

performansları karşılığında düşük puanlar almışlardır. Bu maçın ardından İsviçre maçının 

yarattığı mağlubiyeti ve Türkiye’nin zaferi tüm ülkelerin basının da geniş yer bulmuştur. 

Özellikle yağmurlu bir havada oynanan oyun “Su savaşı”na benzetilmiş ve bu savaşı 

Türklerin kazandığı vurgulanmıştır. Ayrıca İngiliz Independent gazetesi üç yıl önce 

İstanbul’da yaşanan olayların etkisiyle maçın gergin oynandığını belirtmiştir. Times ise, 

İsviçre-Türkiye mücadelesini Türkiye’nin Dünya Kupası’ndan elenmesine yol açan İsviçre 
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karşısında alınan bir intikam olduğu imasında bulunurken, "Türk lokumu gibi, intikam soğuk 

yenilen bir yemektir" sözleriyle maçı özetlemiştir (www.radikal.com.tr). 

Avrupa Şampiyonasında Almanya ve Türkiye’nin karşı karşıya geldiği yarı final 

öncesinde Almanya’da yetişen Türk oyuncuların neden Türk Milli Takımında oynadıkları 

tartışmalarıyla milliyetçilik bir kez daha sahneye çıkarak tartışmaların ana konusu olmuştur. 

Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Alman Hükümetinin yanlış politikaları 

nedeniyle Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcuların Alman milli takımında değil de 

Türk milli takımında oynamasını eleştirmiştir. Roth’un eleştirdiği politika Alman 

vatandaşlığını kazanan veya 2000 yılından sonra Alman vatandaşlığına geçen Türk 

gençlerinin 18–23 yaşları arasında “tek vatandaşlıkta” karar kılmalarını içeren “opsiyon 

modeli”dir. Roth bu model sebebiyle Hakan Balta, Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk ve bir 

dönem İlhan Mansız gibi Alman doğumlu futbolcuların Alman Milli Takımı yerine Türk milli 

takımında harikalar sergilediğini Avrupa Şampiyonası üzerinden değerlendirmiştir. Bu 

gençlerin Alman Milli Takımında oynaması gerektiğini söyleyen Roth bunun da gençlere 

Alman olduklarının hissedilmesiyle gerçekleşeceğini vurgulamıştır (Külahçı, 2008:29). 

Almanya Türk Toplumu Derneği yönetiminden Şeref Erkayhan ise Roth’dan farklı olarak, 

ülkeler arasındaki küresel entegrasyonun gerçekleşmesi için Alman Futbol Federasyonunu, 

Milli Takım’da Türk kökenli futbolculara yer vermeye davet etmektedir. Bu öneriyi ise 

Türkiye Başbakanı Recep Tayip Erdoğan, “Avrupa futbol takımlarının forması giyen Türk 

futbolcuları Türklerin Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunun kanıtı” olarak 

değerlendirirek futbolla Avrupa’ya yakınlaştığımızı vurgulamıştır (http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,3437620,00.html). 

 Tarih sahnesindeki politikaların neden olduğu savaşların ya da daha önce yaşanan 

olayların yeşil sahalara yansıması futbolun bir savaş gibi algılanmasına neden olmuştur. 

Ülkeler arasındaki savaş ve rekabet milli takım üzerinden intikam alma duygusuna 

dönüşmüştür. İntikam almak için her bir takımın özel hazırlandığı maçlarda ülkelerin 

basınlarının var olan durumu daha çok büyütmesi de oyunun biçimini değiştirmiştir. Bunların 

dışında 2008 Avrupa Şampiyonasında değinilmesi gereken önemli bir konu ise Rusya ve 

Türkiye’nin yarı finale çıkmasının Avrupalı ülkelerde büyük bir endişe yaratmış olması yer 

almaktadır. UEFA’nın düzenlemiş olduğu Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına 16 ülke 

katılmaya hak kazanmıştır. Bu 16 ülkeden 13'ü Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Ev sahibi 

kontenjanından gelen İsviçre'yi sayılmaz ise Rusya ve Türkiye AB dışından gelen iki 

katılımcı olarak turnuvada yer almıştır. Bu iki ülkenin şampiyonada gösterdiği başarılı 
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performans bütün dünyanın ilgisini çektiği gibi Avrupalıların daha dikkatli analizler ortaya 

çıkarmalarına neden olmuştur. Çünkü iki takımda finallerin kapısından dönmüştür. Almanlara 

yarı finalde yenilen Türk Milli Takımı gibi Rusya’da 2008 Avrupa Şampiyonu olan 

İspanya’ya yarı finalde boyun eğmiştir. Bu iki ülkenin de yarı finale kadar gelmesi ülke futbol 

gelişimleri açısından Avrupa adına önemli sayılacak göstergelerdir. Batılıların 

endişelendikleri durum bu iki eski imparatorluğun tarihte olduğu gibi tekrardan Avrupa 

üzerine hakimiyet sağlayabilecek güçleri olduğunu göstermeleridir. Tarihten farklı olarak bu 

iki ülkenin Batı kökenli olan futbolla Avrupa’yı fethedecek endişeleri Avrupa cephesinde 

turnuva boyunca yaşananların özetini oluşturmaktadır. Diğer yandan ise Rusya ve Türkiye’nin 

başarılı futbolu, futbol endüstrisinin önemli ülkelerinin kendini sorgulamalarına neden 

olmuştur (Tuncay, 2008). 

 Türk Milli Takımının Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki her galibiyeti Türkiye’nin 

imajına büyük prestij kazandırırken özellikle Çekleri yendikten sonra çeyrek finale kalınması 

Türkiye’nin başarılarının mucize ya da tesadüf olmadığını uluslararası alanda duyurmasını 

sağlamıştır. Bu maçtan sonra UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik’in de söylediği gibi Türkiye 

Avrupa’da turnuvanın en çok konuşulan takımlarından biri olmuştur (Milliyet, 2008a:29). A 

Milli Takımın sahalarda gösterdiği başarıyla Avrupa’ya damgasını vurması dış siyasetin 

hareketlenmesini sağlamıştır. Türkiye’nin yıllardan beri beklediği Avrupa Birliği kapıları 

Türkiye’ye hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştır. Bu durum da aşırı sağcıları endişelendirmiştir. 

Avusturyalı aşırı milliyetçi Jörg Haider, Türkiye dışında Rusya’nın da turnuvada gösterdiği 

başarılı performansı yok sayarak “Rusya ile Türkiye’nin Avrupa’da işi ne” diye tepki 

göstermiştir. Sözlerine şöyle devam eden Haider: “Bu iki ülkenin Avrupa ile ortak neleri var? 

Türkiye, Viyana’da final oynayabilir. Ama Avrupa’nın Türkiye’ye kapıları kapalı kalmalıdır. 

Avrupa’nın değerlerini ve kültürünü kabul edecek bir pozisyonda olduklarını sanmıyorum” 

demiştir. Haider dışında İtalya’da ayrılıkçı Kuzey Birliği’de; “Aman Kupa’yı Türklere 

kaptırmayın” derken, Türkiye’nin Ortadoğu ve Arap kökenli bir ülke olduğunu, Avrupa ile 

yakından uzaktan bir ilgisi olmadığını savunarak; “Bunu zaten Brüksel dışında artık herkes 

kabul ediyor. Yapılacak iş, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanmaması gereken Türkleri 

mutlak ve her yolu deneyerek engellemektir. Bu saatten sonra bu görev Almanya’ya 

düşmektedir. Umarız Almanya bizlere ihanet edip Türklere yenilmez görüşünde 

birleşmişlerdir”. Kuzey Birliği Varese Gençlik Kolu Başkanı Marco Pinti ise Avrupa Birliği 

içerisinde yer almayan Türkleri kastederek “Avrupa dışından bir ülke bu şampiyonaya 
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katılıyorsa Uganda’nın da katılma hakkı doğar” diyerek turnuvanın formatına eleştiri 

getirmiştir (Erus, 2008:29). 

3.4. 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASININ TÜRKİYE AÇISINDAN 

EKONOMİK ANALİZİ       

     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dünya futbol 

pastasının büyüklüğüne vurgu yaparak futbolun bir endüstriye dönüştüğü gerçeğini gözler 

önüne sermektedir. Bu yüzden futbol ekonomisini diğer sektörler gibi düşünmek gerektiğini 

söyleyen Hisarcıklıoğlu futbolun; “şirketleri, tesisleri, çalışanları, hatta ihracatı var. Üstelik 

turizm, tekstil ve elektronik gibi birçok sektörü de doğrudan etkilediğini” belirtmiştir 

(Kuburlu, 2008c:8).  

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan turizm, tekstil ve elektronik 

sektörlerindeki hareketlilik küresel futbol organizasyonlarıyla koşut geliştiği için Euro 

2008’de aynı değişim ve hareketlilik bu sektörlerde yaşanmıştır. Örneğin 2002 Dünya 

Kupası’nda üçüncü olarak tüm dünyaya adını duyuran milli takımın başarısı kupanın ev 

sahipliğini yapan Güney Kore ve Japonya’dan ülkemize 2 bin kişinin ziyaret etmesini 

sağlamıştır. Euro 2008’e ev sahipliği yapan Avusturya ve İsviçre`nin Türkiye’ye yakınlığı 

dikkate alındığında bu sayının 20 bine ulaşması tahmin edilmektedir. Turizmdeki bu 

hareketliliğin başta turizm acenteleri olmak üzere, seyahat turlarına 5 milyon dolar civarında 

bir gelir yaratması öngörülmektedir (Akşar, 2008a).  

