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Asuman Suner, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde 
profesör olarak görev yapmıştır. Halen Sabancı Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Altay Atlı, İstanbul Politikalar Merkezi’nde araştırma uzmanı ve Koç 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Uzun yıllar boyunca profesyonel olarak 
hentbol oynamış olan Atlı, Türkiye Hentbol Federasyonu’nda teknik komite 
üyeliği ve Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı idari menajerliği görevlerinde de 
bulunmuştur.

İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, 
transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve 
sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir 
politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında 
yürütmektedir: İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator 
Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
İPM, 10 yılı aşkın süredir, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara 
uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde 
bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nin önemli araştırma kurumlarından olan İPM 
akademik çalışmaları da desteklemektedir. Merkez, genç akademisyen ve politika 
araştırmacılarına çeşitli programları aracılığıyla olanaklar sunmaktadır.
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Ö Z ET

Bu çalışmada, günümüz Türkiye’sinde yaşanan 
toplumsal kutuplaşma bağlamında sanat ve spor 
alanlarının oynadıkları rol ele alınmaktadır. Sanat ve 
spor, toplumla eklemlenme biçimleri anlamında farklı 
dinamiklere sahip oldukları için, çalışmada bu iki alan 
kutuplaşma ekseninde ayrı ayrı değerlendirilerek 
incelenmiştir. 

Raporda, sanat ve spor alanıyla ilgili çalışmalar 
yürüten toplumsal aktörler, sivil toplum temsilcileri, 
akademisyenler ve siyasetçilerle gerçekleştirilen 
kapalı bir çalıştayın ve nitel görüşmelerin sonuçları 
değerlendirilmektedir. Çalışmanın temel bulgusu, 
günümüz Türkiye’sinde sanat ve spor alanlarının çoğu 
kere toplumsal kutuplaşmayı yeniden üretir nitelikte 
bir rol üstlendiğidir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi 
sonrası sanat ve kültür alanında belirgin bir daralma 
ve sığlaşma yaşandığı, bu durumun kutuplaşmayı 
derinleştirdiği iddia edilmektedir. Benzer şekilde, 
özellikle en popüler spor dalı olan futbolun rekabetçi 
doğasının var olan toplumsal çatışmalarla eklemlen-
mesi sonucu, sporun kutuplaşmayı körükleyen bir 
işlev üstlenebildiği ortaya konmaktadır. Bu bulgulara 
karşın çalışmada, sanat ve spor alanlarının Türkiye’de 
demokratik, çoğulcu ve kapsayıcı bir zeminde farklı-
lıklar içinde bir arada yaşama kültürünün inşa edilebil-
mesi için ortaya koyabileceği imkanlar araştırılmakta, 
çalıştay ve görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında bu 
yönde politika önerileri sunulmaktadır. 



4

T O P L U M S A L  K U T U P L A Ş M A  E K S E N İ N D E  S A N A T  V E  S P O R

G İ R İ Ş

Sanat ve spor, kadim çağlardan bu yana insanın kendi-
sini zihinsel, duygusal ve bedensel olarak ifade edişinin 
önemli araçları olmuştur. Sanat ve spor evrenseldir, 
insani ideallere dairdir ve bireyler arasında önemli bir 
etkileşim platformu oluşturur. Sanat ve sporun başat 
bir toplumsal boyutu vardır. Kimi zaman siyasetten ayrı 
tutulmaları gerektiği ifade edilse de, sanat ve sporun 
siyaset ile ilişki içerisinde bulunmaları kaçınılmazdır. 
Türkiye’de özellikle 15 Temmuz 2016 başarısız darbe 
girişimi sonrası derinleşen toplumsal kutuplaşma 
ortamında, sanat ve spor alanları pek çok durumda 
toplumsal kutuplaşmanın zemini haline gelmiş, kutup-
laşmayı yeniden üreten bir işlev üstlenmiştir. 

Bu çalışmada, günümüz Türkiye’sinde sanat ve spor 
alanlarının toplumsal kutuplaşma ekseninde oynadığı 
rol incelenirken, bu alanların kutuplaşmayı aşma 
yönünde sunabileceği imkânların da araştırılması 
hedeflenmiştir. Çalışmada öne sürülen tez, uygun 
koşullar ve doğru politikalar altında sanat ve spor 
alanlarının kutuplaşmayı aşmaya yardımcı olabileceği 
ve Türkiye’de demokratik bir zeminde farklılıklar 
içinde bir arada yaşama kültürünün oluşmasına katkı 
sağlayabileceği yönündedir. 

Çalışmanın kapsamı çerçevesinde sanat ve sporun 
toplumsal etkilerini bu alanlarda saha deneyimine 
sahip bireylerle tartışmak amacıyla İstanbul Politikalar 
Merkezi tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da 
“Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü” başlıklı 
bir çalıştay düzenlenmiş, bu çalıştaya spor insanları, 
sanatçılar, kamu ve sivil toplum temsilcileri dahil 
olmak üzere toplam 18 kişi katılmıştır. Çalıştayda katı-
lımcılara şu sorular yöneltilmiştir:

1 | Türkiye’de sanat ve kültür alanında yaşanmakta 
olan sorunlar ve kısıtlamalar nelerdir? Bu sorun 
ve kısıtlamalar neden kaynaklanmaktadır?

2 | Sanatın ve kültürün toplumsal daha güçlü bir 
birleştirici rol oynaması ve toplumsal kutup-
laşmanın önlenmesinde bir araç olabilmesi için 
neler yapılmalıdır? Bu süreç içerisinde farklı 
paydaşlara ne gibi görevler düşmektedir?

3 | Türkiye’de sporun kapsayıcılığı ne ölçüdedir? 
Üst düzey profesyonel sporun haricinde bir be-
densel aktivite ve kolektif bir uğraş olarak spor 
ne kadar yaygınlaştırılabilmiştir?

4 | Spor doğası gereği rekabet içeren bir olgu iken, 
sosyal tarafı ile de toplumsal anlamda paylaşı-
mı artırması, farklı gruplar arasında birlikteliği 
güçlendirmesi için ne gibi çalışmalar yapılmak-
tadır ve yapılmalıdır?_ Türkiye bu anlamda ne 
kadar mesafe kat etmiştir? Sporun birleştirici 
rolünün karşısındaki engeller nelerdir ve bu en-
gellerin aşılması için hangi paydaşlara ne gibi 
görevler düşmektedir.

