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ÖZ: Bu çalışmanın amacı Kurthan Fişek’in spor yönetimi çalışmalarındaki yöntem anlayışını, temel görüş ve 
iddialarını analiz etmektir. Kurthan Fişek Türkiye’de sosyal bilimlerin etkili bir figürüdür.   Yönetim ve siyaset 
biliminde olduğu gibi spor yönetimi çalışmalarında da önemli bir role sahiptir.  Benimsediği metodolojik 
perspektif Marksist yaklaşımdır, diğer bir ifadeyle tarihsel materyalizm. Marksist paradigma onu sosyal 
bilimlerin epistemik dünyasında özgün bir kimlik haline getirmiştir.  Herşeyden önce Fişek’in anlayışı, sosyal 
bilimlerde ve spor yönetimi alanında ana akım yöntemlerin dışındadır. Ona göre spor, sosyal çelişkilerin ve 
toplumsal olguların yansıma alanıdır, bir mikrokozmostur. Toplumdaki hakim sınıf, sınıflar arasındaki 
eşitsizlikler ve üretim ilişkileri spor pratiklerini ve yapılış biçimlerini de belirler. Sporu biçimlendiren diğer 
önemli faktörler siyaset ve devlet olgusudur. Türkiye, spor ve siyaset ilişkisi açısından ideal bir örnek olaydır. 
Sporun toplumsal hayatın aynası olduğu açıktır. Toplumun işleyiş şeklini spor üzerinden anlayabilmek ve 
açıklayabilmek mümkündür. Sporun siyaset, devlet ve medya ile ilişkisi de toplumsal gücünden 
kaynaklanmaktadır. Fişek, sporun değiştirici ve dönüştürücü gücünü toplumsal sorunlar üzerinden incelemiştir. 

Anahtar kelimeler: Spor, Spor Yönetimi, Siyaset,  Sosyal Sınıflar, Marksist yöntem. 

 

A Marxist Social Scientist Who Looks from Concepts Of Class and Politics to Sport 
Phenomenon: Kurthan Fişek 

ABSTRACT: The purpose of this study is to analysis Kurthan Fişek’s methodological approach, basic opinion 
and claims in sport management studies. Professor Kurthan Fişek is an influential figure of social sciences in 
Turkey.  He has an important place in sport management studies as well as political science and management 
science. The methodological approach that he adopts  is Marxist perspective,  in other term “historical 
materialism”. Marxist paradigm makes him original identity in epistemic world of social sciences. First of all, his 
understanding  is out of main stream methods in social sciences and sport management area. According to him, 
the sport is projection area of social contradictions and societal phenomenons, a microcosmos. Sport practises and 
its usage are determined by dominant class in society, inequalities between classes and relations of product. The 
other important factors shaping sport are politics and state phenomenons. Turkey is an ideal case study in terms 
of relationship sport and politics. It is clear that sport is a mirror of social life. It is possible to understand and 
explain the functioning of society through sports. The relationship of sports with politics, the state and the media 
also stems from its social power. Fişek examined the transformative and transformative power of sports through 
social problems. 
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Şunu bilmek, bellemek, vurgulamak zorundayız: Spor toplumun aynasıdır, o toplumdaki çelişkileri de 

ister istemez yansıtır. Birinin suçlanması gerekiyorsa, bu, sporun kendisi değil, onu insancıl olmaktan 

çıkaran, kötü ya da yanlış yapılmasını zorlayan toplum koşullar olmalıdır. Özde insancıl ve yaratıcı 

olan spor, ancak insancıl ve yaratıcı bir toplum düzeninde özgürce, özüne uygun biçimde gelişebilir. 

Daha önce değil…(Kurthan Fişek, Sporun Anatomisi, s.39) 

Spor, yalnızca içinde yapıldığı toplumun değil, içinde yapıldığı dünyanın da çelişkilerini, 
sürtüşmelerini, sorunlarını ister istemez barındıran, yansıtan bir ayna…(Kurthan Fişek, 100 
Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.20) 

(…)Türkiye’de spor yönetimi, toplumsal-ekonomik bütünün bağımlı değişkeni; spor yönetiminin 
tarihi de, son tahlilde, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, siyasal ve yönetsel tarihidir.(Kurthan Fişek, 
Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, S.210) 

Kısacası, Türkiye’de spor yönetimini tam algılamak için, onu “devlet” açısından görme zorunluluğu 
vardır. (Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor 
Yönetimi, S.212) 

Giriş 

Spor, günümüz toplumlarında yerleşik bir faaliyet ve sosyal kurumdur. Hemen her 
toplumda farklı branşlarıyla ve kurumsal düzeyde örgütlenmiştir.  Çağdaş dünyanın insanı 
ve sosyal grupları spor faaliyetleriyle bir şekilde ilişki kurmaktadır. Bu ilişki boş zaman 
değerlendirme, fiziksel aktivite, toplumsallaşma, eğitim, profesyonelleşme, kimlik ve 
topluluk hissi, görünür olma, sağlıklı yaşam, ticari hedefler, siyasi ve sosyal amaçlar vs. 
birçok nedenle gerçekleşmektedir. Toplumsal yaşamın serbest zaman, ekonomi, eğitim, 
siyaset, sağlık gibi kurumlarıyla yoğun ilişkisellik düzeyine sahip spor kurumunun bilimsel 
araştırmalara konu olmaması mümkün olmamıştır. Spor faaliyetleri, toplumsal sistemdeki 
kurumlarla ve insan yaşamına dair olaylarla bağlantılarıyla yöntemli düşünceye ve 
araştırmaya değer bir alan olarak akademik/bilimsel düzeyde bilim örgütlenmesinin konusu 
olmuştur. Spor olgusunun sağlık, hareket antrenman, spor eğitimi, spor yönetimi ve sporun 
toplumsal boyutlarıyla ilgili araştırmalar (spor sosyolojisi, spor tarihi ve felsefesi, kültürel 
çalışmalar vs.) günümüz üniversitelerinde Spor Bilimleri çatısı altında multidipliner bir 
çalışma perspektifiyle yürütülmektedir. Toplum ve Spor ilişkisindeki değişmeler spora 
yaklaşımda kuramsal çeşitlenmeleri, spor araştırmalarındaki farklı iş bölümü ve 
uzmanlaşmaları arttırmıştır. Çağdaş dünyada spor araştırmaları sağlık, hareket antrenman, 
fizyoloji, beslenme vs. naturalist paradigma eksenli konuların ötesinde sporun toplumsal ve 
iktisadi ilişkiler düzeyindeki görüntülerini, sporda beşeri sorunları, diğer kurumların sporla 
bağlantılarını, sosyal olguların spora yansıma biçimlerini vs. türev konuları gündemine 
almıştır.   Sporun toplumsal yapıdaki işlevleriyle gündeme gelmesi,  sosyal etkileşimlerin 
kaynağı ve konusu olması, toplumdaki sorun ve çelişkilere dayalı olguların gözlenebildiği 
bir sosyal alan olması sporun sosyal bilim perspektifiyle sorunsallaştırıldığı çalışmaları 
günümüze uzanan zaman diliminde genişletmektedir. Sporda sosyal düşünce ve araştırma; 
dünyada ve ülkemizde bilim düzeyinde spor yönetimi, spor sosyolojisi, spor tarihi, spor 
felsefesi, spor ekonomisi, sporda toplumsal cinsiyet ve kültürel çalışmalar gibi çalışma 
alanlarıyla gelişme içindedir. Batı dünyasındaki spor bilimlerindeki gelişmelere paralel 
Türkiye’de de spora dair olay ve konuların bilim ve üniversite düzeyinde örgütlendiği 
süreçte sporda sosyal araştırmanın gelişmesinde ve spora toplum bilimsel yaklaşımda göze 
çarpan etkili bir sosyal bilimciyse Kurthan Fişek’tir. Fişek’in önemi, geçmişten günümüze 
uzanan süreçte spor olgusunu geniş bir tarihsel perspektifle ve yönetim ekseninde incelemiş 
olmasıdır. Spor tarihindeki ideal olay ve tipleri sınıfsal gerilimler, siyaset/devlet ve üretim 
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ilişkileri vs. ilişkili kavramlarla mercek altına almıştır. Spor olgusunun topluma yansıyan 
görüntülerini sporun kendi iç dinamiklerinden kalkarak değil, sporu da kapsayan toplumsal 
yapıyı ve sosyoekonomik ilişkileri merkeze alarak sorunsallaştırmıştır. Bu çalışmanın da 
çıkış noktası, Fişek’in spora dair ürettiği bilginin özgün değeri ve bilgi üretirken benimsediği 
yöntem anlayışı, paradigmadır. 

Yakın bir dönemde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Kurthan Fişek hocanın sporun 
yönetimsel, sosyopolitik ve tarihi boyutlarıyla ilgili çalışmaları bilimsel değere sahiptir. 
Dünyada ve Türkiye’de spor kurumundaki gelişmeleri, spor olgusuyla siyaset olgusu 
arasındaki güçlü bağlantıları, sporda yönetim ve siyaset anlayışlarının tarihsel eksene bağlı 
değişimini, sporda sosyal sorunları, toplumsal yapı-spor ilişkilerini, sporun üretim 
ilişkileriyle ve sınıfsal çelişkilerle bağlantılarını, sporun uluslararası politik düzlemdeki 
yerini vs. birçok konuyu bilim düzeyinde inceleme konusu yapmıştır. Kurthan Fişek, miras 
bıraktığı bilimsel-entelektüel üretimle,  içinden geldiği Ankara Siyasal ve “yönetim bilimi” 
epistemik camiası ve daha genel düzeyde sosyal bilimler açısından özgün bir şahsiyet 
olduğu gibi; Spor Bilimlerinin günümüzde önemli bir disiplini olan spor yönetimi açısından 
da es geçilemez bir akademik kimliktir. Üretken bir sosyal bilimcinin spor tarihini ve spor 
yönetimini bir sorun alanı olarak görmesi ve bilimsel inceleme konusu yapması bizim 
açımızdan üstünde durulması gereken bir olaydır. Türkiye’de sporu tarihsel ve sosyolojik 
gözle, yönetim ekseninde incelediği hacimli ve bilgi değeri yüksek ilk eserleri vermesinin 
yanı sıra Fişek’i özgün kılan önemli bir yönü de sporla bağlantılı incelediği konuları Marksist 
yaklaşımla ve materyalist toplum perspektifiyle incelemesidir. Sporu zil düzen ve tarih dışı 
bir alan olarak kavramlaştırmak yerine sporda beliren toplumsal çelişkileri, emek-sermaye 
olgularının ve kapitalizmin spordaki tezahürlerini, Türkiye’de sporun kendi iç 
dinamiklerinden ve sivil toplumcu eğilimlerden ziyade genel siyaset/devlet örgütlenmesine 
bağımlı bir değişken olarak şekillenmesini, uluslararası spor kuruluşları ve siyaset ilişkisini 
vs. birçok bağlantılı konuyu örnek olaylarla ve eleştirel perspektifle yorumlamıştır. Fişek’in 
sporda derinlemesine soruşturduğu konuların önemli kısmı günümüz araştırmalarında 
entelektüel açıdan doyurulmamış olmakla birlikte spor yönetimindeki popüler konuların 
yanında gündem dışıdır.1 Spor yönetim bilimi çalışan akademisyenlerce şimdiye dek Fişek 
ve eserlerinin özgün değeri üzerine bir çalışma yapılmamış olması da,  yöntem ve konulara 
dair popüler-aktarma eğilimlerle bağlantılı görünmektedir. Ancak Fişek’in sporda ilgi 
duyduğu konuların Türkiye’de toplumsal yapı, kurumlar, modernleşme ve toplumsal 
değişme sorunlarıyla ilişkisi bilim ve toplum düzeyinde önemini yitirmemiştir.  

Üretimiyle düşünür sıfatını da hak eden Fişek, Türkiye’de gerek başta yönetim bilimi 
olmak üzere sosyal bilimlerdeki eleştirel yaklaşımın gerekse sporda eleştirel toplumsal 
analizin önemli bir mihenk taşıdır. Fişek’in genel yönetim bilimi çalışmalarında olduğu gibi 
tarihsel ve sosyolojik yaklaşımlarla örülü spor temalı analizlerinde de Marksist (Tarihsel 
Materyalist) yöntemi benimsemesi yazarı farklı bir konuma yerleştirmiştir. Bu çalışmada da 
Fişek’in kendisini özgün kılan yönleri; spor olgusunu sınıf ve siyaset kavramlarıyla 
ilişkilendirme biçimi ve yöntem/paradigma anlayışı ele alınacaktır. Dünyada ve Türkiye’de 

 
1 Bu noktada belli sebepler ileri sürülebilir. Genelde sporda toplumsal araştırmaların ve özelde de 
spor yönetimi alanındaki çalışmaların (tez, makale, bildiri)  nicel yönteme göre tasarlanarak anket, 
ölçek gibi araştırma teknikleri üzerine kurgulanması, verili düzenin aktarımına dayalı çalışmaların 
yanında tarihsel çalışmalara ilgi gösterilmemesi, ABD’den ve batıdan Türkiye’ye aktarılan popüler 
spor yönetimi konuları, spor yönetimi incelemelerinde sosyoloji-tarih-felsefeyle ilişkinin yeterince 
kurulmaması, Fişek’in metinlerinin mevcut müfredatın yanında kuramsal/entelektüel yoğunluğu ve 
Marksist yaklaşımını da sebeplere eklemek mümkündür. 
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sporda sosyal olguları ve spor yönetimini eleştirel perspektifle sorunsallaştıran bir 
yaklaşımın özgün değere sahip temel tezleri analiz edilecektir.  