Euro 2008’de alınan zaferler için “çok olumlu ve önemli bir tanıtımın gerçekleştiğini” 

vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (Erdem, 2008:13) Bakanlığın 2004`te 

Türkiye`nin tanıtımı için ayırdığı 35 milyon dolarlık bütçenin, 2008`de en az 50 milyon 

dolarlık bir tanıtım olanağına ulaştığını belirtmektedir (Akşar, 2008a). Turizm sektöründeki 

yetkililer ise sportif başarıların ülkelerin uluslararası alanda güven tazelediğine vurgu yaparak 

milli takımın tanıtımda oynadığı rolün çok büyük olduğunu yaklaşık 450 bin dolarlık tanıtıma 

eşdeğer geldiğini söylemektedir. Ayrıca bu tanıtımın yansımalarını 2009’daki turist sayısında 

en az yüzde 3’lük bir artış gerçekleşerek görüleceğini de belirtmişlerdir (Erdem, 2008:13). 

200 ülke televizyonlarından canlı olarak yayınlanan her maçı 150 milyon kişi izlemiştir. 

Hem ülkenin bilinirliği açısından hem de tanıtımı açısından Euro 2008’in önemi artarken 

UEFA’nın sitesi başta olmak üzere birçok internet sitesi ve gazetelerde Türkiye’nin adı yer 

almış ve yorumlar yapılarak (Kuburlu, 2008f:9) Türkiye bütün dünyaya kendisini bir kez daha 

tanıtmıştır. Bu başarılı tanıtımın mimarı olan A Milli Takımın teknik direktörü Fatih Terim 
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ise Avrupa Şampiyonası'nda milyar dolarlık kampanyayla yapılamayacak tanıtımı futbolcuları 

ile beraber yaptıklarını ifade ederek, bunu futbolun inanılmaz gücü sayesinde 

gerçekleştirdiklerini vurgulayan açıklamasında: “Herkese şapka çıkartan maçlar oynadık. 

Müthiş galibiyetler kazandık. Siyasilerin 20 yılda yapamayacağı şeyleri 20 günde yaptık. 

Türkiye sempatik bir ülke oldu. İlişkilerimizi düzeltemediğimiz ülkelerden bile tebrik mesajı 

aldık” şeklinde dile getirmiştir (www.ntvspor.net). 

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında tanıtımla gelen bilinirliğin yanı sıra tekstil 

sektöründe de büyük gelişimler meydana gelmiştir. Euro 2008’den önce kimsenin 

ilgilenmediği bayrak satışlarında artış görülmüştür. 10 yıldan bu yana yurtdışına ihracat yapan 

birçok firma 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya ve Avusturya’ya 4 milyon adet 

bayrak sevk ederek yüzde 100’ün üzerinde bir satış gerçekleştirmiştir (Kuburlu, 2008f:9). 

Milli Takım’ın Euro 2008’deki maçları sırasında Türkiye’de 2 milyon adet ve 3 milyon 

YTL’lik bayrak satışı olmuştur. Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler olan Almanya 

başta olmak üzere, Belçika ve Fransa’dan bayrak talebini Türk firmalar karşılamıştır. Euro 

2008’de Almanya, Avusturya ve İsviçre için de bayrak üretilmiştir. Normal yaz aylarında 

günlük bayrak siparişinin 800 iken, futboldaki başarı sonrasında bu rakam bin 500’lere 

çıkmıştır. Türkiye’nin Euro 2008 gruplarındaki son maçında stadyum çevresindeki forma ve 

bayrak satışların da büyük bir patlama yaşanırken; İsviçre’nin Viyana şehrinde toplanan 

binlerce Türk taraftar, lisanslı ürün satışı yapan mağazalara akın etmiştir. Maçı stadyumdan 

izleyen taraftarlar ise stat çevresinde satış yapan noktaları doldurmuştur. Türkiye’de çeyrek 

final sonrası Milli Takım forması satışlarında yüzde 100’lük artış meydana gelmiştir. Türkiye 

Milli Takım’ın forma satışlarında yaşanan bu yükseliş üreticilerin ekstra üretim yapmasını 

sağlamıştır. Milli Takımın forma sponsoru olan Nike forma satışlarının her başarıda arttığını 

belirterek, özellikle turkuvaz renkli formanın büyük ilgi gördüğünü ve bu formalarda ciddi 

satışlara ulaştıklarını belirtmiştir (Baş, 2008b:8). 2002 Dünya Kupası`na katılan Türkiye`nin 

forması, bayrakları ve diğer logolu ürünlerin satımından tekstil sektörüne yaklaşık 50 milyon 

dolar gibi kısa süreli bir katkı sağlanırken, Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında bu tutar 

70 milyon dolara çıkmıştır (Akşar, 2008a). 

Turnuvayla hareketlenen diğer bir sektör ise elektronik ve iletişim sektörü olmuştur. 

2002 Dünya Kupasında yaşanan TV ve uydu satışları elektronik ve iletişim sektörüne yaklaşık 

75 milyon dolarlık bir katkı sağlamıştır. Avrupa Futbol Şampiyonasında ise teknolojideki 

gelişmeler göz önüne alındığında minimum 100 milyon dolar civarında plazma TV ve uydu 

paketi satışından sektöre bir para girmiştir (Akşar, 2008a). 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası 
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sırasında satış patlaması yapan LCD ve plazmaya talep şampiyona dönemi artmıştır. 

Firmaların şampiyona sırasında satışları geçen yıllara göre iki katına çıkmıştır. Japon plazma 

üreticisi Pionerr’in Türkiye’deki dağıtıcısı olan Digicom televizyon satışlarında 2008’in 

sonuna kadar 100 bini plazma, 650 bini LCD olmak üzere 750 bin adete çıktığını kaydetmiştir 

(Baş, 2008a:12). İletişim sektöründe de mobil cep telefonları satışlarıyla görüntü ve ses 

iletişimi nedeniyle minimum 5 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yakalanmıştır. 2002`de 10 

milyon dolara turnuvanın yayın hakkını alan TRT 15 milyon dolar reklam geliri sağlamıştır. 

Euro 2008 futbol turnuvasının resmi yayın hakkını ATV ve Digitürk almıştır. ATV ve 

Digitürk’te Milli Takımımızın gösterdiği başarılı performanstan dolayı 2002’deki yayın 

gelirini yakalarken (Akşar, 2008a) ayrıca 15 milyon dolarlık bir reklam gelirine de sahip 

olmuştur (Akşar, 2008b). Çünkü tüm dünyada Türkiye’nin maçları büyük bir heyecanla ve 

merakla izlenmiştir. Turnuvaya Portekiz mücadelesiyle başlayan Millilerin bu maçını tam altı 

milyon kişi izlemiştir. Portekiz maçının ardından İsveç-Türkiye maçı İsveç TV’si tarafından 

yayınlanmış ve 1,652 milyon kişi maçı izlemiştir. Bu bugüne kadar İsveç’te en çok izlenen 

ikinci maç olmuştur (Koloğlu, 2008:6). Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 

İspanya-Almanya karşılaşması bile Almanya’nın yarı finalde karşılaştığı Türkiye maçındaki 

izlenme rekorunu geçememiştir. Basel'deki yarı final maçında karşı karşıya gelen ve 

Almanya'nın 3-2'lik galibiyetiyle kapanan Türkiye maçını 29.54 milyon kişi ekran başından 

izlerken, final maçını 25.96 milyon kişi takip etmiştir (www.sporx.com). 

Euro 2008’in lisanslı ürünlerinin satışlarında Türkiye 16 ülke arasında 14’üncü sırada 

yer almıştır. Turnuvada en çok ürünü satılan ülke ise Almanya olmuştur.  Euro 2008’in 

lisanslı ürünlerinin satış haklarını elinde bulunduran IPM Şirketler Grubu 40 milyon Euro’luk 

bir satış hedefi koymuştur ama Türkiye’de satılan korsan ürünler nedeniyle satış rakamları 

beklenenin altında kalmıştır. Dünya genelinde Türkiye lisanslı ürünlerinden yaklaşık 35 

milyon Euro’luk satış gerçekleştirmiştir. Euro 2008’de taraftarlar tarafından en çok ilgi gören 

ürünlerin başında  Euro 2008 maskotları gelmiştir. Bu ürünlerden Türkiye 5 milyon Euro’nun 

üzerinde gelir elde etmiştir. Bunun yanı sıra anahtarlık, futbol topları ve çakmak satışları da 

beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin hediyelik eşyaları 

özellikle Japonya başta olmak üzere Güney Kore ve Dubai gibi ülkelerde daha çok ilgi 

görmüştür. Bu üç ülkede Türkiye 1 milyonluk gelir elde etmiştir (Kuburlu, 2008f:9).  

Euro 2008’de Milli Takımı desteklemek isteyen 15 bin kişi Türkiye’den ev sahibi 

ülkeler olan İsviçre ve Avusturya’ya akın etmiştir. 13 günde 4 maç oynayan Milli Takım’ı 

stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar bu gezilerde 22.5 milyon Euro harcamıştır. Gurbetçi 
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taraftarların yanı sıra Türkiye’den her maça ortalama 3 bin 750 kişi İsviçre ve Avusturya’ya 

gitmiştir. Yani bir anlamda Milli Takım dışında taraftalar da Viyana’ya çıkarma yaparak 

takımını yalnız bırakmamıştır (Kuburlu, 2008ğ:13). 