Çalıştayda ele alınan konulara ek olarak makalenin 
yazarları tarafından Ekim-Aralık 2017 döneminde 
sanatçılar, spor insanları ve akademisyenlerle bir 
dizi derinlemesine görüşme yapılmış ve çalışmada bu 
görüşmelerde elde edilen bulgulardan da faydalanıl-
mıştır. 
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Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, sanat 
ve kültür kavramlarının iki farklı siyasi bağlam içinde 
öne çıktığı gözlenmektedir. Yeni bin yılın başlangı-
cına öncelikle küresel protesto hareketleri damga 
vurmuştur. 2008 finans krizinin yarattığı sorunlar 
Avrupa ve Kuzey Amerika kentlerine yayılan neoliberal 
kapitalizm karşıtı kent işgali hareketlerini tetiklerken, 
2010 sonunda Tunus’ta başlayıp Orta Doğu, Arap yarı-
madası ve Kuzey Afrika’ya yayılan isyan dalgası esas 
olarak bölgedeki baskıcı diktatörlükleri hedef almıştır. 
Dijital teknoloji ve internet sayesinde birbirleriyle 
etkileşim halinde küresel olarak yaygınlaşan kent 
işgali hareketleri, yalnızca katılımcı demokrasi fikri 
etrafında yeni siyasi tahayyül ve eylem biçimleri ortaya 
çıkarmakla kalmamış,1 aynı zamanda yeni “kültürel 
politik formlar icat eden” protesto biçimlerine dönüş-
müştür.2 Bu anlamda yeni binyılın başlangıcı, “sanat 
ve siyaset alanlarının birbirine yaklaştığı,” sanat ve 
muhalif siyasetin birbirini beslemesi gereken alanlar 
olduğu fikrinin güç kazandığı bir dönem olmuştur.3 
Öte yandan, küresel protesto hareketlerini takiben 
dünyanın bir çok yerinde, siyasette popülist söylem-
lerin ve otoriter yaklaşımların zemin kazandığı, 
“illiberal” ve “çoğunlukçu” demokrasi olarak adlan-
dırılan bir yönetim anlayışının güçlenmeye başladığı 
bir döneme girilmiştir.4 Siyasi hareketlerin ağırlık 
noktasının giderek “milli aidiyet” boyutuna kaydığı 
bu dönemde, ulusal egemenlik sahası olarak ağırlıklı 
biçimde “kültür” kavramı öne çıkarılmaya başlanmış-
tır.5 Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği itibariyle, sanat 
ve kültür alanının birbirine karşıt siyasi yaklaşımlara 
farklı biçimlerde eklemlenmesi sonucu, “toplumsal 
kutuplaşma” ve “kültür savaşları” kavramları etrafında 
bir tartışmanın dünyanın bir çok yerinde yapıldığı 
gözlenmektedir. Bu çerçevede, uluslararası akademik 
literatürde tartışılan ülkelerden biri de Türkiye’dir.

Türkiye’de artan kutuplaşmada, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin (Ak Parti) benimsediği sağ popülizmin payı 

1 Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the 
Internet Age (Cambridge: Politiy Press, 2014), 228. 

2 Aylin Kuryel ve Begüm Özden Fırat, “Sunuş,” Aylin Kuryel ve Begüm 
Özden Fırat (der.) Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik. 
(İstanbul: İletişim, 2015), 19.

3 A.g.e, s. 10. 
4 Larry Diamond, “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of De-

mocracy 26, no. 1 (2015):141-155.
5 Arjun Appadurai, “Demokrasi Yorgunluğu,” Büyük Gerileme: Zamanımı-

zın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (der. Heinrich Geiselber-
ger) (İstanbul: Metis, 2017).

olduğu saptaması yapılmaktadır.6 2002’den beri kesin-
tisiz biçimde tek başına iktidarda olan Ak Parti’nin, 
ekonomik büyüme, demokratikleşme reformları ve dış 
politikada bölgesel yumuşak güç olma siyasetinin öne 
çıktığı7 ve “çoğulculuğa yatkın bir perspektife” sahip 
olduğu8 ilk iki döneminin ardından, 2011’den itibaren 
“çoğunlukçu” siyaset anlayışına yöneldiği9 görüşü 
siyaset bilimi literatüründe ağırlık kazanmaktadır. 
Yine 2011 sonrası dönemde, Ak Parti’nin iktidarını 
pekiştirme aracı olarak giderek daha fazla muhafazakar 
kimliği vurgulayan kültürel politikalara yaslandığı, bu 
politikaları kendi seçmeni olmayan toplumsal kesim-
lerin muhalefetine kulak tıkayarak hayata geçirme 
eğiliminde olduğu belirtilmektedir.10 Türkiye’de sanat 
ve kültür alanında yaşanan toplumsal kutuplaşmanın 
belirginleşmesi bu süreçte ortaya çıkmıştır. Mimari 
bir projenin toplumsal muhalefete rağmen dayatmacı 
bir yaklaşımla hayata geçirilmesi ısrarı sonucu ortaya 
çıkan 2013 Gezi Parkı protestolarına orantısız polis 
gücü kullanılarak müdahale edilmesi bu süreci derin-
leştirmiştir. 

Bu dönemde, cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan 
ve adeta toplumu dikey olarak ikiye bölen laik-muha-
fazakar kimlik ayrışması eksenindeki kutuplaşmaya, 
etnik ve dini kimlikler ekseninde oluşan ayrışmaların 
farklı şekillerde eklemlenmesiyle, 2013 sonrası Türki-
ye’sinde adeta bir “kültür savaşları” görünümü ortaya 
çıkmış, mimariden müziğe, görsel sanatlardan edebi-
yata, kültür ve sanat alanının her mecrası bir çatışma 
ve mücadele alanına dönüşmüştür. Siyasetin “güçlü 
lider-zayıf muhalefet” eksenine kaydığı bu dönemde, 
Ak Parti’nin kutuplaştırıcı söylemleri “araçsallaştı-
rarak” kendi seçmen tabanındaki dayanışmayı güçlen-
direcek bir seçim stratejisine dönüştürdüğü saptaması 
yapılmaktadır.11 Türkiye’deki toplumsal kutuplaşma, 

6 Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta, “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası 
Türkiye: Elitler Kutuplaşma Hususunda Kutuplaşınca,” İPM Politikalar 
Raporu (Istanbul Politikalar Merkezi, Nisan 2017). 

7 Ziya Öniş, “Monopolizing the Center: The AKP and the Uncertain Path of 
Turkish Democracy,” Social Science Research Network, October 26, 2014, 
erişim tarihi: 19 Mart 2018, http://ssrn.com/abstract=2499213 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2499213

8 Ruşen Çakır ve Zeynep Ekmekçi, “Bir Çölleşme... (söyleşi)” Birikim 
333/334 (Ocak-Şubat 2017): 41.

9 Ergun Özbudun, “AKP at the Crossroads: Erdoğan’s Majoritarian Drift,” 
South European Society and Politics 19, no. 2 (2014):155-167.

10 Asu Aksoy, “Istanbul’un Neoliberalizmle İmtihanı,” Ayfer Bartu Candan 
ve Cenk Özbay (der.) Yeni Istanbul: Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, 
Açılımlar, (İstanbul: Metis: 2014), 27-46.

11 Fuat Keyman, “The AK Party: Dominant Party, New Turkey, Polariza-
tion,” Insight Turkey 16, no. 2 (2014): 19-31.
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7 Haziran 2015 seçimleri sonrası Kürtlerle Barış 
Sürecinin sona ermesi, ardından 15 Temmuz 2016 
darbe girişimi ve onu izleyen Olağanüstü Hal döne-
miyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Kurumların 
zayıfladığı bu dönemde, sanat alanına müdahalelerin, 
engellemelerin, örtülü yasaklamaların yaygınlaştığı 
ve sıradanlaştığı gözlenmektedir. Antidemokratik 
uygulamalar ve hak ihlalleri, sanat ve kültür alanında 
faaliyet gösteren aktörleri doğrudan etkilemektedir. 
Bu çerçevede, günümüz Türkiye’sinde bir çok durumda 
sanat ve kültür alanının bizatihi kendisi toplumsal 
kutuplaşmanın zemini olabilmekte, kutuplaşmayı 
yeniden üreten bir rol oynayabilmektedir. 