Kısaca Hayatı ve Marksist Kimliği 

Fişek’in öncelikle kaydedilmesi gereken özelliği sporculuk geçmişidir. Geçmişte atletizm 
başta olmak üzere çeşitli spor dallarıyla ilgilidir. Spora ilgisi çocukluğunda başlamıştır. 
Sporla olan teması gençliğinde yaptığı mesleklerde ve yaşamı süresince ilgileneceği konuları 
da etkileyecektir. Çocukluğundan akademisyenliğine uzanan süreçte spor, istikrarlı şekilde 
ilgilendiği bir alandır. Fişek, Ankara’da doğup yaşamış, babasının mesleği nedeniyle bir 
süreliğine Amerika’da bulunmuştur. Gençlik döneminde yüksek atlamada milli sporcu 
olarak, yüzme ve masa tenisiyle de aktif sporcu olarak ilgilidir. 1959’da menisküs olduğu 
için sporu bırakmış, spora yönelik ilgisini gazeteci olarak sürdürmüştür.2 Fişek’in hayatında 
sporun yerine bakıldığında sporculuk, spor gazeteciliği, spor yöneticiliği gibi sporla farklı 
statü ve kimliklerle ilişki kurduğu göze çarpar. Sporda yeni düzen arayışları ve bunun bir 
yansıması olarak sporda devrim düşüncesinin gündeme geldiği 70’li yılların sonunda 
Atletizm federasyonu ve spor akademisi başkanıdır.3 Bu konumları sporla sadece teorik 
boyutlarda değil uygulama düzeyinde de ilgilendiğini göstermektedir. Spor dünyasını çeşitli 
rollerle deneyimlemesiyle birlikte 1980 yılında profesörlük çalışmasını Dünyada ve 
Türkiye’de Spor Yönetimi üzerine kapsamlı bir incelemeyle tamamlaması ve sonrasında da 
sporla ilgili tarihsel metinler(100 soruda Spor Tarihi) yazmaya devam etmesi sporu bilimsel 
inceleme konusu yaptığı dönemdir.  

Akademisyenlik hayatında yönetim, devlet, siyaset, sosyalizm, bürokrasi, spor tarihi ve 
yönetimi vs. sorunsallaştırdığı tüm konuları Marksist yöntemle, bir diğer ifadeyle tarihsel 
materyalist toplum kuramıyla analiz etmiştir. Bu yöntemsel duruş, genel hayata bakışında 
olduğu gibi meslek hayatı boyunca incelediği sorunlarda esas aldığı temel bilimsel 
paradigmadır. Devlet yönetimi incelemelerinde sosyalizm ve kapitalizm olgularını da 
denkleme dahil ederek, yaygın pozitivist ya da anlamacı yöntemlerin dışında “tarihsel 
materyalist” yöntemi temel çerçeve olarak uygulamıştır.4 Yönetsel olguları tarihsel 
materyalist perspektifle incelediği bilinen “Yönetim” adlı eserindeki yaklaşımı, diğer birçok 
çalışmasında olduğu gibi, spor yönetimi çalışmalarına da uyarlamıştır.  Fişek, spor yönetimi 
olgusunu kamu politikası ve toplumsal yapıyla ilişkilendirerek incelemiştir.5 Spora dair 
açıklamalarında ve analizlerinde toplumsal yapının ve toplumun genel özelliklerinin, 
tarihsel dönemlerin, siyaset olgusunun ve ekonomik gerçeklerin spora yansımalarını ortaya 
koymuştur. Spor olgusunu genel toplumsal yapıdaki olgulardan hareketle açıklaması, sporu 
toplumdan kopuk ya da toplumsal yaşamın üstüne çıkan bir oyunsal evren ve kurgu olarak 
değil; tarihteki sosyal gerçekliklerin ve sınıfsal bölünmelerin bir sonucu ve yansıtıcısı olarak 
gördüğüne işaret eder. 

Fişek’in ilgi duyduğu konulara bilimsel yaklaşımının belli toplumsal ve siyasal koşullarla 
şekillendiğini ileri sürmek mümkündür. Akademisyen olarak görev yaptığı dönem aynı 
zamanda Türkiye’de sosyalist ve sol düşüncenin siyasal yaşamda ve akademik düzeyde 

 
2 Efsane Hoca’dan Efsane Bir Hayat., https://www.posta.com.tr/efsane-hocadan-efsane-bir-hayat-
141354. 
3 Fikret Ünlü, ‘‘Kurthan!’’, Prof.Dr.Kurthan Fişek İçin:Yönetim Üzerine, Yay. Haz: İpek Ö. Sayan, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Yayınları, 2010, s.15. 
4 Birgül Güler, ‘‘Sunuş’’, Prof.Dr.Kurthan Fişek İçin:Yönetim Üzerine, Yay. Haz: İpek Ö. Sayan, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Yayınları, 2010. 
5 Birgül Güler, ‘‘Sunuş’’, Yönetim, Kilit Yayınları, 2012, s.13. 
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canlı bir biçimde gündeme geldiği dönemdir. Postkolonyal dünyadaki siyasal gelişmeler, 
kurtuluş hareketleri ve sol ideolojiye dair söylemlerin etkisiyle biçimlenen 60’lı yıllarla 
birlikte Türkiye’de de çeşitli sol akımların tartışma konusu yapıldığı bu süreçte Fişek de 
Türkiye İşçi Partisi üyesi bir sosyalisttir. Ancak sol kendi içinde yekpare bir bütünsel 
düşünce olmayıp, farklı ekollerin tartışmasına da sahne olmaktadır. Öyle ki 27 Mayıs 1960 
sonrası 70’lere giden süreçte Türkiye’de sol akımlar içinde Yön-Devrim grubu, Milli 
Demokratik Devrimciler, Ortodoks Marksistler(TİP), ATÜT yanlıları, Ortanın Solu gibi farklı 
ekoller ve ayrışmaların yanı sıra 1965 seçimlerinde meclise giren TİP’in kendi içinde de fikir 
ayrılıkları vardır.6 TİP’in ilgili dönemdeki başkanı Aybar’ın deyişiyle, parti içindeki farklı 
tezlere dayanan temel çatışma Aybar ve Aren-Boran grubu arasındadır.7 Fişekse siyasal 
düşüncelerin birbiriyle ve kendi içinde rekabete sahne olduğu bu ortamda Aren-Boran 
grubunun fikirlerini benimsemiştir. Solda keskin bölünmenin gerçekleştiği 70’lerin başında 
Fişek, “milli demokratik devrim” yanlıları karşısında, “sosyalist devrim”i savunmaktadır.8  

Fişek, gerek dünya görüşü gerekse bilimsel yöntem olarak benimsediği Marksist 
paradigmayla eleştirel bir tutuma sahiptir. Sosyal dünyada bize görünen fenomenlerin ya da 
her dönemde sistemin egemen güçleri tarafından yansıtılan bilginin arkasındaki gerçekliği 
aramaktadır.  Benimsediği Materyalist kuram başta “emek” olmak üzere, çatışma, değişim, 
üretim ve endüstri toplumu kavramlarına dayanan bir toplum eleştirisidir.9 Fişek söz 
konusu eleştirel paradigmayı incelediği tüm alanlara uygulamıştır. Günümüz yönetim 
çalışmalarına ve yönetim bilimlerinde sorunsallaştırılan konulara bakıldığında farklı bir 
konum sergilediği görülür. “Yönetim tartışmalarının örgütlenmeye, yönetsel reforma, örgüt 
kültürüne, lider davranışlarına vb. sıkıştırıldığı bir dönemde Kurthan Fişek birikim 
rejiminin, sınıf mücadelelerinin ve emperyalist dinamiklerin bir mücadele alanı olarak devlet 
aygıtının Marksist analizini yapmaya çalışmıştır(…)”.10 Öyle ki Fişek yönetim alanındaki 
incelemeler içinde uluslar arası literatürde dahi olmayan “inanılmaz bir damar” açmıştır. 
Yaklaşımı ve incelediği konularla, ana akım literatürden farklılık göstermektedir.11 
Günümüz yönetim çalışmalarında kaynağını şirket yönetiminden alan Amerikan eksenli 
“örgüt” kavramları egemendir. Asıl anlamıyla insanlık tarihinin ekonomik ve toplumsal 
örgütlenme tarzı olan “Yönetim” olgusu, öncesinde yönetim-siyaset sonrasındaysa kamu-
özel bölünmeleri ışığında kapitalist toplum örgütlenmesinin kendine özgü kavram 
kategorileriyle tarihsiz/tarih dışı bir yönetim düşüncesiyle açıklanmaktadır.12 Günümüzde 
Yönetim Bilimi tekel odaklı işletme-örgüt kuramlarının egemenliğindedir. Kamu yönetimi 
dahi piyasa ilkelerine bağlı bir bilgi üretme alanıdır. Şirket yönetimine dair yönetim bilgisi 
son yüzyıla(20.yy) ait olarak tarihsel ve geçici; bu yüzyılda ortaya çıkan az sayıda gelişmiş 
kapitalist ülkeye ait olma bakımından da yöresel olduğu halde yönetim olgusuna ilişkin 
evrensel bilgi olarak sunulmaktadır. Kamu yönetiminde de artık piyasa mantığına dayalı 
yönetişim kavramı ve işletmecilik kuralları egemendir. Toplam kalite yönetimi, müşteri 
mükemmellik yönetimi, performans yönetimi, hesap verebilirlik ve etik sistemler kamudaki 

 
6 H. Bayram Kaçmazoğlu, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri, İstanbul: Birey 
Yayıncılık, 2000. 
7 Uğur Mumcu, Aybar İle Söyleşi:Sosyalizm ve Bağımsızlık, Ankara: UMAG Vakfı Yayınları, 2004, s.27-29 
8 Yalçın Küçük, Kurthan’ım,  https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/kurthanim, 27.09.2012. 
9 Rudolf Richter, Sosyolojik Paradigmalar, çev., Necmettin Doğan, İstanbul: Küre Yayınları, 2017, s.23. 
10 Ahmet Dikmen, ‘‘Sunuş’’, Das Yönetim:Devlet, İktidar ve Bürokrasinin Marksist Analizi, der., Levent 
Demirelli ve Recep Aydın, Ankara: Nota Bene Yayınları, 2016, s.11. 
11 Dikmen, ‘‘Sunuş’’, s.11. 
12 Birgül Güler, Yönetim Düşünü (ve Kuramları) Ne Genişlikte Bir Araştırma Alanıdır?, BAG, Yönetim 
Düşünü İçin Araştırma Alanını Belirlemek (Çalışma Notu), Mart 2005-Ocak 2006, s.3. 
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işletme anlayışının mekanizmalarıdır. Yeni Neomodern kamu yönetimi akımları işletmeci 
örgüt, katılım ve yönetişim kavramlarıyla örülüdür.13 Fişekse 1950’lerden itibaren 
yaygınlaşan ve ana akım haline gelen yönetim düşüncesinden farklı bir yerdedir. Öyle ki ana 
akımın dışındaki eleştirel geleneğin kurucusu ve hakim yaklaşımların antitezi olarak önem 
kazanmaktadır.14  

Mülkiye’de kamu yönetimi kürsüsünde asistan olan Fişek’in temel alanı yönetimdir. 
Yönetim olgusunu belli örgütlerle ve örgüt içindeki olaylarla sınırlı tutan perspektiflerin 
ötesinde, genel toplumsal ve siyasal örgütlenme içinde, tarihselliğiyle sorunsallaştırır. Aynı 
perspektif spor incelemelerinde de geçerlidir. Çalışmalarında çokça vurguladığı gibi spor ve 
spor yönetimi de ona göre siyaset, üretim ilişkileri ve ekonomiyle sıkı ilişkisi olan, hatta bu 
alanlara bağımlı olarak biçimlenen bir toplumsal alandır. Spor olgusunun doğru 
çözümlemesi sporu genel toplumsal örgütlenme içinde, siyasal ve sosyoekonomik olgularla 
ilişkiselliği bağlamında ele alarak yapılabilir. Fişek’in başlıca ilgi alanları spor ve siyaset 
olmuş, başyapıtı ve profesörlük çalışması olan Spor Yönetimi’yle15 siyaset, devlet, toplumsal 
yapı ve spor olgusu arasındaki ilişkileri etraflıca çözümlemiştir. Dünyada ve Türkiye’de 
sporun toplumsal temelleri ve kurumsallaşmasına dair tarihsel, sosyopolitik ve 
karşılaştırmalı analizlerden oluşan bu çalışma “spor yönetimi konusunda ülkemizde 
yayınlanmış ilk eser olarak” kamuoyunda etki yaratmıştır.16 Spor Yönetimine dair 
dinamikleri tarihsel gelişmeler ve siyasal parametreler ekseninde; devlet, üretim tarzı, emek-
sermaye, kapitalizm, ekonomik gelişmeler, uluslar arası politika vb. olgularla ilişkilendirdiği 
çalışması “…gençlik uğraşı olan spora ilgisinin, SBF’den aldığı ve geliştirdiği kamu yönetimi 
bilgisinin, atandığı kurumun bileşiminin somut bir neticesidir”.17 1980 yılında tamamladığı bu 
çalışma belli toplumsal deneyimlerin ve spor dünyasında üstlendiği farklı rollerin getirdiği 
bilgi birikiminin bir sonucudur. Bu çalışmaya karar vermesinin arka planındaki aşamaları, 
spora bakış açısındaki değişimleri ve çalışmanın temel motivasyonunu oluşturan spor 
olgusuna dair sorgulayıcı düşünsel paradigmayı şu satırlarla ifade etmektedir:“Spor Yönetimi 
adlı bu çalışmanın ne zaman şekillenmeye başladığını ben de bilmiyorum. Biraz zorlarsam, 1950’lerde 
yarışma sporu yaparken kendi kendime neyi niye yaptığımı soruşuma, 1960’larda spor yazarlığı 
yaparken de (bir süre kimin nasıl gol attığını yazdıktan sonra) neden ve kim için gol atıldığını 
yazmaya başlayışıma kadar gerilere gidebilirim”.18  