Euro 2008’de yarı final maçında Almanya’ya yenilerek kupaya veda eden Türkiye tur 

primleri ve galibiyetlerle kasasına 14.5 milyon Euro koymuştur. 5 maçta 2 yenilgi alan Milli 

Takım 184 milyon Euro’luk havuzdan 14.5 milyon Euro kazanmıştır. Türkiye’nin yarı finale 

gelene kadar kazandığı paralar şu şekildedir: 

- Gruplara kaldığı için 7. 5 milyon Euro kazandı. 

- İsviçre ve Çek Cumhuriyetleri galibiyetlerine 2 milyon Euro aldı. 

- Çeyrek finale kalarak kasasına 2 milyon Euro koydu. 

- Yarı finale çıkarak 3 milyon Euro daha kazandı (Kuburlu, 2008f:9). 

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında kendi kazancını artıran Türk Milli Takımı 

hem kendi ülkesine hem de Avrupa ekonomisine de büyük katkı yapmıştır. Milli takımın Euro 

2008`e katılması, Türkiye’ye 285 ile 300 milyon dolar civarında bir katkı sağlamıştır. 482 

milyar dolarlık GSMH’si olan Türk ekonomisine, bu turnuvanın makro bazda etkisi ise on 

binde sekiz düzeyinde gerçekleşmiştir (Akşar, 2008a). 1992 yılından beri Avrupa Futbol 

Şampiyonası’nın resmi sponsoru olan MasterCard’ın yaptırdığı araştırmaya göre, Türk Milli 

Takımı’nın oynadığı bir maç Avrupa ekonomisine 42 milyon Euro’luk değer yaratmıştır. 

Turnuva boyunca 5 maç oynayan Milli Takımı’nın yarattığı ekonomik değer ise 210 milyon 

Euro’ya ulaşmıştır (Kuburlu, 2008f:9).  

Türk Milli Takım oyuncuları Euro 2008’de takımlara dağıtılacak paranın belirleyicisi 

olan UEFA’dan takımlarına para kazandırırken aynı zamanda Türk Futbol Federasyonundan 

da prim alarak prim zengini olmuşlardır. Özellikle futbolcuların Euro 2008’de gösterdiği 

performansı ödüllendirmek isteyen TFF başkanı Hasan Doğan Çek maçından önce milli 

takımın bu maçı kazanıp çeyrek finale adını yazdırmasıyla beraber futbolcu başına 250 bin 

YTL prim dağıtılacağını duyurmuştur. Çeyrek finale adını yazdırmayı başaran milli takımı 

böylece başarılı mücadelesinin ödülünü almıştır (Er, 2008:38). 

Turnuvada mücadele eden diğer Avrupa takımlarına göre Milli takım sponsor sayısı 

açısından ön sıralarda yer almaktadır. Almanya ve İngiltere'nin "ana sponsor" kategorisinde 

bir firma yer alırken Yunanistan'ın 3 tane bulunmaktadır. Türkiye’ye bu anlamda en yakın 

ülke 15 resmi sponsoru bulunan İtalyadır. Euro 2008 boyunca reklam kampanyalarında  “ana 

sponsor”luğa vurgu yapan ve futbolcuların annelerini oynatarak başarılı bir kampanyaya imza 
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atan TTNet ile beraber Milli takımımızın 8’i ana sponsor olmak üzere toplam 16 sponsoru 

bulunmaktadır (Kuburlu, 2008g:13). Milli Takımının Euro 2008’de tarihinde ilk kez yarı 

finale yükselmesi de futbol ekonomisine yatırım yapmak isteyenleri hareketlendirmiştir. Milli 

takımının başarıları ile beraber bu şova çeşitli kampanyalar ve iletişim harcamalarıyla destek 

olan sponsorlar arasında (Kuburlu, 2008e:9) Garanti, THY, Coca-Cola, Turkcell, Ülker, Efes 

Pilsen, Mercedes-Benz ve TTNet ana sponsor olurak yer alırken; Nike ise takımın teknik 

sponsoru olarak futbol takımımıza destek vermektedir. Takımın diğer resmi sponsorları ise 

Petrol Ofisi, İddaa ve Sarar. Türk Milli Takımının resmi tedarikçi firmalar arasında Yurtiçi 

Kargo, Acıbadem, Powerade ve Teknosa yer almaktadır (Kuburlu, 2008g:13). Euro 2008’de 

Milli  Takım sponsorluk gelirlerinde 15 milyon dolara ulaşmıştır (Akşar, 2008a). 

3.5. 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASININ TÜRKİYE AÇISINDAN POLİTİK 

AÇILIMI 

 Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye iç siyasetinin karmaşık olduğu bir 

dönemde başlamıştı. Türkiye 2008 yazını tam bir siyasi krizin ortasında geçirmekteydi. 

Anayasa Mahkemesi’nin İktidar Partisi için kapatılma kararı istemesi bu siyasi krizin en 

önemli maddesini oluşturuyordu. Böyle bir dönemde başlayan turnuvadaki ilk maçın 

Portekizle oynanması futbol tarihine 3F ile geçmiş olan Salazar’ı akıllara getirdi. Portekiz’i 

1932’den 1968’e dek yönetmiş olan Salazar iktidarda kalmasının formülünü 3F’ye borçlu 

olduğunu söylemiş ve bu 3F’yi; futbol, fado ve fiesta olarak tanımlamıştı. Futbolun halk 

üzerindeki uyuşturucu etkisini kullanarak uzun yıllar iktidar kalan Salazar’ın bu söylemi Euro 

2008’de bir kez daha hatırlanmıştır. Portekiz-Türkiye maçında siyaset dünyasından çok sayıda 

sima yer almıştı. Başbakan Erdoğan’da bu siyasilerden biri olacaktı ama Anayasa 

Mahkemesinin verdiği kapatma kararı sonrası AKP Merkez Karar Yürütme Kurulunun 

(MKYK) olağanüstü toplanması nedeniyle Başbakan ve beraberindeki heyetin Cenevre’ye 

gelmesi iptal olmuştu. Ama, Cengiz Çandar’a göre Anayasa Mahkemesi kararının ardından, 

AKP-MKYK olağanüstü toplansa da, Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’ye ulaşması için yeterince 

zaman aralığı bulunmaktaydı. Başbakan’ın Euro 2008’in ilk maçında Portekiz maçında yer 

alması,  binlerce Türk’ün arasında görünerek “ulusal lider” imajına vurgu yapabileceği gibi, 

yararlı siyasi temaslar içinde kullanabilirdi. Cenevre’ye Başbakanı davet edenler arasında 

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Fin devlet adamı Olli 

Rehn’de yer alıyordu. Rehn’in yanı sıra Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso da 

Cenevre’deydi. Barroso bir futbol tutkunu olarak Cenevre’de yer alsa da turnuvaya 

katılmaktaki amaçlarından biri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’nin yaşadığı 
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son siyasi krizi konuşmak ve bu yaşananların Avrupa Birliğine girme sürecini nasıl 

etkileyeceğini değerlendirmekte yer almıştır (Çandar, 2008b:17). Ama Başbakan’ın 

Türkiye’deki siyasi kriz nedeniyle katılamadığı maçta hem Türkiye dış politikasında bazı 

fırsatları kaçırmış oldu hem de Türk Milli Takımı Portekiz karşısında yenilerek turnuvaya kötü 

bir başlangıç yaptı. Sonuç olarak turnuvanın başı futbol ve siyaset için yenilgiyle başlamıştı. 

UEFA’nın düzenlemiş olduğu Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası uluslararası çapta 

düzenlenen önemli turnuvalardan bir tanesidir. 16 ulusal milli takımın yer aldığı bu turnuvada 

amaç dostluğun, kardeşliğin pekişmesidir ki bu yılki turnuvanın sloganı “Irkçılığa Karşı 

Birleşelim” ve her milli takım formasının sol koluna yapıştırılmış “Respect” (Saygı) yazısı 

bunu göstermektedir (Çevik, 2008). Milliyetçilikten çok enternasyonalizm kavramına yani 

ulusal çıkarların yerine bunların üstünde yer alan genel çıkara bağımlı olmasını öngören 

görüşün (Büyük Laurousse, 1992:3732) turnuva boyunca yaşanması istenmektedir. Turnuva 

süresince Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök ve Hasan Pulur gibi yazarlar milliyetçilik yerine 

enternasyonalizm olgusunu yazılarında desteklediklerini vurgulamışlardır. Ama Portekiz 

maçından sonra Türkiye’nin İsviçre karşısında aldığı galibiyetle beraber milliyetçilik kavramı 

Türkiye’deki yazılı basında farklı bir tarzla sunulmuştur.  

Türkiye’de milliyetçilik hareketleri 19.yüzyılın ortalarında entelektüel çevrede sınırlı 

olarak başlamış ve Atatürk devrimlerine kadar halk arasında büyük bir etkenliği olmayan bir 

kavram olarak yer almıştır. Türkiye’de milliyetçilik kavramı: “Burjuva demokratik siyasal, 

toplumsal ve kültürel değişimin başlamasıyla, hemen her burjuva devriminde olduğu gibi 

önemli bir ideolojik ve bilinç yönetimi biçimi olarak yaygınlaşmaya başlayarak ” dünyadaki 

gelişimine benzerlik göstermiştir (Erdoğan ve Alemdar 2005:180-181). 