Sanatta İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması ve 
Farklılaşan Sansür Uygulamaları

Sansür kavramı genel olarak “bir sanatsal ifadenin 
tamamen yasaklanması suretiyle ulaşılmaz kılınması”12 
olarak anlaşılsa da, son yıllarda araştırmacılar ifade 
özgürlüğünün sınırlanma biçimlerinin geçirdiği 
değişimi göz önünde bulundurarak kavramı daha geniş 
biçimde, “sanatsal ifadenin sadece devlet tarafından 
yasal yollarla yasaklanmasını değil, farklı aktörler 
tarafından sanat eserlerinin üretimini ve gösterimini 
engelleyen, yasaklayan ve kısıtlayan süreçleri” 
kapsayacak şekilde tanımlamaktadır.13 Bu çerçevede, 
günümüz Türkiye’sinde sansür mekanizmaları 1980 
darbesi sonrasındaki toptan yasaklamalardan farklı 
olarak, bazı sanatsal ifadelerin “gayrımeşrulaştırıl-
ması,” “üreticilerinin cesaretlerinin kırılması ve hedef 
haline getirilmesi” şeklinde işlemektedir.14 Engelleme 
mekanizmaları kimi durumlarda “örtülü” biçimde, 
kapalı kapılar ardında, söz gelimi filmlere yapım 
desteği sürecinde mevzuat ya da teknik sebepler 
gerekçe gösterilerek işletilebilmektedir.15 Kimi 
durumlardaysa, devletin bizatihi kendisinin harekete 
geçmesine gerek kalmadan, kendisini devletin yerine 
koyan ve durumdan vazife çıkaran aktörler tarafından 
(politik gruplar, mahalle örgütlenmeleri, kültür-sanat 
kurumları, medya kuruluşları, fon veren kuruluşlar 
ya da sade vatandaşlar) engelleme süreçleri devreye 
girebilmektedir. Sanat alanında sansür uygulamala-
rının sınırlarının genişlemesine örnek olarak, sanatı 

12 Banu Karaca, “Sansürün Değişen Biçimleri,” Altyazı, 6 Kasım 2014, erişim 
tarihi: 19 Mart, 2018, http://www.altyazi.net/soylesiler/siyah-banttan-
banu-karaca-ile-soylesi-sansurun-degisen-bicimleri/

13 Pelin Başaran ve Ulaş Karan, Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu, SİYAH-
BANT, 2016, s. 10, erişim tarihi: 19 Mart 2018 http://platform24.org/Con-
tent/Uploads/Editor/Sanatsal_İfade_Ozgurlugu_Kilavuzu.pdf

14 Banu Karaca, “Çağdaş Sanat Üretimi ve Türkiye’de Sansür Politikaları,” 
Toplum ve Bilim 125 (2012): 134-151.

15 Fırat Yücel, “2000’lerde Sansür Dosyası: Festivaller ve Sansür,” Altya-
zı, 6 Kasım 2014, erişim tarihi 19 Mart 2018, http://www.altyazi.net/
yazilar/2000lerde-sansur-dosyasi-festivaller-ve-sansur/

destekleyen özel vakıf ve kurumların “hassas bir 
dönemden geçildiği” gerekçesiyle önceden açıklanmış 
programlarda değişikliğe gitme ya da “eserleri göste-
rimden kaldırma” gibi uygulamalara başvurmaları 
gösterilebilir.16 2006 yılında Terörle Mücadele 
Kanunu’nun terörün tanımını genişletecek şekilde 
yeniden formüle edilmesinin ardından her türlü devlet 
eleştirisinin terörist eylemle özdeşleştirilmesinin 
mümkün hale gelmesi sonucu, özellikle Kürtlerin hak 
talepleriyle ilgili sanat işleri bağlamında sanatsal ifade 
özgürlüğünün önemli ölçüde sınırlandığı anlaşılmak-
tadır.17 Benzer şekilde, LGBT kimliğine ilişkin sanat 
işlerine yönelik olarak da keyfi sansür uygulamalarında 
artış gözlenmektedir. Sansür çoğunlukla doğrudan 
yasaklama olarak gündeme gelmezken, kamu görevli-
leri zaman zaman toplumsal hassasiyetleri ve güvenlik 
endişesini gerekçe göstererek (“sizin güvenliğinizi 
sağlayamayız” gerekçesini öne sürerek) bu alandaki 
işlerin gösterimini zorlaştırabilmektedir.18 Keyfileşen 
ve muğlaklaşan sansür uygulamalarının yaygınlaş-
ması, sanat alanında faaliyet gösteren aktörleri tek 
tek bireyler olarak içe kapanmaya, göze batmamaya, 
sessizleşmeye yöneltmekte, kişiler, haklarında yasal 
işlem yapılacağı ve yaptırımlarla karşılaşacakları 
kaygısı ya da toplumsal kutuplaşma ortamı içinde 
hedef gösterilebilecekleri endişesiyle kamusal alanda 
söz söylemekten kaçınır hale gelmektedir. 

Kutuplaşma olgusu, farklı toplumsal odaklar arasında, 
kendi pozisyonunun doğruluğuna ilişkin mutlak 
haklılık inancı, her durumda mensup olunan grupla 
ortak tavır alma gayreti, karşı tarafı varoluşsal bir 
tehdit olarak algılama ve alt etme isteği, müzakere 
ve ortak zemin arayışından kaçınma, uzlaşıyı yenilgi 
olarak addetme gibi karşılıklı birbirini besleyen ve 
derinleştiren algılama biçimlerinde gözlemlenebilir. 
Ancak, kutuplaşmanın tarafı gözüken gruplar arasında 
belirgin bir güç asimetrisinin olduğu, temel hak ve 
özgürlüklerin kullanılacağı demokratik alanın taraf-
lardan bazıları aleyhine sınırlandırıldığı bir ortamı 
kutuplaşma olarak tarif etmek tam anlamıyla doğru 
olmayacaktır. Dolayısıyla, kutuplaşmayı aşma, farklı 
gruplar arasında ortaklıklar kurma ve farklılıklar içinde 
bir arada yaşama kültürünü oluşturma konusunu açık 
yüreklilikle tartışmaya başlayabilmek için gerekli ön 
koşul, demokratik zeminde temel hak ve özgürlüklerin 
kullanımının güvenceye alındığı bir yönetim anlayı-
şının yerleşmesi olacaktır. 

16 Anonim bir sivil toplum örgütü temsilcisi, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat 
ve Sporun Rolü Çalıştayı, İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul, 5 Ekim 
2017.

17 Bir akademisyen ile Asuman Suner tarafından yapılan mülakat, İstanbul, 
14 Aralık 2017.

18 A.g.e.
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Sanat Alanında Kutuplaşma Hatları

Günümüz Türkiye’sinde sanat alanındaki kutuplaş-
manın ana hatlarından birini muhafazakar – laik ayrış-
ması oluşturmakta, buna etnik ve dini kimlik bazında 
oluşan ayrışmalar eklemlenmektedir. 