Fişek’in vefatının ardından iyi niyetle ve samimi yaklaşımlarla belli sıfatlarla 
anılmaktadır.  Elbet bu sıfatlar yaşamı boyunca kaydettiği başarılar, kişilik özellikleri, 

 
13 Birgül Güler, ‘‘Sunuş’’, Yönetim, Kilit Yayınları, 2012, s.16,17,24. 
14 Levent Demirelli ve Recep Aydın, ‘‘Yayına Hazırlayanların Notu’’,  Das Yönetim:Devlet, İktidar ve 
Bürokrasinin Marksist Analizi, der., Levent Demirelli ve Recep Aydın, Ankara: Nota Bene Yayınları, 
2016, s.13. 
15 Faruk Bildirici, ‘‘Kurthan Fişek’’, Https://Farukbildirici.Com/Blog/Detay/Kurthan-Fisek, 
17.09.2012. 
16 Celal Göle, ‘‘Prof.Dr.Kurthan Fişek Hocam İçin’’, Prof.Dr.Kurthan Fişek İçin:Yönetim Üzerine, yay. 
Haz., İpek Ö.Sayan, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2010, s.4. 
17 Levent Demirelli ve Recep Aydın, ‘‘Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininde Marksist Geleneğin 
Kurucusu: Kurthan Fişek’’, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:51, Sayı:4, 2018 Aralık, s.58. 
18 Fişek, özellikle El Salvador-Honduras savaşından etkilendiğini belirtmektedir. 1970 dünya kupası 
elemelerinde karşılaşan, aralarında sosyal çatışmalar baş gösteren iki komşu ülkenin maçı tarihe 
futbol savaşı olarak geçmiştir. Ona göre bu örnek olay, futbolun 2 ülke arasında savaşa neden 
olabilecek güçte bir toplumsal olgu olduğunu gösterir. Bu bakış açısıyla birlikte spor olgusunu 
sosyolojik gözle soruşturmaya başlayacaktır.  Ayrıntı için bkz. FİŞEK, Kurthan., Devlet Politikası ve 
Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve Türkiye’de), YGS Yayınları, 1. 
Basım, İstanbul, 2003, s.17. 
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sosyalist kimliği, mizah yeteneği, hocalık biçimi ve ürettiği eserlerle ilgili üstünkörü 
vurgulardır. Kendisine sevgi, hayranlık, öykünme duygularıyla yaklaşan ve neredeyse iz 
bıraktığı herkes ona dair yorum yapmıştır. “Kurthan Hoca”, “Sıfırcı Hoca”... Bu yaklaşımları 
Yalçın Küçük, “sıfırdan ve biraz içkiden başka bir şey bulamadılar”19 şeklinde 
eleştirmektedir. Benzer biçimde spor dünyasında da, İstanbul’un bilindik büyük kulüpleri 
hakkındaki sınıfsal simgeleştirmesi20 akılda kalmıştır. Fişek’in genel olarak sosyal bilimlerde, 
kendi temel alanı yönetim bilimlerinde ve spor çalışmalarında geride bıraktığı eserler ve 
konularını Marksist yöntemle ana akımdan uzaklaşarak incelemesi, özgün bir metoda sahip 
olması dikkate alındığında popüler kültür diliyle ve yüzeysel biçimde anıldığı söylenebilir. 
Spor yönetiminin bilim düzeyinde örgütlendiği fakültelerde ve sporda sosyal araştırma 
perspektiflerinde de Fişek’in eserlerinde işlediği konuların ve sorunların altının yeterince 
çizildiğini söylemek zordur. 1980 yılı gibi henüz spor yönetiminin Türkiye’de bilim 
düzeyinde kurumsallaşmadığı yıllarda Dünyada ve Türkiye tarihinde spor yönetiminin 
gelişme aşamalarını, kurumsallaşmasını, Osmanlı’dan modern Türkiye’ye sporun 
gelişmesindeki baskın unsurları, siyasetin ve ekonominin spor üzerindeki belirleyici 
etkilerini, spor ve siyaset-devlet ilişkisinin Türkiye özelindeki ideal yansımalarını vs. birçok 
konuyu ince detaylarla açıklayan eseri toplum, spor ve spor yönetimi ilişkisine dair sorunlar 
önünde güncelliğini yitirmemiştir. Eserde sporun analizi sosyopolitik dinamikler, sosyolojik 
bağlam ve zaman zaman tarih felsefesi ekseninde yapılmıştır. Verili durumdaysa spor 
yönetimi ders müfredatlarında ve araştırmalarında(tez ve makale) Amerikan eksenli 
konuların hakimiyeti söz konusudur. Sporda örgütsel davranış, örgüt kültürü, liderlik, 
işletme, pazarlama eksenli konuların belli ölçek ve anket araçlarıyla araştırılarak yaygınlık 
kazanması tarih, sosyoloji, felsefe paradigmasıyla spor/spor yönetimi arasında ilişki 
kurulmasını da marjinalleştirmiştir. Yaygın spor yönetimi müktesebatının Kurthan Fişek’le 
kurduğu ilişkiyi de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

Sporun Toplumsal Temelleri:  
Toplumsal Gerçekliğin ve Sınıf Bölünmelerinin Yansıma Alanı olarak Spor 

Fişek’in spor olgusu çözümlemelerinde tarihsel perspektif hakimdir. Spor olgusunun 
doğru tanımlarını bulabilmenin yolu, tarihsel aşamalarda ve çeşitli toplumlarda sporun 
farklı görünümlerini üretim tarzıyla bağlantılı biçimde dikkatle incelemektir. Sporun 
insanlık tarihinde aranması, spora yönelik popüler slogan ve retoriklerin dışında bir bakış 
açısıyla, sosyal gerçekliğe nüfuz etmeyi sağlayacaktır. Herşeyden önce spor faaliyetlerinin 
bir boş zaman pratiği olarak ortaya çıkması için belli bir aşamaya gelinmesi gerekmektedir.  
“Desport”, “Disport” sözcüklerinden türetilen “spor” kavramı basit açıklamasıyla oyun, 
oyalanma, eğlenme ve işten uzaklaşma gibi anlamlara gelir. Tarihin ilk sporlarının 5-6 bin yıl 
önce bir tür beceri yarıştırma oyunları olarak, Mısır ve Babil gibi tarihin ilk devletlerinde 
ortaya çıktığı görülür.21 İnsan topluluklarının sporu gündeme getirmesi, üretim ilişkilerinin 
avcı toplayıcı aşamadan artık ürün oluşturur aşamaya, tarım toplumuna evrilmesiyle 
birliktedir. “Doğa tarihiyle insanlık tarihinin iç içe olduğu, doğayla can ve geçim derdine düşmüş 
insanların avlanıp toplayarak günübirlik yaşadıkları Neolitik-öncesi dönemde, yani yerleşik tarıma 
henüz geçilmemişken, kimsenin spor yapacak boş zamanı yoktu. Aynı şekilde, topluluk üyesi bazı 
kişilerin üretime katılmaksızın üründen pay almalarını sağlayan mekanizmalar da henüz oluşmadığı 
için, ortalıklarda “Devlet” de yoktu”.22 

 
19 Yalçın Küçük, ‘‘Kurthan’ım’’, https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/kurthanim, 27.09.2012. 
20 Galatasaray Aristokrasi’yi, Fenerbahçe Burjuvazi’yi, Beşiktaş İşçi sınıfını simgeler. 
21 Kurthan Fişek,  100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1985, s.5. 
22 A.g.e., s.10. 
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Sporun doğuşu belli toplumsal koşulları gerektirmektedir. Bu koşulları Neolitik Devrimle 
tarım toplumuna geçilmesi hazırlamıştır. Spor olgusunu insan yaşamının beslenme, giyinme, 
barınma, savunma ve saldırıya yönelik eylemlerinin barışçı ve eğlenceli bir benzetimi olarak 
tanımlayan Fişek’e göre avcı toplayıcı toplum aşamalardaki boş zamansızlık nedeniyle 
sporun varlık koşulları henüz mümkün değildir. Bu tip bir üretim biçiminde topluluğu 
oluşturan üyelerin ancak kendine yeter düzeyde yaşaması, ürün fazlası ve buna paralel boş 
zaman yaratamadığı için de spor, müzik ve resim gibi üretken olmayan faaliyetlere 
yönelememesi söz konusudur. Aksi bir durum(spora yönelmek) topluluğun üyeleri 
açısından aç kalmak anlamına gelecektir. Sporun henüz oluşmadığı bu aşamada ürün fazlası 
yaratacak bir üretim düzeyi ve ürüne el koyacak sınıfları belirleyen iş bölümü de 
örgütlenmemiştir.23 

Tarım toplumuna geçilip artık ürünün oluşmasıyla birlikte, ürün fazlasının yarattığı boş 
zaman, spor faaliyetlerine temel oluşturacaktır. Sporun, yaşamın zorunlu faaliyetlerinin bir 
metaforu olarak tekrarlanması için artık ürün oluşması, ve böylelikle ürün fazlasına el koyan 
yönetici sınıfın buna paralel oluşan boş zamanda da hakimiyet kurması gerekecektir. 
Mezopotamya bölgesinde tarımsal üretime geçilmesiyle, insan topluluklarının spor gibi 
üretken olmayan alanlara yönelmesi söz konusudur. Artık ürünün oluşması ve böylelikle bir 
önceki dönemdeki avlanma ve toplamaya yönelik bedensel eylemlerin spora kaydırılması 
için gerekli temellerin oluşması bu aşamadadır. Sonrasında (İ.Ö 3200-3000) hayvan gücünün 
üretime, tunç teknolojisinin savaşa uygulanması somut ürün fazlalarını yaratacak ve 
savunma-saldırı biçimlerinin kurumsallaşmasıyla tarihin ilk devletleri olan Mısır ve Sümer 
Devletleri ortaya çıkacaktır. Kısıtlı ve değerli olan Tunç yerine ucuz demir madenlerinin 
bulunması ve buna paralel tarım, sanayi ve savaş gibi çabaları kolaylaştırması; bir yandan 
Tunç çağı krallıklarını tarih sahnesinden silerken diğer yandan da İ.Ö. 1700’lerde Hititler gibi 
köklü bir devletin kaynaklarını teşkil etti. “Demir”in İ.Ö.1200’lerde üretim ve savaşın temel 
hammaddesi durumuna gelmesi spor, müzik, resim gibi boş zaman uğraşlarının ortaya 
çıkmasının maddi koşullarını oluşturdu. Demirle tarıma açılan alanlarda ihtiyaç duyulan ek 
insan gücünün emeğine ve boş zamanına yine demir kılıçlarla egemen sınıf tarafından el 
konulmuştur.24  

Sporun kurumsal temelini oluşturan faktörler yöneten-yönetilen ayrımı, üretim ilişkileri, 
bölüşüm düzenekleri ve nihayet bu sosyal mekanizmaların sonucu olan boş zaman 
olgusudur. Fişek bu yöndeki iddialarını yine, tarihsel maddeci görüşle, spor tarihine 
başvurarak temellendirmektedir. Bu bağlamda sorduğu soru, Antik Olimpiyat Oyunlarının 
neden Yunan site devletlerinde başladığına yöneliktir. Sorunun cevabı yine toplumdaki 
üretim ilişkilerinde ve sınıfsal yapıdadır. Yunan Site devletleri köle emeğinin kurumlaştığı 
bir üretim yapısına sahiptir.  İ.Ö. 600 yıllarındaki verili düzeni yansıtan “Köleci Toplum” 
yapısı, köle emeğinin yarattığı ürün fazlasına el koyan köle sahiplerine spor yapacakları boş 
zamanı da yaratmıştır.  Öyle ki her 2 kişiden birinin köle olduğu antik yunan köleci toplum 
yapısında, ancak köle sahibi özgür yurttaşlar olimpiyatlarda sporcu olarak yarışır. Bu olgu 
antik dönemdeki üretim ilişkilerinin sonucudur.25  Sosyal yapı, yapıya bağlı oluşan artık 
ürün, boş zaman tekeli, sınıf eşitsizlikleri, egemenlik ilişkileri ve dönemin iktidar zihniyeti 
sporun nasıl yapılacağını ve kimlerin sporla temas edebileceğini de belirlemektedir. Bu 
sosyal gerçeklikler spor olgusu üzerinde deterministik etkiye sahiptir. Sporu anlamak için 
öncelikle bütünün ve iktidar mekanizmalarının nasıl işlediğine bakmak gerekmektedir. 