Kitle iletişim araçları bir millete aitlik hissinden gelen milliyetçilik duygusunu özellikle 

milletlerararası spor etkinliklerinin yaygınlaşmasından beri yaşatıp sürdürmede önemli rol 

oynamışlardır. Kitle iletişim araçlarında; “milli maçlar büyük olay olarak büyük tantanalarla sunulur. 

“Bizim takımımız” bizden olmayan “onların” takımına karşı derin ve şiddetli bir heyecan ve hisle desteklenir. 

Altın madalya veya herhangibir madalya alan sporcumuzun karşılaşması defalarca gösterilir, sporcunun hayat 

hikayesi sunulur; milli haysiyet ve şerefimizi ve menfaatlerimizi nasıl koruduğu bol bol anlatılır” (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005:181). Hasan Pulur futbol ve milliyetçilik başlıklı köşe yazısında Atatürk 

milliyetçiliğiyle basına yansıyan milliyetçilik arasındaki farkı ortaya koyarak bir nevi yazılı 

basını eleştirmiştir. Hikmet Özdemir’den aktarımıyla Atatürk Milliyetçiliği: “ayrımcı ve ırkçı 

bir kavram değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkının kökeni ne olursa olsun, devlet 

yönünden tartışmasız eşitliği, içtenlikli birliği ve birliğe yaşama isteğini içeren çağdaş bir 
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olgudur. Ayrımcılığı dışlayıp ulus yapısı içinde kaynaşmayı öngören bu kavram, etnik 

kökenleriyle kimliklerin ayrımcılığa varan resmi bir tanıtım belirtisi olarak söylenmesini 

engellemektedir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Hasan Pulur yazısında milliyetçiliğin bağlı 

olduğu milleti başka milletlerden üstün görmediğine vurgu yapmaktadır. Milliyetçilik yazılı 

basında yer aldığı gibi başkalarının topraklarını işgal etmek ve başkalarına zulmetmek de 

değildir. Yani burada Pulur, diğer gazetelerin sayfalarında yer alan “Türkler üçüncü defa 

Viyana kapılarında” gibi milliyetçiliğe vurgu yapan manşetlere ve yazılara gönderme 

yapmaktadır (Pulur, 2008:3).  

Hasan Pulur’un da vurgu yaptığı gibi Türkiye’deki spor basınının manşetlerini tarihsel 

bir bakışla birleştirmesi Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Avusturya’nın 

Viyana kentinde yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı döneminde Kanuni ile ilk 

kez 1529'da, ikinci kez de 1683'te IV. Mehmet ile kuşatılan Viyana kapılarından iki kez 

dönülmesi Türk tarihinde ağır yara olarak yer almaktadır. Türk Milli Takımının Euro 2008 

Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği başarılı performansla bu kapıya dayanmak ve bu 

kapıyı üçüncü kez zorlayıp geçmenin anahtarı olarak futbol görülmüştür (Başaran, 2008a:20). 

Yazılı basın 1529’da başlayan savaşı 2008 yılında ilk önce kendi sayfalarında daha sonra yeşil 

sahalarda yeniden diriltmeye çalışmıştır. Bu tür başlıklar atılarak “milliyetçi damarı” güçlü 

olanları daha çok harekete geçirmek amaçlanmıştır (Başaran, 2008c:20).   

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık’ın köşesinde bu tarihi süreci anlatan bir karikatür 

aslında her şeyi özetlemektedir. Bir tarafta 1683 yılında Osmanlı bir savaşçı ve önünde bir 

savaş topu diğer kare de ise 2008 yılında üçüncü kez Viyana kapılarına geldiğimizin sembolü 

bir futbolcu ve önünde savaş topu yerine futbol topu yer almaktadır (Aşık, 2008:15).  

Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca Viyana’nın bir kez daha fethedileceğine atıfta 

bulunarak futbol ve savaş olgusunu bir kez daha vitrine çıkartan basın ile beraber milliyetçilik 

duyguları iyice kabarmıştır. Bütün ülkenin bu savaşta topyekün milli takımının arkasında 

olduğunun belirginleşmesiyle antrenöründen oyuncusuna kadar herkes bu savaşın kazanımı 

için alınteri dökecektir. Günlük spor gazeteleri dışında diğer günlük gazetelerde bu olguyu 

ayağa kaldıracak manşetlerle okuyucu karşısına çıkarak milliyetçilik duygusunun artmasına 

neden olmuştur. İşte Türkiye’nin başarılarını fetih ve bu fethi gerçekleştiren “viyana fatihleri” 

yani oyuncular ile birleştiren bazı gazete başlıklarından örnekler aşağıda yer almaktadır:  

Türk Milli Takımının çeyrek finale çıkma mücadelesi gösterecekleri Türkiye-Çek 

karşılaşması öncesinde basın tarafından milli takıma üstlenmeleri gereken misyonları: “Bunun 
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İçin Doğdunuz” (Hürriyet-Sabah) “70 Milyon Tek Yürek” (Bugün-Sabah-Fotomaç)/ “3. 

Viyana Kuşatması” (Star) 15.06.2008 şeklinde bildirilmiştir. 

Çekleri yenip Türkiye’nin çeyrek finale yükselmesiyle bu zafer gazetelerde: “Türkler 

Yine Viyana Kapılarında” (Radikal)/ “Allah’ım Sonunda Viyanadayız” (Fotospor)/ “Çılgın 

Türkler” (Fanatik)/ “Çılgın Türkler Kükredi” (Bugün), “Çılgın Türkler Viyana’da” (Güneş-

Posta). “İşte Tarih Böyle Yazılır”/ “Milliler Tarih Yazdı” (Zaman-Y.Şafak)/ “Çoş Türkiyem 

Çoş Bu Gurur Hepimizin”/ “Bunun Adı Destan”/ “Tarih Yazdık” (Akşam)/ “Bu Zafer “En 

Büyük Baba’ya ATATÜRK’E” (Fanatik) 16.06.2008 şeklinde manşet olmuştur. 

Çeyrek finalde Hırvatistan ile mücadele eden Türk Milli Takımının yarı finale çıkma 

yolundaki bu maç gazetelerde: “Dualarımız Sizinle”/ “Viyana’yı Fethedin” (H.O. Tercüman)/ 

“Viyana Kuşatması”/ “Viyanayı Bu Kez Fethedeceğiz” (Türkiye)/ “Haydi! Tarihi Bir de 

Viyana’da Yazalım” (Akşam)/ “Hırvatların Aklı Viyana Kuşatmasında” (Zaman)/ “Viyana’da 

Türk Marşı”(Güneş)/ “Viyana’da Çiftetelli” (Star)/ “Viyana’da Türk Valsi” (Sabah)/ “325 Yıl 

Sonra Yeniden Viyana Kapılarındayız Gazanız Mübarek Olsun Ceddin Dedeeen” (Fotomaç)/ 

“Osmanlı Tokadı Geliyooor” (Fotogol)/ “Bekle Bizi Viyana” (Fanatik)/ “70 Milyon Kalp Yarı 

Final İçin Çarpıyor”(Star) “Terim’in Öğrencileri 11 Dalmaçlı’ya Karşı” (Radikal)/ “Baba Yap 

Bi Güzellik Daha”(Fotospor) 20.06.2008 şeklinde; yine Viyana fethi üzerinden özetlenmiştir. 

Hırvatistan maçından sonra milliyetçilik duyguları iyice artmış ve Viyana’nın üçüncü 

kez fethi ya da düşürülmesi bazı gazete manşetlerine göre tarihte olmasa da bu kez futbolla 

gerçekleşmiştir: “Viyana Düştü/Viyana’yı Fethettik” (Türkiye)/ “Viyana Fatihleri” (Bugün-

Hürriyet)/ “Viyana’yı Fethettik Ceddin Dedeeen” (Fotomaç)/ “Bu Kez Düşürdük” (3. Kez 

Geldiğimiz Viyana Kapılarında Zafere Ulaştık) (Fotogol)/ “Viyana’da Türk Valsi” (Star)/ 

“3.Viyana Kuşatması” (Sabah)/ “Viyana Kalsın Kupayı Getirin” (Y.Şafak)/ “Viyana Viyana 

Olalı Böyle Kuşatma Görmedi” (Zaman)/ “Kuşattık Yıktık” (H.O.Tercüman)/ “Çılgın Türkler 

Soruyor Var Mı Başka Ateş İsteyen!” (Fanatik) / “Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış 

Şaşarım!”(Fotospor), “Türk Mucizesi”/ “Muhteşem Türkler” (Posta-Güneş)/ “Mama Lı 

Turchi” (Anneciğim Türkler) (Takvim)/ “Türk’ün Gücünü Dünya Bir Daha Gördü” (H.O 

Tercüman)/ “İşte Destan Böyle Yazılır” (Takvim)/ “Tarih Yazdık” (Cumhuriyet) 

“İmparatorun Aslanları 70 Milyon Türk’ü Cennetin 7. Kattına Taşıdı” (Fotomaç)/ “Viyana 

Viyana Olalı Böyle Kuşatma Görmedi”/ “70 Milyonun Duasıyla Kazandı” (Zaman)/ “İnancın 

Zaferi”/ “Hakemi de Üstüne Koyduk”(Fotospor)(21.06.2008) şeklinde galibiyet manşetlere 

taşınmıştır. 
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Futbolla tarihin iç içeliği basında Türk Milli Takımının turnuvada başarılar 

göstermesiyle beraber artarak devam etmiştir. Sadece Türkiye’deki spor basını değil 

yurtdışındaki gazetelerde tarihe vurgu yapan başlıkları seçmişlerdir. Örneğin Hasan Cemal’in 

Euro 2008’de Türkiye’nin maçlarını izleyerek tarihe tanıklık etmenin güzelliğini vurgu 

yapması gibi İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin başlığı “Türkler Tarih Yazıyor” şeklinde 

sunulmuştur (Cemal, 2008b :19).  