2000’li yıllar itibariyle Türkiye’de öteden beri var 
olan bir kültürel ayrışmanın belirginleşerek, sanat ve 
kültür alanını açıkça çatışmalı bir zemine oturttuğu 
gözlenmektedir. Bu dönemde, yaşam tarzlarını farklı 
“iyi toplum tasavvurları” üzerinden kurgulayan iki 
büyük toplumsal grup arasında derinleşen bir zihinsel 
ayrışma ortaya çıkmış, “bilim ve akılcılık” ilkelerini 
merkeze alan tasavvur ile Sünni İslam ekseninde 
“gelenek ve din” değerlerini merkeze alan yaklaşım 
karşı karşıya gelmiştir.19 Bu geniş kapsamlı ayrışma, 
Sünni-Alevi eksenindeki mezhepsel ayrışma ve etnik 
Türk- etnik Kürt eksenindeki milliyetçi ayrışma ile 
farklı biçimlerde eklemlenerek daha da karmaşık hale 
gelmektedir.20 Siyaset alanında olduğu gibi, kültür 
alanında da kutuplaşma öncelikle elitler arasında 
yaşanmakta,21 kültür elitleri arasındaki kamplaşmanın 
daha çatışmacı ve uzlaşmaya kapalı bir zeminde 
seyrettiğini görülmektedir. 

Muhafazakar kültür elitleri arasında yaygın olarak 
paylaşılan duygu, Cumhuriyet döneminde esas olarak 
“dini sorunlu bir alan olarak gören” radikal bir laiklik 
anlayışının dayatıldığı,22 sanat alanında Batı kültü-
rünün öncelikli ve ayrıcalıklı kılındığı ve muhafaza-
karların sanat alanından büyük oranda dışlandığıdır. 
Bu çerçevede özellikle Ak Parti’nin siyasi iktidarını 
pekiştirdiği 2011 döneminden itibaren, muhafazakar 
kültür elitleri arasında Osmanlı ve İslam kültürünü 
temel alan yeni bir muhafazakar sanat ve estetik anla-
yışı oluşturma arayışları başlamıştır.23 Buna karşın, 
laik hassasiyet vurgulu toplumsal kimliği öne çıkaran 
kültür elitleri arasında Ak Parti’nin iktidarı döneminde 
devlet imkanları kullanılarak kültür ve sanat alanının 
sistematik biçimde ve dayatmacı bir yaklaşımla İsla-
mileştirilmeye ve muhafazakarlaştırılmaya çalışıldığı 
algısı hakimdir. Giderek derinleşen bu kutuplaşma 

19 Ersin Kalaycıoğlu, “Kulturkampf in Turkey: The Constitutional Referen-
dum of 12 September 2010,” South European Society and Politics 17, no. 1 
(2012):1-22, s. 7. 

20 A.g.e.
21 Aydın-Düzgit ve Balta, “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Türkiye: Elit-

ler Kutuplaşma Hususunda Kutuplaşınc,” s.1.
22 İfade muhafazakar akademisyen ve entellektüel Mahmud Erol Kılıç’a ait-

tir. Özge Özdemir. “Muhafazakar Kesim Kutuplaşmaya Nasıl Bakıyor?” 
BBC Türkçe, 22 Ocak 2017. http://www.bbc.com/turkce/haberler-turki-
ye-38667730

23 “Muhafazakar Sanatın Yapısını Oluşturmalıyız,” Gazete HaberTürk, 26 
Mart, 2012, erişim tarihi: 19 Mart 2014, http://www.haberturk.com/po-
lemik/haber/728209-muhafazakar-sanatin-yapisini-olusturmaliyiz.

ekseninde, her iki grupta da birbirine karşı farklı 
şekillerde dışlanmışlık, mağduriyet ve tehdit algısı 
mevcuttur. 

Sanat alanında muhafazakar – laik ekseninde 
oluşan kutuplaşmaya, etnik ve dini kimlik bazında 
oluşan ayrışmalar eklemlenmektedir. Türkiye’de 
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana “Sünni-Türk” 
çoğunluk kimliğinin sistemli bir devlet politikasıyla 
egemen kılındığı, diğer etnik ve dini azınlık kimlikle-
rinin farklı biçimlerde inkar edildiği, yok sayıldığı ve 
“ötekileştirilmeye” tâbi tutulmuş olduğu kabul gören 
bir görüştür.24 Cumhuriyet tarihi boyunca kültürün 
“tek tipleştirilmesi” ve “Türkleştirilmesi” çabalarının 
günümüzde de farklı biçimlerde sürdüğü gözlenmek-
tedir. Örneğin, “halk müziğinin çeşitli kaynaklarını 
işlemden geçirerek, onları dinsel, etnik ve yöresel 
karakterlerinden arındıran,” “müzikteki yöresel 
tınıları ve yöresel aksanları yok ederek” farklı dilleri 
Türkçeye dönüştüren yaklaşım25 günümüzde de devam 
etmektedir. TRT repertuarında Ermeni, Rum, Kürt 
kültürlerinin müzik eserleri bulunmasına karşın, bu 
eserler ısrarla “düzleştirilmekte,” ait oldukları kültürel 
arka plan yok sayılarak izleyicilere “Türkleştirilerek” 
sunulmaktadır.26 

2011’de patlak veren Suriye İç Savaşı’ndan sonra 
Türkiye’nin üç buçuk milyon Suriyeli mülteciye 
kapılarını açması ve mültecilerin toplumsal yaşamın 
farklı alanlarında görünürlük kazanmaya başlamasıyla 
birlikte,27 toplumda Suriyeli mülteci algısının giderek 
olumsuza doğru kaydığı ve Suriyelilerin Türkiye’nin 
“yeni ötekileri” olarak konumlandırılmaya başlan-
dıkları28 saptaması literatürde ağırlık kazanmaktadır. 
Bugün Suriyeli mültecilerin ekonomiden, adi suçlara 
“Türkiye’deki bütün sorunların kaynağı” olarak 
gösterilmeye başlandığı bir tablo ortaya çıkmaktadır.29 
Oysa, özellikle iç savaştan kaçan Suriyeli sanatçıların 
Türkiye’deki kültür alanına sunabilecekleri katkılar 
olabilecekken, bu sanatçıların önemli bölümü “hem 

24 Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban, “Giriş,” Yasemin İnceoğlu ve Savaş 
Çoban (der.) Azınlıklar, Ötekiler ve Medya, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2014), s. 9.

25 Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik 
(İstanbul: Metis, 2005), 141. 

26 Anonim bir sanatçı, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü Çalışta-
yı.

27 Şenay Özden, Syrian Refugees in Turkey, Migration Policy Center (MPC), 
MPC Research Report, Mayıs 2013, erişim tarihi: 19 Mart 2018, http://
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29455/MPC-RR-2013%2005.
pdf ?sequence=1&isAllowed=y 

28 Burcu Toğral Koca. “Syrian Refugees in Turkey: From ‘Guests’ to ‘Enemi-
es’?” New Perspectives on Turkey 54 (2016): 66.

29 Anonim bir sivil toplum örgütü temsilcisi, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve 
Sporun Rolü Çalıştayı.



8

T O P L U M S A L  K U T U P L A Ş M A  E K S E N İ N D E  S A N A T  V E  S P O R

hükümet politikaları hem de muhalefet tarafından 
belirli kimliklere sıkıştırıldıkları,” sanatsal üretimle-
riyle değil, yalnızca mülteci kimlikleriyle algılandıkları, 
“sanatlarını, kültürel üretimlerini sürdürecek alan 
bulamadıkları için” başka ülkelere göç etme yolunu 
seçmiştir.30 Bu anlamda Türkiye sanat ortamı açısından 
önemli bir fırsatın kaçırıldığı anlaşılmaktadır.