 
23 A.g.e., s.10-11. 
24 A.g.e., s.11-12. 
25 A.g.e., s.10-12. 
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Fişek’e göre spor, toplumsal olguların dışında, toplumsal yapıdan bağımsız kendi başına 
bir gerçeklik değildir. Sporun içine doğduğu toplumsal yapı temel etken olarak 
belirleyiciliğe sahiptir. Sporun doğuşundan günümüze uzanan süreçteki görünümleri, 
toplumdaki yaygın ilişki pratiklerinin ve sosyal sorunların sporda billurlaştığına dair 
kanıtları fazlasıyla sunmaktadır. Buna göre sosyal dünyada olan biten meseleler spor 
olgusunda kendine yansıma alanı bulur. Spor içinde bulunduğu toplumsal sisteme ve 
egemen ilişkilere göre biçimlenirken, bünyeye dair özellikleri de yansıtacaktır. “Spor 
toplumun aynasıdır, o toplumdaki çelişkileri de ister istemez yansıtır. Birinin suçlanması gerekiyorsa, 
bu, sporun kendisi değil, onu insancıl olmaktan çıkaran, kötü ya da yanlış yapılmasını zorlayan 
toplum koşullar olmalıdır. Özde insancıl ve yaratıcı olan spor, ancak insancıl ve yaratıcı bir toplum 
düzeninde özgürce, özüne uygun biçimde gelişebilir. Daha önce değil…”.26 Spor,  bir tür mikro 
kozmosdur.  Bu yönüyle sosyal çelişkileri, sınıf ilişkilerini, eşitsizlikleri, yöneten-yönetilen 
ayrımını vs. toplumsal olguları spora bakarak gözlemlemek mümkündür. Ancak sporda 
beliren sorunları, toplumsal yapıdan ve genel sosyal süreçlerden hareket ederek analiz 
etmek gerekir. Spor, olumsuzlukların asıl kaynağı değil, yansıtıcısıdır. “Spor, içinde yapıldığı 
toplumun belli bir andaki durumunu yansıtan, tüm çelişkileri, kötülükleri, olumlu ve olumsuz 
yönleriyle sergileyen bir aynadır”.27 Öyle ki toplumdaki yaygın gerçeklikler neyse, spor olgusu 
da tüm çıplaklığıyla onları gösterecektir. 

İnsanın tabiat karşısındaki yaşam mücadelesi, spor pratiklerinin kaynaklarını oluşturur. 
Spor, insan topluluklarının doğayla ilişkilerinin evrimleşmesini de yansıtmaktadır. Bir 
bakıma insan yaşamındaki mücadele biçimlerinin analojisidir. “En kısa tanımıyla, spor, 
insanların var olabilmek için doğayla giriştikleri ölüm-kalım mücadelesinin barışçı benzetimidir. Belli 
spor dalları, bu ölüm-kalım mücadelesinin gerçekleştiği alanları simgeler, o mücadelenin ölümcül 
tehlikelerinden arındırılmış silahlarını ve araçlarını kullanır”.28 Dünya tarihindeki  ilk sporların 
savunma-saldırı kökenli olması tesadüf değildir. “İlk insansı yaratıklar, bundan 2-3 milyon yıl 
önce, yırtıcı hayvanlarla göğüs göğüse boğuşuyorlardı. Ondan sonra çıplak elleriyle sıkılı 
yumruklarını, daha sonra da ok ve yayı, mızrak ve kılıcı kullanmayı öğrendiler. İşte, güreş, boks, cirit, 
okçuluk ve eskrim gibi temas sporları bu “hayat-memat” kavgasının barışçı benzetimleri olarak 
şekillendi, gelişti”.29  Mısır ve Irak çevresinde tarihin ilk devletlerinde (İ.Ö.3000) ortaya çıkan 
güreş, boks, eskrim ve okçuluk gibi spor dallarından sonraki bir-iki bin yıl içinde yine farklı 
yerlere gitmek ve yırtıcı hayvanlardan kaçmak eğilimleriyle şekillenen taşıma-ulaştırma 
kökenli sporlar (koşma, atlama, yüzme, kürek, yelken, kızak, kayak, at binme pratikleri) ve 
nihayet sanayi devrimiyle birlikte iş bölümüne dayalı işletme mantığının oluştuğu son 
aşamadaysa takım sporları kurumsallaşmaya başlayacaktır.30 Bu örneklerden de anlaşılacağı 
gibi sporla toplumsal yaşamdaki mücadeleler ve üretim ilişkileri arasında simgesel ve 
metaforik düzeyde bir benzerlik vardır. Son tahlilde Fişek’e göre spor, “insanların var olmak 
ve hayatlarını üretip yeniden üretmek için sürdürdükleri bedensel-zihinsel eylemlerin barışçı bir 
benzetimi”31 şeklinde anlaşılmaktadır. 

Sporda çok dillendirilen söylemlerden birisi amatörlüktür. Başta Olimpiyat oyunları 
olmak üzere tüm sportif faaliyetlerin en yüksek ideali olarak gösterilir. Ancak bu söylem ve 
retorik düzeydedir. İnsanlığın tarihsel süreçte sporla ilişki kurma biçimlerine, sporun kimler 
tarafından ne amaçla yapılıp yaptırıldığına doğru kavramlarla bakıldığında amatörlük 

 
26 Kurthan Fişek,  Sporun Anatomisi, İstanbul: YGS Yayınları, 2003, s.39. 
27A.g.e., s.45 . 
28 Fişek,  100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.8-9. 
29 A.g.e., s.9. 
30 A.g.e. s.9-10. 
31 A.g.e. s.10. 
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olgusuna dair toplumsal realite de ortaya çıkacaktır. Demirelli ve Aydın’ın da vurguladığı 
gibi nereye baksa sınıf mücadelelerini ve yönetim olgusunu gören Fişek32, amatörlüğün 
toplumsal temellerini de sınıf görüşüne dayalı paradigmayla sorgulamaktadır. Tarihsel 
maddeci bakış açısıyla, amatörlük olgusunun arkasında keskin sınıfsal ayrışmalar gizlidir. 
Öyle ki amatörlüğün kurumsal temellerini üretim ilişkilerinde ve siyasal hayattaki yöneten 
ve yönetilen ayrışması belirlemektedir. Amatörlüğe dair ontolojik gerçeklik, retoriğe dayalı 
söylemle çelişmektedir. Sporun sözde en büyük ideali olan amatörlük sınıfsal ilişkilerden 
ayrı düşünülemez; gerçek amatör spor ve ideası aslında bir azınlığın tekelindedir. 
“Günümüzün belki de tek gerçek amatörleri, geçim güvenceleri doğuştan gelenlerdir. Yani zengin 
çocukları…Onların sayısı da çok olmasa gerek…”.33 Amatör spor34 günümüz modern 
toplumlarında ekonomik gelir seviyesi, sosyal statü, finansal birikim, orta sınıflaşma ve bu 
unsurların sonucu olarak elde edilen “boş zaman” unsuruna dayanır. Bireylerin ve 
toplumdaki sosyal grupların üretim ve çalışma zamanı dışında kalan keyfekeder ve gönüllü, 
oyunsal, fiziksel hareketlilik, sosyalleşme, zindelik gibi amaçlarla yaptığı profesyonellik dışı 
sportif faaliyetlerdir. Tarihe bakıldığında da boş zaman sporunun(amatör spor) bir iktisat ve 
sosyal sınıf temeli olduğu billurlaşır. Spor yapanlara ve yaptıranlara bakıldığında toplumsal 
yapıdaki egemenlik ilişkilerini anlamak mümkündür. Üretimdeki artı değere el koyan ve 
böylelikle boş zamanı da ele geçiren egemen elit sınıflar aynı zamanda sporun da 
sahipleridir. “Sözgelişi, köleciliğin doruğunu yansıtan Yunan site devletlerinde ya da feodalliği 
simgeleyen ortaçağ krallıklarında ekonomik gelişkinlik düzeyi, bir avuç seçkin yurttaş dışındakilerin 
spor yapmalarına el vermiyor, bunun için gerekli olan ürün fazlasını ve boş zamanı üretemiyordu. 
Adını çok andığımız Klasik Olimpiyatlar da, temelde, özgür yurttaşların, yani nüfusun yarıya 
yakınının köle olduğu bir toplum düzeninde seçkinlerin yarışmasıydı. Egemen sınıfların spor yapma 
tekellerini simgeliyordu. Talan ekonomisine dayalı Roma İmparatorluğu’nda biriken zenginlikler, 
seyirci-sporcu ayrımının maddi ve teknik temellerini de attı. Köle gladyatörler döğüştü, köle sahipleri 
ve yurttaşlar seyretti.  Feodaliteyi yaşamaksızın kölelikten kapitalizme geçen Amerika’nın da benzeri 
bir gelişmeye sahne olduğu, ilk spor karşılaşmalarını döğüştürdükleri kölelerinin başarılarından övünç 
ve kazanç çıkaran güneyli plantasyon sahiplerinin düzenlediği biliniyor. Demek ki tarih süreci içinde, 
amatörlüğün kökenleri varlıklı seçkinlerin dinlenme-eğlenme isteklerine, profesyonelliğin kökenleri de 
boğaz tokluğuna döğüştürülen kölelere uzanıyor”.35 

Sporun belli sınıfların ötesinde kitleselleşip toplumda yaygınlaşmaya başlaması 19.yy 
sonlarına doğrudur. Öyle ki tarihin köleci ve feodal toplum aşamalarında,  spor olgusunu bir 
avuç elitin tekeline veren artık ürün, sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan ürün fazlasıyla 
çoğalarak geniş kitlelerin spor yapma ve izleme olanaklarını arttırmıştır.36  Sanayi 
toplumunda modern kitle haberleşme araçlarının ve büyük stadyumların ortaya çıkmasıyla 
birlikte kitleler de sporla ilişki kuracaktır. Sporun gelişmesi de sanayideki gelişmelerle 
bağlantılıdır. Aralarında koşutluk ve yazgı birliği söz konusudur. Amerika’da spor imalat 
endüstrisinde araç gereç üretimi yapan Spalding gibi tekelci firmaların ve kulüp sahiplerinin 
kurduğu ulusal beyzbol liginin aynı dönemde örgütlenmeye başlaması spor ve endüstri 

 
32 Levent Demirelli ve Recep Aydın, ‘‘Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininde Marksist Geleneğin 
Kurucusu: Kurthan Fişek’’, s.82. 
33 Fişek, Sporun Anatomisi, s.60. Günümüz toplumlarında elbette spora katılım azınlık elit tabakaların 
tekelinden çıkarak kitleselleşmiştir.  Devletçe kurulan spor tesislerinin sayıca artması,   alt ve orta gelir 
gruplarından oluşan geniş kitlelerin yüzme, tenis vs. spor dallarıyla temas etmesini sağlamıştır. 
Fişek’in günümüzde de zenginlik ve amatörlük arasındaki paralellik-özdeşlik vurgusunun 
amatörlüğün ideal tipleştirmesi olduğu söylenebilir. 
34 Kitle sporu, serbest zaman sporu, rekreatif spor, herkes için spor olarak da adlandırılabilir.  
35 A.g.e., s.60-61. 
36 A.g.e., s.66. 