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasının başlamasıyla beraber gazetelerdeki siyaset, 

ekonomi yazan yazarlarda Türk Milli Takımının başarılı performansını köşelerine 

taşımışlardır. Bunun nedeni ise A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2008’de gösterdiği 

performansın genel olarak Türkiye’nin ekonomisiyle ve siyasetiyle özdeşleşmesinden 

kaynaklanmaktadır (Başaran, 2008a:20). Türkiye’nin İsviçre maçından başlayarak Hırvatistan 

maçına kadar önce rakiplerinin skor olarak gerisine düşmesi ve son dakika golleriyle 

galibiyetler kazanması siyaset yazarlarına göre bir Türkiye gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Milliyet yazarı Derya Sazak Siyaset Günlüğü köşesinde Çek Cumhuriyeti galibiyetinden 

Türkiye’nin geriye düşmesine rağmen takımları birer birer yenmesini: “Futbolumuz da siyaset 

gibi, Burası Türkiye nitelemesini doğruluyor. Dibe vurmadan kazanamıyoruz” (Sazak, 

2008:21) şeklinde ifade ederek futbolu siyasete benzetmiştir.  

Çek Cumhuriyetinin başarılı file bekçisi Petr Cech’in şampiyona öncesi sözleri Derya 

Sazak’ın düşünceleriyle örtüşmektedir. Cech: “Türkler bir gün dünyanın en iyi takımı gibi 

oynayıp herkesi yenebilirler. Bir diğer gün en sıradan takıma yenilebilirler” şeklinde 

demecinde haklıdır ama Cech’in bilmediği şey Türk Milli Takımının aynı maç içinde birçok 

açıdan değişebileceği gerçeğinin bu turnuvada sergilenmiş olduğudur. Bir önceki maçı 

çeviren takımla diğer maçta sahaya çıkıp şampiyonanın en kötü oyununu oynayan yine 

Türkler olmuştur. Ve aynı Türkler aynı maçta yapılan değişikliklerle şampiyonanın tarihini 

yazmayı başarmışlardır. Cech’in teşhis ettiği gibi, hatta daha da ötesinde en tahmin edilemez 

kişiler Türkler olmuştur. Türk Milli takımının yaptığı gibi Türklerin hayatları, ekonomisi, 

siyasetinde de bir dakika sonra karşınıza ne çıkacağı belli değildir (Demirkol, 2008:25). 

Türk Milli Takımı’nın Euro 2008’de finale doğru yaklaşmasıyla futbolda siyasete 

yakınlaşmaya başlamıştır.  Futbol Türkiye’de gündemin en önemli maddesi haline gelmişken 

futbol mucizesinden siyasilerde yararlanmak istemişlerdir. Örneğin ekonominin gidişatının 

değerlendirildiği toplantılarda futbollu atıflar yapılmıştır. Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, 

Milli Takımın son yıllarda gösterdiği açılım ve başarıları, hükümet olarak son 5 yılda 

ekonomi alanında gösterdiklerini söyleyerek iktidar adına futboldan pay çıkarmaya 
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çalışmıştır. Aynı şekilde muhalif tarafta hükümete yönelttikleri eleştirileri futbolu kullanarak 

dile getirmiş ve hükümete: “Gol atmasını bekliyoruz”  şeklinde cevap vermişlerdir (Şahin, 

2008:6).  

Millilerin 2-0 mağlup duruma düştükleri Çek maçında, son dakikalarda attıkları gollerle 

Çekleri 3-2 yenmesi tüm ülkede büyük sevinçle karşılanırken Başbakan Erdoğan, milli 

duyguları doruğa çıkaran bu başarıyı siyasi malzeme olarak kullanma fırsatını kaçırmamıştır. 

Milli Takım’ın Çekler karşısında verdiği mücadeleyi örnek gösteren Erdoğan; “Demek ki 

başarı 90 dakikayla sınırlı değil, son nefese kadar devam etmek gerekiyor... Bir millet 

topyekun arkanızda duruyorsa başarmanız mukadderdir” demiştir. Milli Futbol Takımı’ndan 

bahsederken  AKP’ye geçiş yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; “milletimizin yüreğini 

kabartan bu başarıdan ülkeye hizmeti büyük şeref bilen bu kadroya geçelim..” sözleriyle   

konuşmasına devam etmiştir. Bu sözleriyle kapatma davasıyla ilgili olarak izleyeceği yolu da 

netleştirmiş olan Erdoğan; “son ana kadar mücadeleye devam”; “millet topyekun arkanızda” 

sözleri ile de kapatma kararı çıkması halinde erken genel seçime gideceğinin işaretini milli 

takımının yarattığı başarıyı kullanarak dile getirmiştir (Bila, 2008:16).   

Başbakan Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonasının çeyrek finalinde Hırvatistan-

Türkiye maçını izlemek için programında değişiklik yaparak Viyana’ya gitmiştir. Portekiz 

maçında stattaki yerini alamayan Erdoğan bu kez maçı statta UEFA başkanı Michel Platini ile 

birlikte izlemiştir. Platini’nin yanı sıra Başbakanın yanında TFF Başkan Hasan Doğan ve çok 

sayıda milletvekili yer almıştır. A Milli Takımının Hırvatistan’ı yenip yarı finale kalmasıyla 

çok mutlu olduğunu ve galibiyetin “çileli bir mücadeleden sonra” kazanıldığını belirten 

Başbakan, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi gerileme gönderme yaparak; “eşim ağlayarak 

beni aradı; ülkemizin bu galibiyete ihtiyacı vardı” sözlerini herkesle paylaşmıştır. Erdoğan 

ayrıca karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek futbolculara: “Sizlerle gurur duyuyorum. 

Bu galibiyet Türk milleti için çok önemliydi. Hepinizi tebrik ederim” diyerek Türkiye’nin 

siyasi bunalımlarını üstünden atmanın aracı olarak futbolu bir kez daha kullanmıştır (Hürriyet, 

2008a:34). 

 Hırvatistan maçının en büyük galibi olarak Hürriyet yazarı Erman Toroğlu Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ı görmüştür. Çünkü Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, 

Çek maçından sonra Hırvatistan maçına Başbakanı, Cumhurbaşkanı’nı, Ana muhalefet 

başkanını, Genel Kurmay Başkanını yani kısaca Türkiye’deki üst düzey kişileri davet etmiştir. 

Ama bu davete bir tek Erdoğan katılmıştır; “hem de Trabzon’dan maça yarım saat kala geldi. 

Hani ne demişler? “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer”. Böyle bir maçtan sonra da yaptığı 
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jestlerle ve hareketlerle Başbakan son derece sempatik geldi. Çok doğaldı, içtendi. Yani 

anlayacağınız Deniz Baykal burada da golünü yedi” (Toroğlu, 2008:39) şeklinde 

düşüncelerini ifade etmiştir.  

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’da Recep Tayyip Erdoğan’ın futbolu kullanarak 

halka yönelik mesajlar vermesi gibi kendi konuşmalarını Türk Milli Futbol Takımı’nın tarihi 

başarısından yola çıkarak vermeye başlamıştır. AKP’nin kapatma davası nedeniyle bir kaos 

ortamının Türkiye’de meydana geldiğini dile getiren Baykal: “Nasıl Milli Takım 70. dakikada 

kabustan kurtulduysa, Türkiye’de derhal içine sürüklendiği bu kaostan bir an önce 

kurtulmalıdır” diyerek siyaset ve futbol söylemlerini birleştirmiştir (Milliyet, 2008b:19). 

Ayrıca Deniz Baykal Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası bittikten sonra da Milli Takımın 

yarattığı havayı kullanmaya devam etmiştir. Katıldığı bir festivalde: “Milli Takım mucize 

yarattı. Hepimiz onunla iftihar ettik. Ama asıl mucizeyi 600 bin liraya aldığı buğdayı şimdi 2 

milyona alıp da 4 yıl önceki fiyatından satan çiftçi gösteriyor. Dünyaya mucizeyi Türkiye’nin 

çiftçisi, tarımı gösteriyor” şeklinde ifade ederek iktidar partisinin yürütme politikasına 

gönderme yapmıştır (Konuralp, 2008:20). Ama muhalefet ne kadar iktidar partisine yönelik 

karşı çıkışlarını sürdürürse sürdürsün futbol güncel olayların unutulmasını sağlayan yani 

Salazar’ın söyleminde yer aldığı gibi uyutucu bir etkiye sahip olmuştur. Türk Milli Takımının 

sahada yarattığı mucize tüm Türkiye’de turnuva boyunca hissedilmiştir. Herkes futbolla yatıp 

futbolla kalkarken hiçkimse iktidar partisinin kapatılma davasından, başörtüsü sorunundan ya 

da Çetin Altan’ın köşesinde dile getirdiği gibi işsizlikten bahsetmemiştir. Altan bu durumu 

incelediği bir gazete üzerinden şu şekilde analizlere dökmüştür: “ Milli takımımızın yıldızı ve 

kaptanı Nihat’ın elinde tuttuğu topla gergin bir fotoğrafını, gazetenin 1.sayfasının yarısını 

kaplayan bir sevinçle yayımlanmış ve üstüne de şu başlık atılmıştı: Keyfimize diyecek yok. Bu 

haberin altında ikinci bir manşet daha vardı: İşsizler ordusunu mevcudu 2.5 milyon kişiye 

ulaştı” (Altan, 2008:4). 