Sanat alanında ötekileştirici yaklaşımların, nefret 
söyleminin ve hedef göstermenin yaygınlaşması ve 
keskinleşmesi anlamında gerek geleneksel medya, 
gerekse sosyal medya genellikle olumsuz rol oynamak-
tadır. Ayrımcılığa uğrayan azınlık grupların deneyimle-
rine dikkat çeken sanat işlerinin kendileri de çoğu kere 
üretim ve dağıtım aşamasında farklı engellemelerle 
karşılaşabilmekte, geleneksel ve sosyal medyada nefret 
söyleminin hedefi hâline gelebilmektedir. “Nefret 
suçunun önünü açan tahammülsüzlüğün ve hoşgörü-
süzlüğün dışavurumu” olarak tanımlanabilecek nefret 
söylemi, hedef alınan gruplara “toplumda size yer yok 
mesajını” yineleyerek verirken, bu grupların mensup-
larını “pasifleştirme ve sessizleştirme” işlevi görür.31 
Bu çerçevede, sanat ve kültür alanındaki daralmanın 
önemli göstergelerinden biri, “dilin kirlenmesi,” nefret 
söyleminin yaygınlaşması, sanat işleri üzerinden 
yapılan tartışmaların ayrımcılığı, çatışmayı ve kutup-
laşmayı yeniden üretir hale gelmesidir.32 Barışçıl ve 
demokratik yeni bir diyalog dili yaratılması, sanat 
alanında yaşanan daralmayı aşmanın önemli bir adımı 
olacaktır. 

Kültürel Sığlaşma

Türkiye’de özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
dönemde, sanat ve kültür alanında belirgin bir daralma 
ve sığlaşma yaşanmakta olduğu gözlemi yaygın biçimde 
yapılmaktadır. Bu durum, keyfileşen ve muğlaklaşan 
sansür uygulamalarının yaygınlaşmasının sanat üreti-
mine olumsuz yansımalarıyla ilgili olduğu kadar, daha 
derine inen nedenlerinin de bulunduğu anlaşılmak-
tadır. 

Kültürel sığlaşmanın mevcut konjonktürle ilişkisinin 
en belirgin göstergesi, sanat alanının büyük oranda 
cepheleşme ve onun uzantısı olan çatışmacı dil 
tarafından rehin alınmış olmasıdır. Kültür alanında 
kutuplaşma olgusu verili kabul edilmekte, menfaat 
ilişkilerine eklemlenerek adeta kurumsallaşmaktadır. 

30 Anonim bir akademisyen, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü 
Çalıştayı.

31 Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban, “Ötekileştirme Sürecinde Medyanın 
Yeri,” Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban (der.) Azınlıklar, Ötekiler ve Med-
ya (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014), s. 66.

32 Anonim bir sivil toplum örgütü temsilcisi, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve 
Sporun Rolü Çalıştayı.

İktidarın da muhalefetin de kutuplaşmaya angaje 
olduğu bir ortamda, herkesin tarafını seçmesi ve o 
tarafta kalmaya devam etmesi beklenmektedir.33 
Bu beklenti bir yandan kutuplaşma olgusuna fiilen 
meşruiyet kazandırırken, diğer yandan sanat ve kültür 
alanındaki aktörlerin yaratıcılık ve üretim alanını 
sınırlamakta, açıkça söze dökülmemiş bir kısıtla-
maya dönüşmektedir. Farklı güç odakları arasındaki 
cepheleşmenin belirleyici olduğu bir ortamda, sanat 
alanında faaliyet gösterenler taraf olma ve her konuda 
toptancı bir anlayışla mensup olunan cephenin tavrıyla 
uyumlu davranma baskısını hissedebilmektedir. 
Militanca cepheleşme durumunda, “etraflı düşünme, 
muhakeme, iki taraflı düşünme, empati kurma gibi 
her tür entelektüel faaliyetin temelinde bulunması 
gereken edimler bir kenara itilebilmekte... sırf bir 
cepheyi korumak için aka kara denilebilmekte,” 
doğrular yok sayılabilmekte, gerçekler çarpıtılabilmek-
tedir.34 Benzer biçimde, cepheleşme sanat alanındaki 
tartışmalarda çatışmacı, meydan okuyan, restleşen bir 
üslup ve dil tercihini beraberinde getirmektedir. Böyle 
bir ortamda üretilen işler geri planda kalırken, sansas-
yonel tavır alışlar öne çıkabilmektedir. Genellemelere, 
basitleştirmeye ve sloganlara dayalı bir üslubun 
egemen kılınması, kültür ortamını aynı yaftalama ve 
suçlamaların sürekli tekrarlandığı bir kısır döngüye 
mahkum etmektedir. Cepheleşmenin bir diğer boyutu, 
sanat alanında faaliyet gösteren aktörlerin bu alandaki 
güç odaklarının beklentilerine göre “formatlanma” 
(belirli konulara yönelme ve belirli bir üslup kullanma) 
baskısını zımni olarak hissetmeleridir. Örneğin, kimi 
film festivallerinde genç sanatçılar festival programına 
kabul edilmek ve ödüle aday gösterilebilmek için 
toplumsal konuları ve kolektif kimliği öne çıkaran ve 
belirgin politik tavrı olan işler üretmeye yönlendiri-
lebilmekte, buna karşın yenilikçi ve deneysel biçim 
arayışlarına karşı olumsuz ve şüpheci yaklaşımlar 
öne çıkabilmektedir.35 Bu durumda, bağımsız sanat 
üretiminin yerini, kutuplaşmış kültür ortamında farklı 
cephelerin siyasi önceliklerine göre formatlanmış 
proje üretme eğilimi alabilmektedir.

Kültürel sığlaşmanın mevcut konjonktürle ilişkisi 
olduğu kadar, Cumhuriyet tarihinin başına dek uzanan 
nedenleri de olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin 
öteden beri kendi çoklu tarihsel birikimini artıları ve 
eksileriyle bütünsel biçimde kucaklamada sorunlar 
yaşadığı görüşü genel olarak kabul görmektedir. 