   
  

2021, Sayı 22, Sayfa 54-75 

 

 

64 
 

güçlerinin koşutluğuna örnektir.37 Sanayici güçlerin spora yakınlaşmasında temel sebep 
elbette kar etmek ve sermaye birikimidir. Kitlelerin ve özellikle emekçi yığınların spora 
ilgisini metalaştırmak ve bu kitleselliğin yönetimi için tribünleri doldurmak amaçlanır. 
Günümüzün piyasa mekanizmalarına uyumlu biçimde gelişkinlik gösteren profesyonel 
spor, artık büyük sermaye sahiplerinin denetimindedir.38 Sınıflı toplumların ve kapitalizmin 
tipik bir örneğini sunan Amerika ve İngiltere’de sermaye ve işçi sınıfı ilişkilerinin spordaki 
tezahürleri kolaylıkla görülebilir. “Amerika’da yapılan ilk profesyonel sporlar, işçi kökeni 
yüzünden, bir sınıfsal isyan görünümündedir. O kadar ki, ilk profesyonel kulüplerde, nerede, ne 
zaman, kimle oynanacağını, gelirin nasıl bölüşüleceğini, oyuncu oyuyla belirleyen “özyönetim” 
uygulamalarına bile rastlanmaktadır. Ama, spordaki  büyük gelir potansiyeli, her üretim dalı gibi, 
kapitalist piyasa mekanizmasının etki alanı dışında uzun süre kalamadı, hızla tekelci sermayenin 
denetimine girdi”.39 Günümüzde profesyonel spor, kuruluş dönemlerindeki bu keskin sınıfsal 
ayrışmalardan uzaklaşmış olsa da sınıfsallık olgusunun izlerini taşımaktadır.40 

Futbol ve Sınıflar 

Futbol günümüz dünyasında kitlelerin en çok temas kurduğu spor dalıdır. Spordaki 
yaygın toplumsal gerçekliktir. Kitlelerin bu düzeyde ilgi duyduğu bir spor faaliyeti 
toplumsal olgulara dair ayna işlevi görebilmektedir. Sınıflar arasındaki çelişkiler, gerilimler, 
sınıfçılık simgeleri ve sosyal kimlik kaynaklı çatışmalar futbol yoluyla yeniden 
üretilmektedir.  Bu verilerden hareketle Fişek, sınıf görüşünü futbola dair soruşturmasında 
da sürdürmektedir. Futbol ve sınıfsallık ilişkilerinin kaynakları,  batı toplumlarında 
19.yüzyılda sanayi devrimiyle  fabrikaların kurulmasına koşut biçimde kitlesel düzeyde işçi 
sınıfının oluşmasına dayanır. Bu dönemle birlikte sınıf çatışmaları ivmelenmiştir. Futbol gibi 
hızla toplumsallaşmış bir spor dalı da sınıflardan bağımsız düşünülemez. “Futbol, bütün 
takım sporları gibi, Sanayi Devrimi icadıdır.(…)Yükselen burjuvazi, amelenin sokaklara dökülmesini 
önlemek için, futbolu icat etti. Takım sporlarını icat etti. Bir tarafta bir kale, öbür tarafta öbür kale… 
Saldıracaksın, alacaksın… Futbol savaş benzetimidir.(…)Futbol, sınıf savaşını futbol sahalarına, 
tribünlere hapsetme icadıdır. Tribünlerde oturanlar halktır, fakir-fukaradır. Sahada top koşturanlarla 
kendilerini özdeşleştirirler”.41 Futbol vasıtasıyla halk yığınlarının toplumsal enerjisi 
denetlenecektir. Kapitalist üretim ilişkilerinin bir üst yapı kurumu olan spor, özelde de 
futbol etkili bir emniyet süpabıdır. 20.yüzyılın İspanya, İtalya, Portekiz gibi örneklerinde ve 
yönetici diktatörlerin neredeyse hepsinde sporun futbol özelindeki ideolojik ve toplumsal 
denetleme amacıyla devreye konulmasını gözlemlemek mümkündür.  Sınıf gerilimleri de 
futbolun halkı fazlasıyla oyalama işleviyle, özdeşleşme mekanizmaları yaratmasıyla uygun 
biçimde yönetilecektir.  Bu bağlamda futbolun aynı zamanda bir yönetim ve örgütleme 
aygıtı olduğunu söylemek gerekir. “Futbol sınıf savaşıdır. 22 topçu sahada, milyonlar 
tribünlerde…”42 

Türkiye’de futbolun iktidar yapısına bakıldığında da sınıf olgusuna dair örnekleri görmek 
mümkündür. Profesyonel kulüplerin yönetim kadrolarında 1999-2000 dönemine dair bir veri 
sermaye ve futbol ilişkisini göz önüne sermektedir. Özellikle üç büyüklerin yönetim 
kurullarının önemli kısmı büyük sermaye üyelerinden(%81,2) oluşur. Türkiye’nin diğer 

 
37 A.g.e., s.66. 
38 A.g.e., s.66-67. 
39 A.g.e., s.67. 
40 A.g.e., s.67. 
41 Kurthan Fişek, Futbolu Neden Sevmeli?Futbolu Neden Sevmemeli?Kararı Siz Verin!, İstanbul: YGS 
Yayınları, 2006, s.75. 
42 A.g.m., s.76. 
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coğrafi bölgelerindeki profesyonel kulüplerin yönetimlerini de aynı eksende %58,3 oranda 
büyük sermaye, %10,5’ini küçük sermaye-esnaf teşkil edecektir. Toplamda sermayedar 
güçlerin kulüp yönetimlerindeki temsil düzeyi %68,8'dir.43 Türkiye’de futbolun altmışlı 
yıllardan itibaren ülke periferine yayılmasının nesnel koşulları da Anadolu sermayesinin 
gelişmesiyle ilişki kurarak doğru anlaşılabilir. “Geçen yıl profesyonel liglerde oynayan 70 
takımdan 36’sı, yani yarıdan fazlası 1965’ten sonra kurulmuştur.(…)Neden 40’lı 50’li yıllar değil de, 
1965?”. Cevabı 60’ların ortasındaki planlı kalkınma sürecinde yerel yatırımların ve Anadolu 
burjuvazisinin gelişmesinde gizlidir. Yatırımların İstanbul’dan taşraya kaymasıyla 
Anadolu’da güçlenen sermaye, İstanbul sermayesi’yle rekabete girişecek şekilde kendi 
mücadele simgelerini de yaratmaya başlamıştır. Nasıl ki 3 meşhur kulüp İstanbul’u 
simgeliyorsa, Anadolu kulüpleri de büyük şehirler dışındaki periferde yeni oluşan bu 
sermayedar güçlerin buna karşıt başkaldırma ve özdeşleşme simgeleridir.44 Türkiye’nin 
birçok bölgesinde kent kulüpleri bu dönemden itibaren ortaya çıkacak ve Anadolu futbolu 
kurumsallaşacaktır. Mahalli kulüplerin birleşerek şehir kulüplerine dönüşmesiyle takım 
sayılarının sıçrama yapması ikinci ve ardından üçüncü liglerin kurulmasını sağlamıştır. 
Futbolun yaygınlaşması devlet bünyesindeki bir spor yöneticisinin kişisel kararının ötesinde 
iktisadi ve sosyal dinamiklerle açıklanabilir. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanının 
futbolun yaygınlaşmasına dair vereceği bir karara bağlı değildir.45 Döneme dair futbolda 
şiddet olayları da yine kişilerin ötesinde kentsel taraftarlık ve şövenizm46  olgusunun 
oluşmasıyla bağlantılıdır: “Buna tek sözüm var. Bir federasyon başkanı istedi diye kent 
kulüpçülüğünün yoktan var edilebileceğini, gerekli koşullar oluştuğu zaman da herhangi bir gücün 
bunu önleyebileceğini düşünmek gülünçtür”.47 

Fişek sınıf simgelerinin “Liverpool’ün liman, Nottingham Forest’in kömür, Manchester 
United’ın dokuma, Arsenal’ın silah fabrikası işçisiyle özdeşleşmesinde” somutlaşmasına48 benzer 
bir kavramlaştırmayı da “3 büyükler”e yönelik simgeleştirmesiyle yapmıştır. “Hiç ciddiye 
alınacağını tahmin etmediğim bir sohbet üslubuyla Fenerbahçe’nin burjuvaziyi, Beşiktaş’ın 
proleteryayı, Galatasaray’ın aristokrasiyi simgelediğini söyledim. Herkes bunu çok ciddiye aldı. Hatta 
nesebim dahi sual olundu”. 49 Fişek üç kulüp hakkında bu simgeleştirmeyi yaparken spor 
olgusuna bir sosyolog ve siyaset bilimci olarak baktığını vurgular.50 Kulüpleri bu şekilde 
belli sınıflarla özdeşleştirmesi tepkilere neden olmuş,  hatta mahkemeye çağrılıp ifade 
vermiştir. “Üç güzide kulübümüz hakkında Marksist-Leninist tahkir ve tezyif sıfatları 
kullanmadım… Bunlar sınıfsal tespittir. Seyircisi böyledir, doğup büyüdükleri semtlerin aynasıdırlar. 
Beşiktaş, o bölgenin iskele hamalıdır. Galatasaray bürokrasidir, devletin ta kendisidir. Fenerbahçe 
Anadolu’dan gelip Kadıköy’de çakılıp kalan yükselen burjuvanın simgesidir…”.51 Fişek’in 
metinlerinde sporla ilgili onca sosyolojik, tarihsel ve politik çözümleme bulunmasına 
rağmen kamuoyunda ünlü kulüplerle ilgili üstünkörü yaptığı bu analizle gündeme gelmesi 
spora dair tartışmalarda entelektüel yaklaşımlardan ziyade popüler kültür ve yaygın spor 
anlayışının geçerli olmasıyla ilişkili görünmektedir.  

 
43 Fişek, Sporun Anatomisi, s.88. 
44 A.g.e., s.82. 
45 Orhan Şeref Apak’ın başkanlık dönemi kastedilmektedir. 
46 Sivas-Kayseri, Eskişehir-Bursa, Kırıkkale-Tarsus maçlarındaki şiddet olayları. 
47 A.g.e.,s.81. 
48 A.g.e., s.67. 
49 Kurthan Fişek, ‘‘Açık Oturum II’’, Spor Basını ve Basında Spor, Hürriyet Vakfı Eğitim Yayınları, No:7, 
1985, s.112. 
50 A.g.m., s.113. 
51 Kurthan Fişek, Burası Ankara, Phoenix Yayınevi, 2012, s.166. 
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Siyaset ve Devlete Bağımlı Bir Sosyal Alan Olarak Spor 

Bir toplumsal olgu olarak sporu ekonomik değişkenlerle ve sınıf kavramıyla ilişkilendiren 
Fişek’in üstünde önemle durduğu diğer bir kavram siyasettir. Sporun kurumsallaşması ve 
spora yönelik örgütsel değişimlerin arkasında siyaset olgusunu aramak gerekir. Ona göre, 
Modern Türkiye’de sporun kurumsallaşma aşamalarındaki çarpıcı örneklerin de gösterdiği 
gibi, spor olgusu siyasetten bağımsız olmamıştır. Sporu anlamanın bir yolu toplumdaki 
üretim ilişkilerine, sınıflara ve egemen ekonomik güçlere bakmaktan geçiyorsa diğer  yolu 
da siyasete ve onun somut örgütlenme biçimi olan devlete bakmaktır. Siyaset ve ekonomi 
birbirinden bağımsız alanlar değil, birbirine koşut gelişen yapılardır. Devlet olgusunun 
tarihsel temellerine bakıldığında da artık ürüne sahip olmayan ilkel komünal toplumlarda 
henüz devlet olgusuna rastlanmadığı, sınıflı toplumların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte 
devletin de ortaya çıktığı görülmektedir. Sosyalist kuram anlayışına göre sınıflara bölünen 
toplumdaki yöneten-yönetilen ayrışmasının somutlaşması olan devlet, ekonomideki egemen 
sınıfın da siyasal örgütüdür. Devlet, yönetsel kurumlarıyla kamu otoritesini cisimleştirir.52  

Fişek’in tarihsel maddeci yaklaşımında bir üst yapı kurumu olan devlet altyapıdaki 
ekonomik güçler tarafından şekillendirilir.  Son tahlilde altyapıyı oluşturan  ekonomik 
gerçeklik üst yapı üzerinde belirleyicidir. Bu ilişkide üst yapı unsurlarının altyapı 
dinamiklerince tamamen edilgen bir konumla belirlendiği anlaşılmamalıdır. Bu bağlamda 
daha çok çift yönlü bir ilişkiden bahsedilebilir.53 Bu yaklaşıma göre ya o ya diğeri mantığıyla 
yola çıkmak hataya sürükler. Altyapıdaki ekonomik gerçekliği katı determinist anlayışla tek 
belirleyici, ya da tersi üst yapıyı simgeleyen ideolojik, siyasal ve düşünsel çerçeveyi temel 
belirleyen olarak düşünmek toplumsal gerçeklere aykırıdır. Ekonomik alt yapı son tahlilde 
asıl belirleyici olsa da, üstyapı öğeleri de tarihsel akışı etkiler ve zaman zaman da 
biçimlendirir.54 Buradan da anlaşılmaktadır ki üst yapıdaki siyaset ve devletle 
temeldeki(altyapı) ekonomi ve üretim ilişkileri birbiriyle diyalektik ilişkiye girmektedir.  
Devlet, altyapıdaki ekonomik ilişkileri siyasal alanda temsil eden mekanizmadır.  Fişek’in 
yaklaşımda devlet olgusu, sınıf  ve üretim ilişkilerinden kopuk kendi başına bir toplumsal 
örgütlenme değildir.  Siyaset-devlet ve ekonomi-üretim ilişkileri birbiriyle etkileşim-temsil 
ilişkisiyle toplumsal olguları birlikte biçimlendirmektedir. Fişek, bu anlayışı spor yönetimi 
ve spor olgusuna dair analizlerinde de sürdürür. Toplumsal sistemde spor siyaset, üretim 
ilişkileri ve ulusal özelliklerce şekillendirilir. Siyaset, ekonomi, kültür diyalektiğiyle 
toplumun baskın öğeleri spora yansıyacaktır. “Spor, evrensel biçimde,  içinde yapıldığı ulusal 
ortamın özelliklerini, sorunlarını ve çelişkilerini ayna sadakatiyle yansıtır”.55 

Gizli ya da açık olarak toplumun her alanında varlık belirten devletin sporla ilişkisi de 
doğuşundan bugünlere uzanmaktadır. Devletin doğuşuyla boş zaman olgusu ve sporun 
gündeme gelişi yaşıttır.  Bu toplumsal temeller devlet ve sporu birbirinden ayrı 
değerlendirilemeyecek bir tartışma eksenine kaydırmıştır.  Spor, siyaset ve devlet arasında 
güçlü bağlar söz konusudur.56 Fişek’in bakış açısında sporun siyasetten izole açıklamaları, 
sporun siyasetleri aşan bir olgu olması gibi söylemler temelsizdir. Toplumsal yapının   
gövdesine görünmez iplerle bağlanan tüm sosyal kurumlar gibi spor da genel olarak bu 
gövdeye, bu gövdede merkezi role sahip ve bu iplerin odaklaştığı devlete göre biçimlenir. 