Futbol yarattığı etkiyle kimi zaman çok önemli siyasi toplantıların ana gündem maddesi 

olarak da ele alınmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ev sahipliği yaptığı 

Paris’te Akdeniz için Birlik Zirvesi’nde bir araya gelen liderler Euro 2008’i sohbetlerine dahil 

etmişlerdir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede İngiltere Başbakanı 

Gordon Brown, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İspanya Başbakanı Luis Rodriguez 

Zapatero gibi devlet erkanından önemli kişiler yer almıştır. Liderler önce İspanya Başbakanı 

Zapatero’yu şampiyonluktan dolayı kutlarken tüm liderlerin birliğe vardıkları konu 

Türkiye’nin şampiyonada çok iyi futbol oynadığı ve kupaya renk kattığı olmuştur. Erdoğan ile 
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İspanya Başbakanı Zapatero’nun baş başa görüşmesinde de yine futbol ele alınmıştır. 

Türkiye’nin çok iyi futbol oynadığına vurgu yapan Zapatero, Erdoğan’a ‘ama kupayı 

alamadınız’ diye takılmıştır. Erdoğan da Zapatero’yu tebrik ettikten sonra "kupayı alamadık 

ama kupayı alan hocayı aldık" diye esprili bir cevapla karşılık vermiştir. Bilindiği gibi 2008 

Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’yı şampiyonluk yaşatan Luis Aragones F.Bahçe’nin teknik 

direktörülüğüne getirilmiştir (Kılıç, 2008). 

Milli Takımın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği başarı yurtdışında siyasilerin 

konuşmalarına konu olurken yurtiçindeki önemli toplantılar da özellikle PKK’ya karşı 

operasyonlar, Irak’taki gelişmeler ile Türkiye’nin enerji talebi için alınacak önlemlerin 

konuşulduğu Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) olağan toplantısının gündemine oturmuştur. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yarı finaldeki Almanya maçını Başbakan Erdoğan da 

Hırvatistan maçının nasıl bir tansiyonda yaşandığını anlattığı toplantının havası bir anda Milli 

Takım ve dünya çapında yaratmış olduğu etkiye bürünmüştür (Ergan, 2008:20). 

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türk Milli Takımı ilk defa Almanya ile yarı 

final de karşılaşmıştır. Almanya ile yapılan bu maç Türkiye’nin Avrupa’daki imajını 

etkileyebilecek bir maç olduğundan dolayı önemsenmiştir. Turnuva boyunca her ülkeyle 

yapılan mücadele büyük önem taşısa da tarihsel dostluğu pekiştirerek Avrupa Birliği’ne 

girmek adına Almanya’nın sempatisini kazanmak bu maça önemli bir boyut kazandırmıştır. 

Bu nedenle hem Alman basını hem de Türkiye’deki yazılı basın iki ülke arasında dostluk 

rüzgarının sürmesi için önemli bir çaba sarf etmiştir. Özellikle Alman Bild ile Türkiye’den 

Hürriyet gazetesi Almanya-Türkiye yarı final mücadelesine ilişkin yazılarında sorumlu 

gazeteciliğe önem vereceklerini sürekli olarak vurgulamışlardır. Buna özel önem 

göstermelerinin sebebi tarih sahnesindeki politik hareketlerin futbol sahasına savaş şeklinde 

yansımasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasının 

Avrupa özelinde politik açıdan nasıl etkilediğini incelediğimiz bölümde Almanya ve Polonya 

arasındaki grup karşılaşmalarındaki mücadelenin tarihteki savaşın etkisinde yaşandığını 

belirtmiştik. Bu nedenle Almanya ve Türkiye arasında politikayla kurulan dostluk ilişkilerinin 

bu maçla beraber pekiştirilmesi her iki ülkenin en büyük isteği olmuştur. Almanya ve Türkiye 

maçı öncesinde Almanya’da birçok cadde, lokanta ve mağaza Türk ve Alman bayraklarıyla 

donatılarak dostluk pekiştirilmiştir (Veznikli, 2008:22). 

25 Haziran 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Almanya ile oynanacak maçta dostluğun 

kazanması için Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni ile Hürriyet gazetesinin genel yayın 

yönetmeni Ertuğrul Özkök ortak mesajlar vermişlerdir. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Ali 
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Babacan ve Almanya Dışişleri Bakanı Walter Steinmejer, Berlin’de biraraya gelip dostluğun 

kazanmasının önemini vurgulamışlardır. Fatih Terim ise Almanya’yı; “topraklarında yaşayan 

Türk vatandaşları içinden pek çok yeteneği yetiştirmiş, uluslararası alana çıkarmış verimli bir 

futbol ülkesi” olarak tanımlamış ve Terim bu zorlu ve önemli maçın, iki ülke arasında tarih 

boyunca süregelmiş olan dostluğu pekiştirmesini istemiştir. Avrupa basını da Almanya-

Türkiye maçına büyük önem göstermiştir. Fransız Haber Ajansı AFP’de Almanya’nın her 

yerinde Alman bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandığına dikkat çekmiştir. 

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya’nın iki milli takımının oynadığına vurgu 

yapan ajans “3 milyon Türk azınlığıyla sanki ülkenin iki milli takımı var” diye yazmıştır 

(Hürriyet, 2008b:20). Fransız Ajansının da belirttiği gibi Almanya ile Türkiye’nin bağlarının 

bu kadar sıkı olmasının nedeni birçok unsura bağlıdır. Örneğin 2.5 milyon Türk kökenli insan 

Almanya’da yaşamakta, çalışmakta ve ekmeğini oradan sağlamaktadır. Türk bilim adamları, 

siyasetçileri, sanatçıları, sporcuları Almanya’nın hayatına zenginlik katmaktadır. 3 milyondan 

fazla Alman, her yıl Türkiye’ye gitmektedir hatta binlerce Alman Türkiye’nin çeşitli 

şehirlerine yerleşerek Türkiye’yi kendi kenti olarak benimsemiştir (Özkök, 2008a:23). Bu 

birlikteliğe vurgu yapmak iki ülkenin takımına düştüğü kadar siyasi güçlerine düşmektedir. 

Almanya maçını Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Almanya Başbakanı Angela 

Merkel beraber izleyerek Avrupa’ya dostluklarını pekiştirdiklerinin fotoğrafını bu şekilde bir 

kez daha vermişlerdir (Sabah, 2008:35). Böylece 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın galibi 

olarak Türk-Alman ilişkilerinin turnuva boyunca önemli mesajlar vermesi turnuvanın hem 

saha içerisindeki dostluğu pekiştirdiği hem de saha dışında siyasi alanlarda önemli roller 

oynadığı bir kez daha anlaşılmıştır.  Maç sonrası yaşananlar futbolun sadece bir oyun değil, 

siyasi anlamda birleştirici bir fonksiyonu olduğunu da ortaya koyması açısından önemlidir. 

Almanya ile Türkiye yarı finalde eşleştiğinden itibaren bu karşılaşmayı iki ülke siyasi ve 

sosyal anlamda bir entegrasyona dönüştürecek şekilde bir politika izlediklerinden dolayı maç 

sonunda kazanımları her anlamda büyük olmuştur (Bağcı, 2008).  

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca Türkiye, Milli Takımıyla beraber 

Avrupa arenasında ülke olarak imajını en iyi şekilde yansıtmıştır. Birçok yazarın köşelerine 

taşıdığı gazetelerin sayfalarında önemli ölçüde yer alan fotoğraf bu imajın yenilenmesini 

sağlamıştır. Federasyon başkanı Hasan Doğan ile eşi Aysel Doğan’ın her golden sonra 

birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaşmaları bütün dünyada sempati topladığı gibi Türk 

toplumunda da önemli bir yargıyı; “Ayıp sayarlar”ı yıkmıştır. Siyasilerimizin ve 

yöneticilerimizin sevinç göstermemek düşüncesini Futbol Federasyonu Başkanı ve eşi 2008 
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Avrupa Futbol Şampiyonasında değiştirmiştir. Bunun dışında Türk seyircileri de turnuva 

boyunca modern Türk ruhunu, dinamizmini çağa ayak uydurmasını bütün dünyaya en güzel 

şekilde anlatmıştır. Türkiye’nin gerçek ruhunu gösteren Akdenizlilik federasyon başkanı ve 

eşinin yanısıra seyirciler ile Türkiye’yi Ortadoğululuğa çekmek isteyenlere gösterilmiştir. 

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Türk ruhunun bütün dünyaya gerçek fotoğrafı ile 

gösterildiği turnuva olmuştur. Ve bu nedenle her yönden önemli kazanımlar yaşayan 

turnuvanın şampiyonu Türkiye olmuştur (Özkök, 2008b:23).  