33 Bir gazeteci ile Asuman Suner tarafından yapılan mülakat, İstanbul, 12 
Aralık 2017.

34 Gazeteci Alin Taşçıyan ile Asuman Suner tarafından yapılan mülakat, İs-
tanbul, 7 Aralık 2017.

35 Kısa film yönetmeni Arif Akdenizli ile Asuman Suner tarafından yapılan 
mülakat, İstanbul, 7 Aralık 2017. 
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Farklı kimlikleri “bastırma ve aynılaştırma”nın 
kültür politikasının bir unsuru olduğu saptaması 
yapılmaktadır.36 Bu anlamda Türkiye’nin, cumhuriyet 
rejimine geçişle birlikte “kültürel olarak sadece Batı’ya 
açılırken” kendi çoklu tarihsel birikimine yabancılaşan, 
“kendi geçmişiyle kavgalı bir ülke” konumuna geldiği 
görüşü kültür alanındaki pek çok aktör tarafından 
dile getirilmektedir.37 Oysa binlerce yıllık geçmişe 
sahip Anadolu coğrafyası, Batı kültürüne de kaynak 
teşkil eden bir çok medeniyet ve kültüre ev sahipliği 
yapmış, dünyanın en köklü ve zengin tarihsel mirasına 
sahip bölgelerinden birisi olma özelliğini taşımaktadır. 
Ülkenin kültürel mirasını tüm derinliğiyle kavrama 
ve ona tüm yönleriyle sahip çıkma konusunda kararlı, 
istikrarlı ve uzun soluklu bir kültür politikasının 
olmayışının, sanat üretiminde sığlaşmayı beraberinde 
getirdiği anlaşılmaktadır. Tarihsel derinliğin olmadığı 
bir kültür ortamı kolaylıkla sığ tartışmalar üzerinden 
yürüyen bir cepheleşmeye teslim olabilmektedir. 
Ancak bu noktada, ülkenin “çoklu” kültürel mirasının 
yüzeysel ve göstermelik çabalarla yalnızca “dekoratif” 
bir öge olarak sunulması yaklaşımı çözüm olmayacak-
tır.38 Genellikle “mozaik” metaforuyla ifade edilen bu 
“çok kültürlülük” anlayışında, her bir kültürel ögenin, 
tıpkı bir mozaiğin renkleri gibi, kendi içinde homojen 
bir bütün olarak, ancak diğerlerinden ayrışmış halde 
yan yana durduğu,” 39 “Anadolu toprakları üzerinde 
binlerce yıldır var olan grupların yan yana, ancak birbi-
rine karışmadan yaşadıkları”40 varsayılır. Kültürlerin 
tarihsel süreçte birbirinin içine nüfuz ederek birbir-
lerini dönüştürürken kendilerinin de dönüştüğünü 
hesaba katmayan bu anlayış, özcü ve sabit bir kültür 
ve kimlik tasavvuru üzerine kuruludur. Bireyleri belli 
kimlik kategorilerine sıkıştıran ve ancak o kategori 
içinden konuşması ve sanatsal üretim yapması hâlinde 
destekleyen bu yaklaşım, iyi niyetle ortaya konduğu 
durumlarda bile kültür alanının sığlaşmasına hizmet 
edecek ve gerçek bir toplumsal diyalog oluşturulma-
sına, çoğulcu, demokratik zeminde farklılıklar içinde 
bir arada yaşama kültürünün inşa edilebilmesine katkı 
sunmayacaktır. 

36 Esra Özyürek, “Cumhuriyetle Nikahlanmak: ‘Üç Kuşak Cumhuriyet’ ve 
‘Bir Yurttaş Yaratmak’ Sergileri,” Esra Özyürek (der.), Hatırladıkları ve 
Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hafızası. (İstanbul: İletişim, 2001), 
s. 193. 

37 Anonim bir sanatçı, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü Çalışta-
yı.

38 Anonim bir muhalefet partisi milletvekili, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve 
Sporun Rolü Çalıştayı.

39 Ayşegül Altınay, “Ebru: Reflections on Water,”, Ebru: Reflections on Cultu-
ral Diversity in Turkey içinde. (Istanbul: Metis, 2006), 21. 

40 Özyürek, “Cumhuriyetle Nikahlanmak,” s. 193. 
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Türkiye’de spor kavramı da sıklıkla “toplumsal kutup-
laşma” kavramı içerisinde ele alınmaktadır. Sporun 
toplumsal rolü, sporun doğasında yer alan yarışmacılık 
ve rekabet ruhu ön planda tutulduğunda, birleştirici 
yerine ayrıcı olan, çatışmayı körükleyen bir şekil alabil-
mektedir. Spor, sonuç olarak bireyler, takımlar ve hatta 
ülkeler arasında rekabeti esas alan, kazan-kazan değil 
sıfır toplamlı oyun prensibiyle şekillenen, galibiyetin 
sadece spor sahasındaki boyutlarıyla kalmayıp kendi-
sine çok daha fazla derecede anlam yüklendiği için 
değerli olduğu ve kazanılması durumunda bu yüzden, 
ve çoğunlukla, “ulusal zafer”, “tarih yazmak” vs. gibi 
ifadelerle süslendiği bir olgudur. George Orwell’e göre 
spor, “ateş edilmeden yapılan bir savaş”tır ve hatta 
“ciddi bir şekilde yapılan spor, nefret, kıskançlık, kibir, 
kural tanımazlık ve şiddete tanık olmanın verdiği 
sadistçe keyif” ile ilişkilidir.41 

Günümüzde spor ve özellikle de sporun iyice endüst-
riyelleştiği, sporu icra edenlerin yanında spor izleyi-
cilerinin de bu süreç içerisinde “oyunda yeniden özne 
olabilmek için başka bir kimlikle oyuna dahil olabilme” 
42 ihtiyacını duyarak “taraftar” kimliğine büründükleri, 
kitleleri etkileyen, futbol sporu ile ilgili toplumsal 
çalışmalar çoğunlukla Orwellci yaklaşımı yeniden 
üretmekte, “şiddet”, “ayrımcılık” ve “nefret söylemi” 
gibi ifadeleri sıkça kullanmaktadır. 

Spor, bedensel bir aktivite olarak tezahür eden bireysel 
boyutunun yanı sıra toplumsal bir olgu olarak da kabul 
edilmekte, sporun toplumsal meselelerdeki rolü ve 
etkileri geniş bir şekilde tartışmalara konu olmaktadır. 
Kurthan Fişek’in tanımına göre spor, “yapan (sporcu) 
açısından kazanmaya dönük teknik ve fizik bir çaba; 
izleyen (seyirci) açısından yarışmaya dayalı estetik 
bir süreç; toplum genelince oluşturulan bütün içinde 
de, yerine göre o toplumun çelişki ve özelliklerini 
olduğu gibi yansıtan bir ayna (ya da bağımlı değişken), 
yerine göre onu yönlendirebilen etkili bir amaç, ama, 
son tahlilde, önemli bir toplumsal kurumdur.”43 Bu 
tanımda sporun toplumu yönlendirebilen bir unsur 
olduğu ifade edilmekte ancak bu yönlendirmenin ne 
yönde olduğu, olumlu ya da olumsuzluğu konusunda 
bir önerme getirilmemektedir. Nitekim, spor esasında 

41 George Orwell, “The Sporting Spirit,” The Penguin Essays of George Or-
well, (Harmondsworth: Penguin, 1994), 322.

42 M. Berkay Aydın, Duygu Hatipoğlu ve Çağdaş Ceyhan, “Endüstriyel Futbol 
Çağında Taraftarlık,” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 26, (2008), 295.

43 Kurthan Fişek, Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından 
Spor Yönetimi, (İstanbul: YGS Yayınları, 2003), 34.

içi boş olan nötr bir pratiktir; bu pratiğin içi sporun yer 
aldığı kültürün ve katılan bireylerin verdikleri anlam, 
değer ve fikirlerle doldurulur.44 Başka bir deyişle, spor 
kendisine yüklenen anlamlarla şekillendirilir ve bu 
şekillendirildiği biçimde toplumları yönlendirir.

Bununla birlikte spor, doğası gereği rekabetçidir; 
spor müsabakaları bir tarafın diğerine karşı üstünlük 
kurması, onu mağlup etmesi mantığı üzerine kuru-
ludur. Bu özelliğiyle spor, ve özellikle de kitleleri 
peşinden sürükleyen futbol, toplumsal anlamda birleş-
tirici değil tam tersine ayrıştırıcı bir rol oynamakta, 
yukarıda bahsedilen “oyuna dahil olabilme” amacını 
taşıyan taraftarlık kavramının oluşturduğu kimliklerle 
birleştiğinde toplumsal anlamda kutuplaşmanın ve 
çatışmanın körüklenmesine yol açabilmektedir. Bu 
durumun iki şekilde meydana geldiği gözlemlenmek-
tedir. 