 
52 Kurthan Fişek, 100 Soruda Sosyalist Devlet, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1970, s.9,10,15,16. 
53 Levent Demirelli ve Recep Aydın, ‘‘Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininde Marksist Geleneğin 
Kurucusu: Kurthan Fişek’’, s.64. 
54 Fişek, Yönetim, s.47. 
55 Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.98. 
56 A.g.e., s.98.     
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Böylelikle bu yapının bağımlı bir değişkeni olacak; toplum geneline dair çelişki, siyaset ve 
ideolojik anlayışları da yansıtacaktır.57 Siyaset ve sporu birbirine karıştırmamaya dair 
söylemler retorikten başka bir şey değildir.  Eski Yunan’daki spor faaliyetlerine bakıldığında 
da siyaset ve spor arasındaki birliktelik berraklaşır. Siyasetle sporu birbirine karıştırma 
geleneğinin kökleri Eski Yunan’a uzanır.58 Sporun siyaseti aştığını ileri süren fikirler 
temelsizdir. Öyle ki spor, siyasetin konjonktüre göre yararlandığı ideolojik bir aygıttır. “Spor 
siyasetin iç güveysidir. Spora siyaset karıştırılmaz. Siyaset, aklına estiğinde, canı çektiğinde, işine 
geldiğinde spor yapar, yaptırır”.59 

Fişek’e göre “Spor Yönetimi” toplumsal kurumlardan soyutlanamaz. Ancak siyaset, 
devlet, hukuk, ekonomi ve genel toplumsal yapıyla ilişkisiyle doğru anlaşılabilir. Sporun da 
diğer sosyal kurumlar gibi toplum gövdesine ve toplum gövdesinde de merkezi rolü teşkil 
eden siyasal çerçeveye, devlete bağlanması söz konusudur.“Spor Yönetimi toplumdan 
soyutlanamaz, çünkü, yönetilen (spor), bir toplumsal kurum olarak toplumsal iş bölümü planında yer 
almakla, belli işlevler de üstlenmekte, bunları yerine getirirken ana bütünün ister ve özelliklerini 
yinelemektedir(…)”.60 Belli toplumsal işlevleri üstlenen spor yönetimi bu toplumsal sistem 
içinde devlet olgusundan bağımsız düşünülemez. “…Çünkü, devlet, toplumsal kurumları ana 
gövdeye bağlayan tüm iplerin toplandığı odak noktası ve toplumun siyasal-yönetsel çatısı olarak, hem 
toplumdaki erk dengesini somutlaştırmakta, hem de toplumun maddi yaptırma gücünü 
oluşturmaktadır; spordaki yönetim ve erk yapısının, toplumdaki erk yapısını büyük ölçüde yansıtıp 
yinelediğini anımsadığımızda, bu “soyutlanmazlık” durumu daha da belirginleşecektir”.61 

Fişek’e göre “spora siyaset karıştırılması” üzerine yapılan tartışmalar genellikle soyut bir 
düzlemde yürütülmektedir. Bu noktada ilk sorulması gereken soru neyin siyaset olduğunu 
belirlemektir. Siyasetin, sporla yakın ilişkisini ve özellikle bu ilişkinin spor yönetimin 
oluşmasındaki etkilerini saptayabilmek için sporun yanı sıra siyaset olgusunu da 
tanımlamak zorunludur. Spor ve siyaset arasındaki koşutluğa ilişkin güçlü kanıtlar, tarihin 
ilk devletlerine kadar uzanmaktadır. '“Siyaset, son tahlilde, bir erk (iktidar) ilişkisidir; bu yönüyle 
de aynı ilişkinin yaptırma gücü ve koruyucusu olan devletle yaşıttır. Ama, öte yandan, tarihin ilk 
devletlerinin tarihteki ilk spor olaylarına sahne oldukları ve iki olgunun da aynı maddi-teknik 
temellerden kaynaklandıkları anımsandığında, sporun siyasetle ilişkisinin, aykırılıktan çok koşutluk 
içerdiği anlaşılmaktadır. Gözlemlerimizi bir adım öteye götürerek, sporla siyasetin, gündoğuşlarından 
bu yana, ama gizli-açık, ama doğrudan-dolaylı, belli bir bütünsellik gösterdikleri yargısına 
varıyoruz”.62  

Sporun ilk kez uygulamaya konduğu Mısır ve Sümer’de, Eski Yunan’daki spor 
şölenlerinde, sporun gladyatör dövüşleriyle özdeş sayıldığı Roma’da ve şövalyelik 
çerçevesinde gündeme geldiği ortaçağ krallıklarında spor ve siyaset ilişkisi dolaylıdır. 
“(…)Siyaset, kural olarak, kimlerin üretim yapmaksızın ürün fazlasından pay alacaklarının ve 
dolayısıyla kimin spor yapacak boş zamanı olacağının belirlendiği devlet düzeyinde, önce kölelerle 

 
57 Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve 
Türkiye’de), İstanbul: YGS Yayınları, 2003, s.97. 
58 Andrew Strenk, “What Price Victory?The World of International Sports and Politics”, Annals, 
AAPSS, Vol:445, September 1979, pp128-140’dan Akt:FİŞEK, Kurthan., Devlet Politikası ve Toplumsal 
Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve Türkiye’de), YGS Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 
2003, s.97. 
59 Kurthan Fişek, ‘‘Sporun Şanı Ülkemin Gururu(1)’’, http://www.hurriyet.com.tr/kurthan-fisek-
sporun-sani-ulkemin-gururu-1-39182521, 17 Eylül 2000. 
60 Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, s.71. 
61 A.g.e., s.72. 
62 A.g.e., s.73. 
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sahipleri, sonraları da feodallerle serfler arasında, bölüşüm mekanizması üstüne yapılmıştı. Bu 
aşamada, sporun iç düzenlemeleri yönetsel değil, örgütseldi; sporun bu örgütlü (ama yönetimsiz) 
durumu, ondokuzuncu yüzyıl başlarında değişmeye başlamakla birlikte, ondokuzuncu yüzyılın 
sonlarına kadar sürdü”.63 Söz konusu zaman diliminde spor, genel toplumsal örgütlenme 
içinde egemen sınıfların artık ürüne ve artık ürünle paralel oluşan boş zamana da el 
koymasının doğal toplumsal ürünüdür. Siyasetin sporla doğrudan ilişki kurduğu, hatta 
“siyaset için spor” diye tanımlanabilecek ilk aşama,  spor yönetiminin otoriter-hiyerarşik bir 
yapı içinde düzenlenip, spor faaliyetlerinin içeride ulusalcı dışa karşıysa militarist-saldırgan 
bir siyasetin emrine girdiği Jahn okulu’nun turner akımıdır. 19.yy’da Napolyon savaşlarında 
doğan ve Alman Birliği’ni simgeleyen bu akımla savaşa hazırlanma faaliyeti olan kitle 
jimnastikleri paramiliter amaçlarla düzenlenmiştir. Bu örnek, genelde sporla siyaseti 
birleştirmek, özeldeyse militarist siyasal ideolojilerin spor yönetimine model oluşturmasıdır. 
Sporun örgütlenmesinden yönetimine geçişin ikinci aşamasıysa 1870’lerle birlikte spor 
sanayinin kurularak kapitalist piyasa mekanizmasıyla bütünleşmesidir. Geniş yığınların 
spora yönelmesiyle sporun metalaştığı ve ekonomik değer kazandığı bu dönemde sporun 
yönetim ve denetimi de üretici güç olan sporcular ya da sporla ilgilenen geniş yığınlardan 
ziyade kapitalist sermayedar sınıfın elindedir. Bu olgu Birleşik Amerika örneğindeki spor ve 
ekonomi ilişkisinde somutlaşmıştır. Sporda doğal örgütlenme aşamasından sporun 
yönetimine geçişin üçüncü, yani sonul aşamasıysa, sporda uluslar arası örgütlenme 
düzeyinin gündeme gelmesidir. Kapitalizmin bir dünya sistemi olarak belirip uluslar arası 
siyaset alanına nüfuz ettiği bu aşamada spor da kapitalist yönetim ideolojisini yineler 
biçimde Uluslar arası Olimpiyat komitesi ve Uluslararası spor federasyonları şeklinde 
örgütlenecektir.64   

 Bir ülkede sporun nasıl biçimleneceğini ve spora hangi işlevler yükleneceğini egemen 
ideoloji ve yürürlükte olan sosyal düzen belirlemektedir.  Binlerce görünmez iple toplum 
gövdesine bağlanan bir sosyal bir kurum olan spor, söz konusu makro yapının bağımlı 
değişkenidir. Başka bir deyişle spor, kendi iç dinamikleriyle devinen bir olgu olmaktan 
ziyade  sosyo-ekonomik yapı unsurları, siyaset ve toplumsal isterler tarafından belirlenir.  
Sporun toplumda sağlık, eğlence, meslek, kitle sporu ve yarışmacı spor vs. hangi amaçlarla 
öne çıkacağı makro toplumsal çerçevenin değerleri ve istemlerince şekillendirilir. Elbet bu 
mantık ve işlerlik ülkelerde spora bakışı ve spor yönetimi paradigmalarını da etkiler. 
Toplumdaki mülkiyet yapısı spordaki yönetim yapısını da belirler. Sözgelimi özel mülkiyete 
dayalı kapitalizmin egemen rejim olduğu Amerika’da şirketleşme olgusu kulüplere ve spor 
organizasyonlarına da yansımıştır. Şirketleşen kulüpler spor endüstrisindeki yüksek ciroları 
da denetleyecek biçimde birleşerek bir başkan yönetiminde lig organizasyonu oluşturur. Bu 
yapı Amerika’daki egemen siyasal ve ekonomik rejimin spor yönetim ve organizasyonunda 
somutlaşmasıdır. Sosyalist ülkelerdeyse sporda devlet yönetimi ve denetimi söz konusudur. 
Sosyalist anlayışta spor, önemli işlevlere sahip bir sosyal kurum olarak devlet politikasının 
bir parçasıdır.65 

Fişek’e göre spor sadece içinde yapıldığı toplumun olgularını değil; dünyadaki çelişkileri, 
sorunları ve gerilimleri de yansıtan bir aynadır.  Özellikle modern olimpiyatların tarihine 
bakarak siyasi meseleler ve spor arasındaki ilişkinin yoğunluğunu görmek mümkündür. 
1896’da tekrar Atina’da başlayan olimpiyatların bireysel sporlara dayalı başlangıcından kısa 
bir süre sonra kürek, futbol, çim hokeyi ve su topu gibi takım sporlarının programa dahil 
edilmesi ödüllerin artık bireylerden ziyade ulusal takımlara, ülkeler adına verilmesinin de 

 
63 A.g.e., s.73-74. 
64 A.g.e., s.74-75. 
65Fişek, Sporun Anatomisi, s.73-74. 
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habercisi olmuştur. Bu demektir ki, modern zamanlarda tekrar diriltilen olimpiyatlar aynı 
zamanda milliyetçi ideolojilerin de çarpıştığı bir alan olacaktır.  Öyle ki 1.dünya savaşının 
Almanya, Bulgaristan, Avusturya-Macaristan ve Türkiye gibi mağlup ülkeleri savaş suçlusu 
sayılarak akabindeki 1920 Antverp olimpiyatlarına alınmamıştır. Modern Olimpiyatlar 
sporcuların kendileri için yarıştıkları bir sportif şölenden ziyade “ülkemin onuru için 
yarışacağım” diye yemin eden sporcuların ulusal kimlikler adına gövde gösterisi yaptığı, 
kazananın ulusal marşının çalındığı bir mücadele alanıdır. Olimpiyatlar sporcu bireylerden 
ziyade aslında ulusların, ırkların, sistemlerin yarıştığı bir arenadır. 1936 Berlin olimpiyatları 
Nazi partisi’nin ırkçı ideolojisini ve Aryan üstünlüğünü kanıtlama çabalarına sahne 
olmuştur. İkinci dünya savaşı sonrası yapılan ilk olimpiyat 1948 Londra’da yine savaş 
yenikleri Almanya ve müttefiki Japonya yer alamamış, Sosyalist SSCB de henüz katılım 
göstermemiştir. 1968 Meksika Olimpiyatlarında Amerikalı siyahi atletler Smith ve Carlos 
siyah eldivenli yumruk eylemini gerçekleştirmiş, Yine 1972 Münih’te 2 siyahi Amerikalı 
Collett ve Mathews Amerikan ulusal marşı esnasında sakız çiğneyerek siyah iktidar gösterisi 
yapmış, 1976 Montreal olimpiyatları ırkçı Rodezya ve Güney Afrika’nın protesto edilmesine 
sahne olmuş, 1980 Moskova Olimpiyatları Sovyetler’in Afganistan işgali sebebiyle batı 
blokunca boykot edilmiş, 1984 Los Angeles olimpiyatlarıysa soğuk savaşın karşı tarafındaki 
sosyalist blok tarafından boykot edilmiştir.66 Milliyetçiliğin ve uluslar arası gerilimlerin 
kolaylıkla körüklendiği büyük sportif yarışmalar, Münih 1972 olimpiyatlarındaki gibi 
Filistin-İsrail çatışmasının uzantısı olarak (“kara eylül” örgütü) terör ve şiddet olaylarına da 
sahne olmuştur.67 Orta Amerika’daki iki komşu ülke olan El Salvador-Honduras olayı 
örneğiyle, yine uluslar arası futbol müsabakaları dolayımıyla  bir savaşın ateşlendiği  de akla 
geldiğinde, sporun tarihteki kullanım biçimlerinde, ulusal ve uluslararası siyasetle spor 
olgusunun aşırı bir iç içelik sergilediği kolaylıkla görülebilir.68 