Türkiye’nin turnuvanın kazanımlarını gördüğü en önemli alanlardan biri de Avrupa 

Birliği olmuştur. Bugün Türkiye, Avrupa Birliğine hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştır. Türk 

Milli Takımının futbolla göstermiş olduğu başarılı performans Ankara’nın bugüne dek 

gerçekleştirmiş olduğu tüm lobi faaliyetlerinden daha fazla etki yaratmıştır. Yani yıllardır 

siyasetçilerin gerçekleştiremediğini Avrupalı kitlelerin büyük beğenisini kazanan Fatih Terim 

ve oyuncuları gerçekleştirmiştir. Türkiye tarihinin en büyük, en karlı ve en geniş 

propagandası futbol sayesinde yapılmıştır. AB’ye Türkiye’nin alınmaması gerektiğini 

düşünen Fransa’da bile Türkiye-Almanya maçı bütün yılın izleme rekorunu kırmıştır. Ama 

rekorun kırılmasından daha önemli olan Fransız kitlelerin Türkiye’yi maçlarda büyük bir 

sevinçle desteklemesi olmuştur. Fransız medyası da aynı şekilde Türkiye’yi desteklemiş ve 

bizim Türk basınında olduğu gibi Osmanlı’nın dönüşü temasını işlemişlerdir. Kendi milli 

takımlarının elenmelerini: “Avrupa’da saymadığımız Türkiye kaleye çoktan bayrak dikti” diye 

alaya almışlardır. Fransızların Türkiye’ye yönelik önyargıları ne lobi şirketlerinin reklam 

panolarıyla, ne kanaat önderlerinin “realpolitik” nutuklarıyla değişime uğramamıştır. Onları 

etkileyen şey söylemlerden çok “kırmızı şeytanlar” diye adlandırılan Türk Milli Takımının 

sergilediği performans olmuştur. Fransızlar dışında bütün Avrupa’da Türkiye büyük sempati 

toplamıştır. Bu da Terim ve oyuncuların Batı kökenli bir spor olan futbolu Batılı kriterlere 

göre oynamış olduklarından kaynaklanmaktadır. Uluengin siyasilere gönderme yaptığı 

yazısına: “Dolayısıyla da, briç kulübü bir AB’de pişti oynamak isteyen siyaset Türkiye’sinin 

tam tersine, kurala riayet ettiği için, Milli Takım Avrupalı kitleleri can-ı gönülden 

fethedebiliyor. Fatih terim ve oyuncuların sahalarda sergilediği kurallı oyunu siyaset 

sahnesinde sergilerseniz, bu defa o Avrupalı kitleler tarafından AB stadyumunda baş tacı 

edilebilirsiniz” (Uluengin, 2008:28) şeklinde devam etmiştir. 

Uluengin gibi Gila Benmayor’da dış ilişkilerde özellikle Avrupa Birliği sürecinde 

futbolun önemine dikkat çekerek “AB’nin kilidinin anahtarı futbolda mı ?” sorularını sormaya 

başlayan yazarlardan bir tanesidir. Le Monde gazetesinde Avrupa Türkiye Birliği’nin başkanı 
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Reynald Beaufort: “Türkiye’nin mücadeleci yanı AB nezdindeki imajına çok katkıda bulundu. 

Türkiye böyle bir futbol şampiyonasına ilk kez katılmıyor. Ama bu yıl gösterdikleri 

performansı Türkiye’nin imajı için çok önemliydi” yorumunu yapmıştır.  Hollandalı 

parlamenter Emine Bozkurt ise Çek maçını izlediği İngiliz meslektaşından “Türklerin maçını 

izledikten sonra günün birinde mutlaka AB üyesi olacağınıza inandım” sözlerini işitmiştir. 

Futbolun gücü gazetelerin bloglarında da yer almıştır. Siyaset ile futbolu birleştiren Le Monde 

gazetesindeki bir blogcu: “Sarkozy istediği kadar Türkiye’ye hayır desin. Türklerin maçı 

karşısında şapka çıkartan Fransızlar eninde sonunda üyelik fikrine alışacaklar” (Benmayor, 

2008:29) diyerek Sarkozy’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik itirazına 

gönderme yapmıştır. 

Türk basınında yer alan yazarların dışında konuya objektif bakmak için yabancı bir 

yazarın düşüncelerini ele alırsak eğer Türkiye’nin yeşil sahalardaki başarısının diplomasiye 

nasıl yaradığını daha iyi görebiliriz. Orta Avrupa kökenli bir yazar olan Michael Werbowski 

Internatıonal Herald Tribune gazetesinde Euro 2008 Avrupa Şampiyonasındaki Türkiye-Çek 

maçından sonra Türkiye’nin bu maçla beraber kazandığı siyasi çağrışımları ele alan "Türklerin 

Orta Avrupalılara Karşı Zaferi" ve hemen altında "Euro 2008 futbol savaş alanında 

medeniyetler çatışması” başlıklı bir yazı yazmıştır. Bu yazıda önemli satır başları şu şekilde 

özetlenmiştir: “Bu maçın siyasi dip akıntıları gözden kaçırılmamalı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma 

kararlılığı, Türk Milli Takımının bu yılın Avrupa Kupası’na önlenemez ilerleyişine yansıdı. Eğer Çekler 

kazanmış olsa ve Türklerin daha da ilerlemesin önleselerdi, bu sadece Çek Cumhuriyeti’nin gururu değil kupa ev 

sahiplerinden Avusturya’nın da dahil olduğu Orta Avrupalı tüm ulusların gururu açısından büyük bir moral 

olacaktı. Tarihi anlamda, Orta Avrupalılar kendilerini, Konstantinopolis’te Doğu Hıristiyanlığının yıkılışının 

ardından Türklerin Avrupa’ya yönelmelerinin önündeki set olarak görürler. Bir zamanlar Osmanlı ordusunun 

kuşatmasına uğramış olan Viyana, Türkiye’nin AB üyeliğine resmen karşıdır. Ve Varşova ve Prag, resmen 

Ankara'nın AB üyesi olması çabasını destekliyorlarsa da vatandaşları bu ihtimale derinden kuşkuyla bakıyor ve 

bundan kaygı duyuyorlar. Türk futbolunun Çeklere karşı galibiyeti elbette büyük bir simgesel yankı yapacaktır ve 

Türkiye'nin büyüyen varlığını sadece Brüksel'deki iktidar koridorlarında değil, aynı zamanda da spor arenalarında 

ve Avrupa'nın en sevilen oyununun oynandığı sahalarda hissettirecektir” (Çandar, 2008a:17). 

 Sonuç olarak Türkiye, İsviçre ve Avusturya’nın ortaklaşa düzenlediği Euro 2008 

Şampiyonasında göstermiş oldugu başarılı performas ile siyaset dünyasını hareketlendirmiştir. 

Futbol topuyla kazanılan başarılar sayesinde bugün Türkiye yıllardır siyasilerin Avrupa 

Birliğine giriş için açtığı yolu daha da genişletmiş ve bir adım daha Türkiye’yi hedefine 

yaklaştırmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

1980’ler hem futbol açısından hem de kapitalizm açısından büyük dönüşümlerin 

yaşandığı bir dönemi yansıtmaktadır. Bireylerin iş yaşamları kapitalist sistemin kontrolü 

altındayken iş dışındaki zamanları yani serbest zamanları da bu sistemin ideolojisi 

doğrultusunda değer kazanmıştır. Serbest zamanları birer tüketim aracı haline getirerek 

sisteme uyarlayan kapitalist sistem tüm dünyaya ideolojisini küreselleşme ile yaymıştır. Bu 

dönemde serbest zamanın içine giren her şey gibi artık futbol da kârı simgeleyen kapitalist 

sistemin iş kollarından biri haline gelerek en önemli serbest zaman etkinliği olmuştur. Futbol, 

bu değişimler karşısında, nicelik ve nitelik olarak ciddi bir evrimsel süreç geçirmiş; alınıp 

satılan bir meta haline gelmiştir.  Oynanan oyunun “iş”e dönüşerek ekonomik bir yer işgal 

etmeye başlaması futbola yerleşmeye başlayan profesyonelleşme hareketleriyle ortaya 

çıkmıştır. Oyuncular ve kulüpler profesyonelleşme ile büyük değişim içerisine girmişlerdir. 

Oyuncular oynadıkları oyundan para alan birer paralı askere dönüşürken, ticari bir kuruluş 

haline gelen kulüpler de futbolun sadece paraya karşılık oynanan bir gösteri gibi 

algılanmasına neden olarak endüstrinin en önemli dişlilerinden biri olduklarını 

kanıtlamışlardır. Sanayi devrimini gerçekleştiren ülke olarak güçlü bir konumda yer alan 

İngiltere’den futbol tüm dünyaya yayılarak küresel bir oyun haline gelmiştir. Günümüzün 

profesyonelleşmiş futbolu sadece endüstriyel sistemin baskısı altında değildir. Futbol 

toplumsal yapı içerisinde yer alan bir oyun olduğundan dolayı iktidarı elinde tutanların 

ideolojilerinden ayrı değerlendirilmemiştir. İktidarlar futbolu politika üretimine katkıda 

bulanacak çok yönlü bir olgu olarak gördüklerinden ona ilgiyle yaklaşmışlardır. Özellikle 

futbolun diğer spor dallarına nazaran dağınık toplulukları ortak bir payda da buluşturması 

iktidarın futbola yakınlığının en büyük sebebi olmuştur. Futbol maçları kitlelerin ilgisini 

gerçek toplumsal durumlardan uzaklaştırarak politik ve toplumsal konulara harcayacakları 

enerjilerini boşaltabilecekleri bir serbest zaman aracı olarak kullanılmıştır. Bu sayede de 

iktidar hareket alanını daha da genişletme imkanına kavuşmuştur.  