Birinci olarak, saha dışında herhangi bir formda çatışma 
içerisinde olan tarafların spor sahasında karşı karşıya 
gelmesi çatışmanın şiddetini artırmaktadır. Örneğin, 
Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi krizlerin yaşan-
dığı 1990’lı yıllarda Türk ve Yunan basketbol takımları 
arasında oynanan Avrupa Kupası maçları sıklıkla 
tribün şiddetine sahne olmuş, birçok maç tribünden 
sahaya taşan şiddet nedeniyle yarım kalmıştır. Taraf-
ların net, bayrak ve milli marş gibi sembollerin ön 
planda olduğu ve aynı zamanda “gol atma”, “rakibini 
mağlup etme”, “rakibini eleme” gibi meşru sportif 
hedeflerin oluşan milliyetçi atmosfer içinde ele alındığı 
milli müsabakalarda bu duruma, özellikle uluslararası 
ilişkilerde yaşanan sıkıntılı dönemlerde sıklıkla 
rastlanılmaktadır. Bununla birlikte mevcut çatışma-
ların spor sahasına taşınması ve futbolun toplumsal 
etkisinin ayrıştırıcı bir şekilde tezahür etmesi sadece 
ülkeler arası meselelerde meydana gelmemekte, bir 
ülke içerisindeki farklı gruplar arasında da söz konusu 
olmaktadır. Güncel bir örnek olarak halen Türkiye 2. 
Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakır temsilcisi 
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün oyuncuları ve 
yöneticileri her gittikleri şehirde ayrımcılığa, kötü teza-
hürata ve “terörist” yakıştırmasına maruz kaldıklarını 
belirtmektedir45 ve söz konusu takım oyuncularının 
zaman zaman rakip takım taraftarlarının fiili saldırıla-

44 Andre M. Guest, Thinking Both Critically and Positively About Develop-
ment Through Sport, Sportanddev.org, 12 Ağustos 2008, erişim tarihi: 19 
Mart, 2018, https://www.sportanddev.org/en/article/publication/think-
ing-both-critically-and-positively-about-development-through-sport.

45 Anonim bir belgesel yapımcısı, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun 
Rolü Çalıştayı. 
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rına maruz kaldıkları da kayıtlara geçmiştir.46 Bununla 
birlikte Amed Sportif Faaliyetler Kulübü mensubu 
bir sporcunun, terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak 
kabul edilen PYD’ye sosyal medyada destek çağrısında 
bulunduğu iddialarının ortaya çıkması ve bu hareketi 
karşılığında bahsi geçen sporcunun ömür boyu hak 
mahrumiyeti cezası alması çatışmanın boyutunu farklı 
bir noktaya getirmiştir.47 

Kutuplaşmanın kimi zaman aynı takımın taraftarları 
arasında bile söz konusu olabildiği görülmektedir. 
Örneğin yine Türkiye 2. Futbol Ligi’nde mücadele 
eden İstanbul’un bir ilçe takımının tribün lideri, 
takımın maçlarını oynadığı stadyumda fiilen siyasi 
görüşleri yansıtan bir oturma düzeni olduğunu, buna 
göre ilçedeki ülkücülerin kapalı tribünün sağında, 
seküler elitler ile Atatürkçülerin ise tribünün solunda 
oturduklarını, bununla birlikte kale arkası tribünün 
her iki kesimden de taraftarları barındıran bir taraftar 
grubuna ait olduğunu, ancak bu grup içerisinde de 
siyasal düşünceler nedeniyle ciddi anlaşmazlıklar 
olduğunu belirtmiştir.48 Bu durumda futbol ilgisi ve 
daha da önemlisi takım sevgisi, bireyleri birleştiren bir 
unsurken, yine de siyasi görüşler üzerinden mekânsal 
anlamda bir ayrışma söz konusu olmaktadır. 

Sporun ve özellikle de futbolun toplumsal kutuplaş-
mayı ve çatışmayı körüklemesi, ikinci olarak sporun 
ve taraftarlık olgusunun yarattığı yeni kimlikler 
üzerinden söz konusu olmaktadır. Futbol taraftarlığı, 
bireyi sadece “oyunun parçası” yapmaz, aynı zamanda 
kurumsal aidiyet ihtiyacını karşılar ve bu şekilde “Gala-
tasaraylılık”, “Beşiktaşlılık” ve “Fenerbahçelilik” gibi 
kimliklerin oluşmasına yol açar. Doğasında rekabet 
olan spor gibi bir olgu üzerinden şekillenen bu kimlikler 
ve oluşturdukları gruplar, birbirlerine de son derece 
net bir şekilde rakiptirler ve birbirlerini ötekileştirirler. 
Mustafa Atilla’nın belirttiği gibi ötekileştirmenin en 
güzel örneği “farklı takımları tutan toplulukların en 
ufak bir futbol anlaşmazlığında hemen birbirlerini bir 
kaşık suda boğacak bir ruh haline girmeleridir. Kısacası 
aidiyet duygusu, muhakkak ki toplumsallaşmanın bir 
ön koşulu olmasına rağmen bunun yanı sıra özgür,  
 

46 “Deniz Naki’ye Yumruklu Saldırı,” Hürriyet, 26 Ağustos 2017, erişim ta-
rihi: 19 Mart 2018, http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/deniz-nakiye-
yumruklu-saldiri-40562543.

47 “PDFK’dan Deniz Naki’ye Tarihi Ceza,” Sabah, 30 Ocak 2018, erişim ta-
rihi 19 Mart 2018, https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2018/01/30/
pdfkdan-deniz-nakiye-tarihi-ceza.

48 İstanbullu bir futbol tribün lideri ile Altay Atlı tarafından yapılan mülakat, 
İstanbul, 19 Ekim 2017.

bağımsız, tarafsız, objektif olmayı zorlaştırmakta, 
sonuçta da çatışmaların nedeni olmaktadır.”49

Özetleyecek olursak, spor ve özellikle de kitlesel bir 
spor olan futbol, toplumsal kutuplaşmayı ve çatışmayı 
artıran bir rol oynayabilmektedir ve bu durum da 
saha dışında çatışmakta ya da kutuplaşmakta olan 
kesimlerin bu konumlarını rekabetçi sporun icra 
edildiği spor sahalarına taşımalarıyla ve/veya spor ve 
taraftarlık üzerinde yeni çatışan kimliklerin oluştu-
rulması, yeniden üretimi ve bunların kendi aralarında 
kutuplaşmalarıyla söz konusu olmaktadır. Hâlbuki 
spor özünde insani ideallere dayanan bir olgudur 
ve bireye sağladığı olumlu etkiyi toplum üzerinde 
de sağlaması beklenir. “Spor barış ve kardeşliktir” 
önermesi çoğunlukla içi boş bir klişe gibi gelse de 
spor, gerçekten de toplumsal anlamda olumlu bir rol 
oynayacak, çatışma ve kutuplaşmayı artırma yerine 
birleştirici olacak, toplumsal uzlaşıyı güçlendirecek bir 
potansiyele sahiptir. Esas olan bu potansiyelin bilinçli 
bir şekilde, doğru politikalar ve uygulamalarla ortaya 
çıkartılması ve somut sonuçlar üretir hale getirilme-
sidir. Bu çalışmada, Türkiye örneğinden yola çıkarak ve 
başarılı uygulamalara atıfta bulunarak bunun mümkün 
olduğu dile getirilecek ve bu anlamda başarı için 
“sporda kapsayıcılık” ve “spor yoluyla kapsayıcılığın” 
hayati önem taşıdığı vurgulanacaktır. 