Türkiye’de Spor Yönetimi: Spor ve Siyaset İlişkisine Dair “Büyüleyici Bir Örnek Olay” 

Fişek’e göre,  spor yönetimi olgusunun sosyopolitik parametrelerle ilişkisine dair dünya 
genelinden bilinen 3 kural Türkiye’nin spor yönetimi deneyimine abartılı biçimde 
yansımıştır. Birincisi, sporun yapıldığı toplumun ulusal özellik ve çelişkilerini yansıtan bir 
sosyal alan olması; ikincisi, spor yönetiminin devlete karşı bağımsızlığı durumunun evrensel 
anlamda geçerli bir ilke olmayıp ancak özel bir toplumsal-ekonomik yapının örgütsel 
uzantısı olarak gerçekleşebileceği; son olarak toplumun siyasal örgütlenmesinin en somut 
biçimi olan devletin toplumsal yaşamın her alanında gizli ya da açık biçimde varlık 
belirtmesinden sporun hariç tutulamayacağı ve hatta sporun devletten en bağımsız olduğu 
Anglo-Amerikan spor yönetimi kurumlarında dahil tam anlamıyla devletten bağışıklık 
durumunun olamayacağı hususundaki 3 çok önemli kuralı dikkate almak zorunludur.  
Dünya genelinde geçerli olan bu ilkeler Türkiye özelinde abartılı düzeydedir. Öyle ki 
“Türkiye spor yönetimi, kendi özgüçlerinden çok, toplumsal-siyasal etkiyle devinen bir yönetim 
yapısını” sergilemektedir.69  

Fişek’e göre Türkiye, spor ve siyaset ilişkisine dair ideal bir örnek olaydır.  Siyaset ve spor 
ilişkisi ülkeye modern sporun girişinden bu yana spora dair farklı düzeylerdeki örneklerle 
billurlaşmıştır. Devlet siyasetinin sporla ilişkisi 1900’lerin başlarında Geç Osmanlı 
döneminde olduğu gibi cumhuriyet döneminde de güçlenerek devam etmiştir. Türkiye 
modelinde spor ve spor yönetimi siyasal parametrelere aşırı duyarlılık sergiler. Öyle ki 

 
66 Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.19-20. 
67 Fişek, Sporun Anatomisi, s.43. 
68 Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi, s.72. 
69A.g.e., s.209. 
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Türkiye’de siyaset kurumundaki dinamikleri anlamadan spordaki kurumsal değişiklikleri 
analiz etmek mümkün değildir. Spor olgusu genel sistem/toplumsal yapı ve toplumun 
siyasal örgütlenme modeli olarak devlet yönetimi unsurlarıyla ilişkilendirilerek anlaşılabilir. 
Sporun siyaset ve devletle ilişkisi kurulmadıkça, spor yönetiminin kurumsal tarihi, yönetim 
anlayışındaki çerçeve değişiklikleri de anlaşılamaz. “Türkiye’de sporu ve onun yönetimini 
toplumsal çevreden soyutladığınızda, sözgelişi,  sporun devlete karşı bağımsızlığını simgeleyen 
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı(1922-1936) yönetiminden devletin sporu yarı-resmi biçimde 
yönettiği Türk Spor Kurumu’na (1936-1938) ve oradan da devletin spora önce “para-militer” 
amaçlarla el koyduğu, sonra “sporun genel amaçları” çerçevesinde yön verdiği (daha doğrusu 
güdümlediği) bir Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1938 sonrası) modeline geçişi, “durup 
dururken”, “hiç gerek yokken” zorla benimsetilmiş oldu-bittiler sayabilirsiniz”.70 Oysa ki spordaki 
bu değişmeler ne tesadüfi bir gelişmedir, ne de sporun kendi iç dinamikleriyle gerçekleşen 
bir evrimsel sürece dayanmaktadır. Spor kendi öz güçleriyle ve sivil girişimlerle 
evrimleşmekten ziyade devlet düzeyindeki gelişmelerle biçimlenmiştir.  Fişek özellikle, bu 
noktada ilk akla gelen sporun kulüplere dayalı sivil girişimle yönetildiği gönüllü birlik 
döneminin (1903-1936) dahi devletin ilgili zaman diliminde spora karşı kayıtsızlığının 
yönetsel ürünü olduğunun altını çizer.  “(…)Türkiye’de spor, devlet denetiminden ancak devlet 
izin verdikçe çıkabilmiş bir uğraşı; Türkiye’de spor yönetimi, toplumsal-ekonomik bütünün bağımlı 
değişkeni; spor yönetiminin tarihi de, son tahlilde, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
yönetsel tarihidir”.71  

Spor tarihçileri Türkiye’de spor yönetiminin evrimini 4 döneme ayırmaktadır. Birinci 
dönem 1922-1936 arasındaki spor kulüplerine dayalı Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, yani 
federatif yönetim(gönüllü birlik) dönemidir. İkinci dönem 1936-1938 arasında Tek parti 
döneminde partinin yönlendirdiği  yarı-resmi örgüt Türk Spor Kurumu’dur.  Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kurulması ve sporun tamamen devlet yönetimine 
geçmesiyle karakteristiğini kazanan 1939-1945 arası üçüncü dönemde dünya savaş 
koşullarının da  etkisiyle spor faaliyetlerine yurttaşların zorunlu katılımı vurgusu hakimdir. 
1946’dan 1969 yılında spor hiyerarşisinin tepe noktası olan Gençlik ve Spor  Bakanlığı’nın 
kurulmasına kadar olan son dönemse savaşa hazırlık amacı güden beden eğitimi spor 
faaliyetlerinin düşüşe geçtiği normalleşme dönemidir. Fişek’e göre, spor tarihçilerinin spor 
yönetiminin gönüllü sivil örgütlenmelerce kurulup önce yarı resmi örgüte, sonrasında da 
devlet yönetimine kademeli bir geçişle evrimleştiği vurgusu siyasi tarihçilerin kavramsal 
gözlüğüyle yanlışlanmaktadır. Spor yönetimindeki kurumsal değişiklikler kademeli ve 
evrimsel ilerlemeden ziyade sosyopolitik değişimlerle paralel yol almaktadır.72 İlgili 
dönemleri simgeleyen spor örgütleriyle genel toplumsal-siyasal koşullar ve tarihsel dönemin 
özellikleri arasında güçlü bir ilişki söz konusudur. “Tarihinde “sen-ben” tartışmalarının dar 
ufuklarını hemen hemen hiç aşmamış Türkiye spor yönetiminin, kendi bağımsız öz-güçleriyle, önce 
“gönüllü spor birlikleri” olan kulüpleri kurduğu; sonra bu özel hukuk tüzel kişilerini  “federatif” bir 
leitmotif’le “lig”, “federasyon” ve “federasyonlar birliği” (ör.Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı) 
sırasına göre örgütlediği; bu özel kuruluşların işleyişi sırasında beliren bazı sorunların o yapı içinde 
çözülemeyişine bağlı olarak önce devlet denetimine(ör.Türk Spor Kurumu) sonra devlet yönetimine 
(ör.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) yönelmiş olabileceği düşünülemez. Öylesine düşünülemez ki, 
anılan spor örgütlerinin “egemen” oldukları tarihsel kesitlerle genel nitelikteki siyasal, toplumsal ve 

 
70 A.g.e., s.209. 
71 A.g.e., s.209-210. 
72 Kurthan Fişek, ‘‘Türkiye’de Spor Yönetimi: Tarih, Yapı ve Sorunlar’’, Das Yönetim:Devlet, İktidar ve 
Bürokrasinin Marksist Analizi, der., Levent Demirelli ve Recep Aydın, Ankara: Nota Bene Yayınları, 
2016, s.455-456. 
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ekonomik göstergelerin belirledikleri tarih dönemleri karşılaştırıldıklarında ama perdenin arkasında, 
ama önünde, her zaman devlet olgusunun yer aldığı bir koşutluğa, bir çakışmaya rastlıyoruz”.73  

Fişek modern Türkiye’de sporun siyasete bağımlılığına dair uygulamadan verdiği birçok 
örnek olayla kanıtlar sunar. 1890’larda  II.Abdülhamit’in, daha çok futbolla özdeşleşen spor 
faaliyetlerinin siyasal propagandaya ve toplumsal muhalefete elverişliliği nedeniyle 
kulüplerin kurulmasını yasaklaması; sarayın yıldıza taşınarak Beşiktaş iskelesindeki bölge 
sakinlerine ve semt pazarındaki işçi kalabalıklarına yakınlaşması nedeniyle yine 
II.Abdülhamit’in kalabalıklarla arasına mesafe koymak ve toplumsal gerilimi absorbe edecek 
siyaset dışı bir sosyal alan yaratmak adına kulüp-dernek kurma yasağında istisna yaratarak 
1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurulmasına izin vermesi; İttihat Terakki Fırkası 
Yönetiminin Pan-Turanist Türkçülük ideolojisiyle özdeşleşmesine koşut olarak İstanbul’da 
futbol sahalarında da ideolojisini temsil eden “Altınordu”74 kulübünü desteklemesi75; benzer 
bir mantıkla erken cumhuriyet döneminde “Güneş” kulübünün kuruluşu(1933) Türkiye’de 
spor kulüpçülüğünün siyasal parametrelere aşırı duyarlılık gösterdiğini sergileyen çarpıcı 
örneklerdir. Öyle ki ismi geçen bu kulüpler dönemin iktidar ideolojisinin uzantısı ya da 
devletin ilgili dönemde spora müdahalesinin arttığını kanıtlayan spor olaylarıdır.76 Siyasi 
partiler özellikle genç kuşaklara ulaşmanın etkili bir aracı olarak kitlelerin ilgisini çeken spor 
faaliyetlerine müdahaleyi zorunlu görmüşlerdir.77 

Spor kulüplerinde gözlendiği gibi Türkiye’de modern spor yönetimindeki çerçeve 
değişimleriyle ilgili dönemdeki siyasal gelişmeler arasında belirgin paralellikler görmek 
mümkündür. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte gündeme gelen İzmir 
İktisat Kongresi’nin liberal ve bireysel girişime dayalı piyasa ekonomisi anlayışı, spor 
yönetiminde, 1922 yılında özel kişilerce kurulan gönüllü birlik ve hür teşebbüse dayalı TİCİ 
yapılanmasına belirgin biçimde yansıyacaktır. 1929 yılında baş gösteren ekonomik buhrana 
paralel şekillenen ekonomiye devlet müdahalesi anlayışı sporda da artmaya başlayan devlet 
müdahalelerini gündeme getirecektir. Öyle ki 30’ların başında ekonomide devletçiliği 
savunan Kadro dergisine benzer şekilde Halkevlerinin resmi yayın organı olan Ülkü 
dergisinde de aynı dönemde “sporda devletçilik” savunusu başlamıştır. Fişek’e göre bu 
paralellik çok anlamlıdır. Akabinde 1936-1938 arasında Halkevlerine bağlı ve  CHP’nin yan 
kuruluşu olarak çalışan “Türk Spor Kurumu” dönemini de sporda dolaylı bir devlet 
denetimi kurulması girişimi değil, spor yönetiminde özelden devlete geçiş olarak okumak 
gerekir.78 2 yıllık bir geçiş döneminden sonra 1938’de spor yönetimi Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü kurularak tamamen devletleşecektir.79 1922-1936 arası TİCİ döneminde 
kulüplere ait olan sporu geliştirme görevi 1936-1938 TSK döneminden itibaren artık devletin 
işi olmuştur.80 Ekonomide serbest girişimi, piyasa ekonomisini ve özelleştirmeyi savunan 
Demokrat Parti’nin 1950-1960 arası yönetiminde de, anti devletçiliği çağrıştıran bu 