Futbol endüstrisi futbolun yönetici pozisyonunda yer alan FİFA ve UEFA gibi 

federasyonları sayesinde küresel çapta bir oyun olarak sergilenmeye başlanmıştır. Serbest 

zamanın kökeninde yer alan eğlence olgusuyla birleşen futbol eğlence sektörüne Dünya 

Kupalarıyla ve Avrupa Şampiyonalarıyla girmiş ve endüstrinin ölçeğini genişleterek, 

metalaşan futbolun cirosunu arttırmıştır.  

Futbolun bir endüstri olarak görünüm kazanmasından hem etkilenen hem de futbol 

endüstrisini oluşmasında büyük pay sahibi olanların başında futbola büyük yatırımlar yapan 
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sponsorlar, ticari birer şirket görünümünde yer alan kulüpler, bu meslekten büyük paralar 

kazanan profesyonel futbolcular ve futbolu kendi yapısına göre biçimlendiren medya özellikle 

televizyon gelmektedir. Futbol endüstrisinin büyümesiyle beraber küresel organizasyonların 

yaygınlaşması sponsorların futbola daha çok ilgi göstermeye başlamasını sağlamıştır. Çünkü 

futbolun herkese hitap edecek evrensel bir dile sahip olması gelişen teknoloji ve iletişim 

araçlarının çoğalmasıyla beraber, global dünyada pazarlamanın en büyük silahı haline 

gelmiştir. Spor organizasyonları sırasında milyarlarca kişinin radyoları başında, 

televizyonlarının karşısına ya da statlarda oyuna kilitlenmesi pazarlamacıların hiçbir yerde 

bulamadıkları ve bulamayacakları bir mecrayı keşfetmelerini sağlamıştır. Seyircilerin ücret 

ödeyerek seyretmek durumunda olduğu ve oyuncuların oynamak için paralar talep ettiği bütün 

sporlar birer ekonomik sektördür. Buna dahil olan modern futbolda futbol kulüpleri son 

yıllarda uygun olan her durumda bir kâr maksimizasyonu aramak ve gelir giderleri buna göre 

ayarlamak için modern işletmecilik tekniklerinin uygulandığı kapitalist bir sektör haline 

gelmiştir. Futbolun sportiflikten endüstriyelliğe geçiş sürecinde, spor kulüpleri artık sıradan 

bir spor kulübü olarak kalmamış bu değişimin en görünür yerleri olarak cisimleşmişlerdir. 

Kapitalist sistem ile futbolun endüstriyel olarak yapısı koşut geliştiği için kapitalist düzende 

sermayenin uluslararası dolaşımı ve kâr transferinin serbest olması küreselleşen futbol 

endüstrisinde de, futbol işgücünün serbest dolaşımını zorunlu kılmıştır. Futbol 

imparatorluğunun sınırlarını küresel çapta genişlemesine neden olan Bosman Kararıyla 

oyuncu transferlerinde kulüplere ve oyunculara serbestlik getirilmiştir. Küresel bir oyun olan 

futbolda futbol yıldızları da küresel birer oyuncu haline gelerek kapitalist sistem içinde değiş 

tokuş edilebilen şöhretli birer meta haline gelmiştir. Bu yüzden giderek kulüple daha az 

özdeşleşmeye başlayan futbolcular sadece meşin yuvarlak peşinde koşan geçici işçilere 

dönüştürülmüştür. Futbol endüstrisinin oluşmasında başka bir aktör ise televizyondur. Futbol 

televizyon sayesinde küresel bir spor dalı olarak popülerlik kazanan günümüzde üç milyar 

insana aynı ilgi ve yoğunlukta bir meta olarak ulaşabilmekte ve kendi üretim ilişkilerini 

global bazda kurabilmektedir. Televizyon birlikteliğiyle futbol giderek endüstriyel bir kimliğe 

kavuşarak kendi kültürünü ve ekonomisini yaratmıştır. Aynı zamanda televizyon da futbolun 

büyük kalabalıkları bir araya getirebilen çok güçlü kitleselleştirme özelliğinden yararlanarak 

ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başarmıştır. 

Futbolun kapitalist sistemin ekonomik bir endüstriyel kolu ve iktidarın politik bir aracı 

olarak biçim kazanması çalışmamızda küresel organizasyonlardan 2008 Avrupa Futbol 

Şampiyonası başlığı altında ele alınmıştır. Özellikle bu organizasyonun tercih edilmesinin 
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sebebi Dünya Kupasında olduğu gibi futbol aracılığıyla birçok ulusun sahada yer bulabilmesi 

ve rekabet edebilmesidir. Çalışmamızda küreselleşmenin yarattığı etkiyle sermayenin sınırsız 

bir şekilde dolaşımı ülkeler arasındaki eşitsizliği daha belirgin kılarak merkez ve çevre ülkeler 

olarak bir ayrımı ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde ülke bazından baktığımızda sermayesi olan 

kulüplerin hem kendi ülke liglerinde yarışta ön planda olduğu hem de uluslararası 

organizasyonlarda yarışa bir adım daha önce başladığı görülmüştür. Şampiyonlar Ligi 

örneğinde ele aldığımız gibi kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olamasalar da futbolun 

televizyona bağımlı olmasıyla reyting getirecek kulüplerin bu şampiyonada yer bulabilmesi 

rekabetin ve eşitsizliğin futboldaki görünen yüzünü ortaya çıkarmıştır. Ama Dünya Kupası ve 

Avrupa Şampiyonası organizasyonlarıyla ülkeler elemeleri geçerek küreselleşmenin yarattığı 

etkiyle eşitsizliğe maruz kalsalar da eşitliği sağlama imkanına bu sayede kavuşabilmişlerdir.  

Özellikle bu tür organizasyonların ekonomik bir getiri kazandırmasının yanı sıra ülke çapında 

da prestij ve güç kazandırması maddi kazanımların önüne geçmiştir. Türkiye özelinde ele 

aldığımızda Türkiye’nin şampiyona başladığı sırada iktidar partisinin kapatma davasıyla karşı 

karşıya olması ve bu siyasi gelişmenin yarattığı Türkiye’deki karanlık hava futbol aracılığıyla 

dağıtılmaya çalışılmıştır. Türk Milli Takımının neredeyse katılamayacak olduğu bir turnuvada 

büyük mücadeleler vererek yarı finale kadar yükselmesi ve finalin kıyısında dönmesiyle 

futboldaki başarı saha dışına taşmıştır. Avrupa Birliği’ne girmemiş bir ülke olarak Batılı bir 

spor dalıyla büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Birliği’ne yakınlaşan Türkiye’nin bu 

ilerlemesi bazı Avrupalı devletleri rahatsız etmiştir. Aynı şekilde Avrupa devleti olmadığı 

yönünde eleştiriler alan Rusya’da turnuva da yarı finale kadar çıkarak futbol endüstrisinin 

çıtasını hem kendi ülkesi adına hem de futbol endüstrisi adına yükseltmesi tüm Avrupalı 

ülkelerin dikkatini çekmiştir.  

Türkiye’nin futbolla aracılığıyla Avrupa’da bıraktığı izlenimler siyasi anlamda 

siyasilerin yıllarca uğraştığı lobi çalışmalarından bile daha etkili olmuştur. Özellikle futbolun 

siyasi anlamda bu gücünü bu tür organizasyonlarda ortaya koyması 90 dakikanın ekonomik 

gelir getirmesinden çok politik bir araç olarak kullanımına en iyi örneği teşkil etmektedir. 

Avrupa özelinden ele alınan Avrupa Şampiyonasının politik açılımında ise tarih sahnesinde 

yaşanmış politik hareketlerin sahaya yansıyışı bu turnuvada da geçerliliğini sürdürmesinin 

üzerinde durulmuştur. 2008 Avrupa Şampiyonasında özellikle Polonya-Almanya’nın tarihteki 

savaşlar nedeniyle maçın bir savaş atmosferi şeklinde özellikle basın aracılığıyla maç 

öncesinde ve sonrasında yaşatılması çalışma da önemli bir yer kaplamıştır. Milliyetçilik 

duygusuyla bu tür ülkelerin eski yaşanmışlıkları sahada ülkeler bazında çözmeye çalışması 
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savaş metaforlarını futbol literatürüne sokmuştur. Hem Avrupa çapında hem de Türkiye 

genelinden ele aldığımız medyanın haber veriş şekli milliyetçilik duygularını harekete 

geçirecek türdendir. Türkiye’de “Viyana fetihleriyle” başlayan şampiyona “Viyana’yı 

fethettik” söylemleriyle sona ermiştir. Burada bir kez daha kitle iletişim araçlarının futbol 

üzerindeki gücü görülmüştür. 

Tezin konusu, amacı ve önemi doğrultusunda belirlenen futbolun ekonomik ve politik 

olarak kullanımı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası üzerinden değerlendirilerek 90 dakikalık 

bir zaman diliminde oynanan oyunda zaferi kimin kazandığı veya bu mücadeleden kimin 

yenik ayrıldığından çok futbolun ekonomik ve politik kazanımlarının sahada oynanan oyunun 

önüne geçtiği sonuç olarak ortaya çıkarılmıştır. Küresel organizasyonlar ile bu kazanımların 

önemi bir kat daha artmış ve futbola olan ilgi her geçen gün artarak devam etmiştir.  
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