 
73 Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve Türkiye’de), 
s.211. 
74 1913 yılında İttihatçıların saray darbesinden sonra devletin resmi ideolojisi Turancılık, “Progre” 
isimli kulüp “Altınordu” olarak değiştirilmiştir. Kulübün başkanı Talat Paşa, yönetim kurulu üyeleri 
de “Kara Kemaller”, İttihatçılardır. Kurthan Fişek, ‘‘Açık Oturum II’’, Spor Basını ve Basında Spor, 
Hürriyet Vakfı Eğitim Yayınları, No:7, 1985, s.113. 
75 Kurthan Fişek, ‘‘Türkiye’de Spor Yönetimi:Tarih, Yapı ve Sorunlar’’, s.456. 
76 Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.66. 
77 Fişek, ‘‘Açık Oturum II’’, s.113. 
78 Fişek, ‘‘Türkiye’de Spor Yönetimi: Tarih, Yapı ve Sorunlar’’, s.456-457. 
79 Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.99. 
80 Fişek, ‘‘Açık Oturum II’’, s.113. 
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özelliklerine rağmen, sporda devletçilik uygulamalarının en ileri görünümlerine 
rastlanmaktadır. BTGM bu dönemde Başbakanlık yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.81 
1952 yılında Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin kararıyla, 1948 olimpiyatlarında başarı elde 
eden Nasuh Akar, Celal Atik, Gazanfer Bilge ve Yaşar Doğu’yu profesyonel ilan eden 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) feshedilmiştir. Bu karar Türkiye’nin Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi bünyesinden çıkarılması, 1956 Melburn Olimpiyatlarına alınmaması 
girişimlerine yol açmıştır.82 Öyle ki Demokrat Parti döneminde TMOK’un feshedilmesi olayı, 
en devletçi dönemde bile görülmeyen bir karardır.83 

Sonuç Yerine: Kurthan Fişek’in Çalışmaları Üzerinden Sporda Sosyal Araştırmalarda 
Düşünümsel ve Eleştirel Bir Yaklaşım Belirleme İmkanı Üzerine 

Kurthan Fişek, 60’lardan 80’lere uzanan zaman diliminde dünyadaki siyasal eğilimlere 
paralel biçimde gelişen toplumsal koşulların biçimlendirdiği bir akademisyendir. Fişek’in 
eserlerini kaleme aldığı yıllar aynı zamanda Türkiye’de sol ideolojinin hem pratik hem 
kuramsal düzeyde ağırlık kazandığı dönemdir. Marksizm, ilgili dönemde bütünsel bir düzen 
eleştirisi ve yöntem anlayışı olarak birçok üniversite mensubu ve aydını düşünsel düzeyde 
etkilediği gibi Fişek’in de toplumsal sorunlara yaklaşımında temel referans olmuş, bunun da 
ötesinde bilimsel düzeyde araştırdığı konuların kuramsal çerçevesini oluşturmuştur. Siyasal 
anlamda benimsediği Marksist dünya görüşünü kuram düzeyine yükselterek bilimsel 
çalışmalarına da uygulamıştır. Hemen her incelemesinde tarihsel materyalist kuramın 
izlerini görmek mümkündür. Spor temalı eserleri de bu kuram ve yöntem anlayışının 
süzgecinden geçmiştir. Fişek, yönetim düşüncesinde yaygın anlayışın karşısında eleştirel 
yaklaşımın kurucusu olduğu gibi84 spor yönetimi alanında da benzer bir rolü üstlenmiştir. O, 
spor yönetiminin Marksist düşünürü ve yaygın paradigmanın antitezidir. 

Fişek’in konu ve yöntem anlayışı her şeyden önce bütünsel bir dünya görüşü ve kurama 
dayanmaktadır. Topluma tümelci ve bütüncü eleştirel bir bakış açısını yansıtan Marksist 
yöntemi spora uyarlamıştır. Fişek’in spor alanındaki analiz ettiği sorunlara ve kuramsal 
perspektifine dair entelektüel mirasının spor bilimlerinde tam olarak değerlendirildiğini 
söylemek güçtür.  80’lerin sonundan itibaren genel olarak dünyada ve 12 eylül 1980 sonrası 
da Türkiye’de sosyalist dünya görüşünün sönümlenmesi; sporun iktidar ilişkilerini, 
toplumsal eşitsizlikleri, sınıfsal ayrışmaları yansıtan bir sosyal olgu olmaktan ziyade 
toplumsal eleştiriden uzak ve siyasetten bağışık(apolitik) bir sosyal alan gibi algılanması; 
Türkiye’de genelde sosyal teoriyle, özeldeyse Marksist yaklaşımla spor arasında ilişki 
kurulmasındaki gecikme ve güçlükler;  spor bilimlerinde spor-sağlık, hareket-antrenman 
çalışmalarından spor yönetimine ve sporda sosyal alanlara uzanan geniş konu yelpazesinde    
pozitivist paradigmanın hakim yaklaşım olması gibi sebeplerin spor bilimleri alan yazınının 
Kurthan Fişek’le ve perspektifiyle olan mesafesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Sporda sosyal kuramın ve eleştirel düşüncenin bugün dahil Türkiye özelinde vardığı 
yetersiz aşama göz önüne alındığında Fişek’in çalışmalarının epistemoloji ve yöntem 
açısından değeri daha iyi anlaşılabilir. Fişek sporla bağlantılı toplumsal fenomenlerin 
görünen yüzlerinin arkasındaki sosyal gerçekleri toplumsal sınıflar,  yöneten-yönetilen 
ayrımı, artık ürün, boş zaman, devletin toplumdaki merkezi rolü, devletin üretim 

 
81 Fişek, ‘‘Türkiye’de Spor Yönetimi:Tarih, Yapı ve Sorunlar’’, s.457. 
82 Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, s.101. 
83 Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi(Dünyada ve Türkiye’de), 
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84 Demirelli ve Aydın, ‘‘Yayına Hazırlayanların Notu’’, s.13. 
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ilişkilerindeki temsil işlevi, sosyal değişme, alt yapı-üst yapı etkileşimi, siyaset-ekonomi 
diyalektiği, kapitalizm, sosyalizm, devletçilik, milliyetçilik, uluslar arası siyaset vs. birçok 
kavramsal şemayla spor olgusunu ilişkilendirerek çözümlemiştir. Spor, içinde bulunduğu 
toplumun gerçeklerini ve çelişkilerini yansıtır. “Dışa vuran çirkinliklerden sporu sorumlu 
tutmak, cadının kendisini çirkin gösterdi diye aynayı kırması gibidir”.85 Spora bakarak sınıfsal 
eşitsizlikler, egemen ideoloji, toplumdaki iktidar yapısı anlaşılabilir. Spora dair gelişmeler ve 
olgular, ancak böyle bir kuramsal perspektifle; spor olgusunun da içinde bulunduğu ve 
kendisinden bağımsız olmadığı toplumsal yapıyla ve genel siyasal, kültürel ve ekonomik 
süreçlerle ilişkiselliği ekseninde doğru okunabilir. Sporun ve spor yönetiminin sorunları 
devlet ve siyasetin, üretim ilişkilerinin ve egemen ideolojinin dinamiklerinde aranmalıdır. 
Spor kendi başına bağışık bir yapı olmayıp, tam tersi biçimde bu alanların bağımlı 
değişkenidir. 

Fişek’in çalışmalarında üretim ilişkilerinin, ekonomik gerçeklerin ve hakim sınıfların 
sporun biçimlenmesindeki baskın işlevlerine dair evrensel bir yorum göze çarpmakla birlikte 
Türkiye gerçeğinde devletin spordaki etkisinin ve işlevlerinin özellikle altını çizmiştir. 
Türkiye’de spor, kendi dinamiklerinden ziyade devlet ve siyasete göre biçimlenen bağımlı 
bir sosyal alandır. Modern sporun Türkiye’de kurumlaşmaya başladığı 20.yy başlarından 
itibaren spor olgusuna dair birçok örnekte, sporun yönetilme biçimlerinde, kulüplerden spor 
teşkilatındaki yapısal değişikliklere varıncaya tüm aşamalarda, siyasi figürlerin belli 
amaçlarla spora yakınlaşmalarında devletin gizli ya da açık biçimde varlık belirtmesi söz 
konusudur. Sporun devlet tarafından yönetilmediği,  1903-1936 arasında temel örgütlenme 
biriminin kulüplere dayandığı federatif gönüllü birlik dönemi dahi bir doğal örgütlenmeden 
ziyade devletin spora ilgisizliğinin örgütsel-yönetsel bir sonucudur. Fişek, Türkiye özelinde 
devletin baskın rolünü ısrarla vurgulamıştır. Türkiye Spor Yönetimi spor ve siyaset ilişkisine 
dair ideal bir tip ve örnek olay sunar. Türkiye’de spor yönetimi toplumun siyasal aygıtı olan 
devletle ilişkilendirilmedikçe doğru anlaşılamaz. Devlet ve siyaset olgusuna dair dinamikler 
Türkiye özelindeki spor yönetiminde fazlasıyla tekrar etmiştir. Sporda evrensel 
paralelliklerin altını çizen Fişek’in bu yorumlarında devlet ve spor yönetimi ilişkisi 
Türkiye’ye özgü bir tarihsellik vurgusunu yansıtmaktadır. Katı bir evrenselci teorik 
entegrizmden ziyade, spora dair sosyal teorisini Türkiye gerçeklerine özgü tarihselci 
yaklaşımla kurguladığı görülmektedir.  

Fişek’in ve işlediği konuların spor yönetimi çalışmaları içindeki yerini sorgulamak, sadece 
Fişek’le sınırlı bir tikellik vurgusu ve önerisi olmanın ötesinde anlamlar barındırmaktadır. 
Sorgulamanın merkezinde bulunan, alana dair yöntem ve bilgi üretme sorunlarıdır. 
Çalışmalardaki genel yaygın eğilim daha çok ABD kaynaklı belli konuların içinden araştırma 
sorusu belirlenerek anket uygulanması ve toplanan verilerin istatistik analizine dayalı 
araştırma raporu yazılmasıdır. Araştırmalarda seçilen konuların konunun/sorunun 
aktarıldığı topluma özgü gerçeklikleri yansıttığı ve böylelikle ilgili bilim dalının gündemine 
geldiği unutulmaktadır. Belli bir bilimsel disipline dair kavramların ya da söz konusu bilim 
dalının pozitivist evrensellik iddiasına paralel biçimde inceleme konularının da her 
toplumda genel geçerlik iddiaları, Türkiye’ye özgü toplumsal gerçeklik önünde sınanmak 
yerine; toplum ve spor yönetimi çalışmaları arasındaki  ilişki entegrist bir tutumla standart  
veri toplama araçlarının sorularına, genellikle aktarma ve tekrar eden araştırma konularına 
göre  değerlendirilmektedir.  

Küreselleşme döneminin yönetim konuları spor yönetiminde de hakim anlayışı yansıtır 
hale gelmiştir. Spor yönetimi konuları ve incelemeleri neoliberalizmin ve piyasa 
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ekonomisinin kıskacına alınmıştır. Bu anlayışta liderlik biçimleri, örgüt kültürü, yaşam 
tatmini, iş doyumu, tesis yönetimi,  toplam kalite yönetimi vs. benzer konular incelenerek 
spora dair tüm yönetimsel sorunlar çözülecektir. İlgili çalışmalarda spor yönetimi ve spor 
olayları mikro eksende, örgüt-çalışan-müşteri çevresinde geçmekte; siyaset, devlet, üretim 
ilişkileri, emek-sermaye gerilimleri vs. makro olgulardan yalıtık bir görüntü vermektedir. 
Küreselleşme, post modern yönetim, teknoloji toplumu, bilgi toplumu vb. dünyanın son 30-
40 yıllık dönemini tanımlayan anlayış yapılan spor yönetimi çalışmalarında da karşımıza 
sıklıkla çıkmaktadır. 20.yy Türkiye tarihinde spor ve devlet ilişkisi, toplumsal sistemde 
baskın ve egemen bir kurum olarak siyasetin sporu biçimlendirmesi, ülke coğrafyasında 
üretimin ve ekonomik gelişmelerin sporun gelişmesindeki etkileri, modernleşme ve spor 
ilişkisi, erken cumhuriyetten günümüze uzanan zaman diliminde toplum ve spor ilişkisinde 
değişim, süreklilik ve kurumsal sorunlara işaret eden olgular, kitle sporu meselesi bu 
konuların karşısında marjinal düzeyde işlenmektedir. Spor yönetimi çalışmaları 
tarihsizleştirilmiştir. Bu noktada Fişek’in çalışmaları Türkiye’de modern sporun 
kurumsallaşması, sporda devlet, spor-toplum ilişkisi ve sporun yönetsel tarihiyle ilgili ufuk 
açıcı analizler ve sorularla kendi gerçekliğimize dair bilginin imkanlarını sunmaktadır. Bu 
konular sporda hala tam olarak çözülmemiş sorunlar olup bilim ve toplumsal gerçeklik 
düzeyinde önemini yitirmiş değildir.   Türkiye’de spor yönetimi konulu çalışmalar işletme 
ve müşteri ilişkilerine, piyasacı değerlere, spor hizmeti veren bir örgütün içindeki yapıp 
etmelere ve ast-üst ilişkilerine, örgütsel davranışa, liderlik teorilerine, pazarlamaya, insan 
kaynaklarına sıkışarak tarihten ve toplum koşullarından bağışık bir görüntü sergilemektedir. 
Alan yazını işgal eden bu konuların eleştirel bir süzgeçten geçirilmeden aktarılması aynı 
zamanda bilim düzeyinde bir yabancılaşma biçimidir. Fişek’in eserlerinin üstünde 
durmamızın nedeni de, spor yönetimi çalışmalarında tarihe ve toplumsal yapı unsurlarına 
odaklanan özgün bilgi üretimiyle bu yabancılaşmayı aşmanın imkanlarını taşımasıdır.  

 

Etik kurul raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100  

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması 

yoktur. 
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