Birleştirici Bir Unsur Olarak Spor

Spor, bireyleri, toplumları ve uluslararası bir araya 
getiren bir olgu olarak, sosyal kalkınma süreçlerine 
katkıda bulunabilir, ötekileştirici yerine dahil edici, 
ayırımcı yerine birleştirici olabilir. Nelson Mandela’nın 
söylediği gibi “Sporun insanları birleştirici gücü başka 
çok az şeyde vardır. Spor bir zamanlar sadece çaresizlik 
olan yerde umut yaratır. Spor, ırk engellerini ortadan 
kaldırır. Spor ayrımcılıkla neredeyse dalga geçer. 
Spor insanlarla anladıkları bir dilde konuşur.”50 İşte 
bu nedendir ki, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak 
üzere birçok uluslararası kuruluş sporu küresel gelişim 
hedeflerinin kapsamına almıştır ve “Kalkınma ve Barış 
için Spor” sloganı altında sporu toplumsal anlamda 
olumlu bir etki yaratacak şekilde kullanabilmek adına 
çalışmalar yürütmektedir. 

“Kalkınma ve Barış için Spor” kavramı altında 
oluşturulan bir uluslararası çalışma grubunun hazırla-
dığı rapora göre sahip olduğu belirli özellikler sporun 

49 Mustafa Atilla, “Aidiyet Duygusu Nedir ve Ne İşe Yarar?” Milliyet Blog, 
27 Mart 2017, erişim tarihi: 19 Mart 2018, http://blog.milliyet.com.tr/
aidiyet-duygusu-nedir-ve-ne-ise-yarar-/Blog/?BlogNo=557298.

50 Alıntı yapan: Loganath Velloo, “Passionate Roars of Support,” The Star 
Online, 31 Ağustos 2015, erişim tarihi: 19 Mart 2018, https://www.thestar.
com.my/metro/focus/2015/08/31/passionate-roars-of-support.
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toplumsal anlamda olumlu etki yaratmasını, kalkınma 
ve barış süreçlerine güçlü bir katkıda bulunmasını 
sağlamaktadır. Buna göre bu özellikle şöyledir:

1 | Spor evrenseldir. Sporun evrensel popülaritesi, 
ulusal, kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasi sınır-
ların ötesine geçerek dünyanın neresinde olursa 
olsun her toplumda bir etki yaratır.

2 | Spor insanları ve toplumları birleştirir. Spor 
oyuncuları, takımları, antrenörleri, gönüllüleri 
ve seyircileri bir araya getiren sosyal bir olgudur. 
toplum seviyesinde yatay ilişki ağları ve ayrıca 
ulusal hükümetler, spor federasyonları ve ulus-
lararası örgütlerle dikey ilişki ağları kurulmasını 
sağlar. 

3 | Spor bir iletişim platformudur. Küresel spor 
etkinlikleri dünya çapında milyonlarca insan 
ulaşabildikleri için kamu eğitimi ve sosyal mobi-
lizasyon konusunda etkili birer platform olarak 
işlev görürler.

4 | Spor farklı alanlarla bağlantılıdır. Spor, kalkın-
ma ve barış için kullanılacak araçlar arasında 
en çok farklı alanlarla bağlantılı olandır. Spor 
sağlık uygulamalarını geliştirmek, hastalıkları 
önlemek, çocuk ve gençlik gelişimi ve eğitimi-
ni desteklemek, sosyal kapsayıcılığı sağlamak, 
çatışmayı önlemek, uzlaşı sağlamak, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini temin etmek, engellerin gün-
lük hayata katılımını sağlamak, istihdam ve eko-
nomik kalkınmayı artırmak için kullanılabilir.

5 | Spor güçlendirir, motive eder ve ilham verir. 
Spor bireylerin neyi yapamayacaklarına değil, 
neyi yapabileceklerine, neye erişebileceklerine 
ışık tutar.51

BM’nin 25 Eylül 2015 tarihinde kabul ettiği ve 2030 
yılına kadar olan dönemi kapsayan “Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi” de sporu kalkınma ve barış hedef-
lerine ulaşmak açısından nispeten düşük maliyetli 
ve esnek bir araç olarak nitelendirmekte ve gündem 
kapsamındaki on yedi hedefin tamamında spora aktif 
bir rol biçmektedir. Diğer yandan sporun toplumsal 
anlamda olumlu bir etki yaratmasına yönelik somut 
girişimler de son dönemlerde çoğalmıştır. Örneğin 
İsrail ve Filistinli gençler arasında düzenli olarak futbol 

51 Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendati-
ons to Governments, Sport for Development and Peace International Wor-
king Group, 2008.

maçları düzenlenmektedir.52 Kolombiya’da “Futbol ve 
Barış Ağı (Red Fútbol y Paz) ve “Barış için Gol” (Goles 
por la Paz) gibi projelerle gençlerin spor sayesiyle 
suçtan uzak tutulması sağlanmaktadır.53 Kosova’da ise 
spor etkinlikleri ile farklı etnik gruplar arasında bir 
uzlaşı ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.54 

Türkiye’de de bu tür spor etkinlikleri, her ne kadar 
endüstriyel futbolun gölgesinde kalsalar da, gerçek-
leştirilmektedir. Doğru politikaların ve uygulama-
ların hayata geçirilmesi, “sporda kapsayıcılık” ve 
“spor yoluyla kapsayıcılığın” sağlanmasıyla sporun 
Türkiye’de toplumsal etkisinin ve toplumsal uzlaşı ile 
kutuplaşmanın önlenmesine katkısının artırılması 
temin edilebilir. 

Türkiye’de Kutuplaşmanın Önlenmesi ve 
Toplumsal Uzlaşı İçin Spor

 “Sporda kapsayıcılık” daha geniş kitlelerin sadece 
seyirci olarak değil aktif olarak da spora katılmasıyla 
sağlanacaktır. Burada farklı yaş grupları, farklı cinsiyet 
grupları, farklı dinsel ve etnik grupların, farklı sosyo-
ekonomik grupların, kentlerde yaşayanlar ile kırsal 
kesimlerde yaşayanların sporu aktif olarak icra etme-
leri, sporun tüm bu grupları kapsayıcı olması esastır. 
Aynı zamanda seyirci olarak takip edilen sporda da 
katılım önem kazanmaktadır; farklı bölgelerden, farklı 
gruplardan bireylerin spor etkinliklerine seyirci olarak 
da erişimlerinin sağlanması, sporun kapsayıcılığının bir 
gereğidir. Başka bir deyişle, sporda kapsayıcılık, farklı 
gruplardan, farklı kesimlerden bireylerin mümkün 
olduğunca spor faaliyetlerine aktif icracı ve seyirci 
olarak katılımının sağlanmasıdır. 

“Spor yoluyla kapsayıcılık” ise bireylerin spora 
aktif olarak katılarak, bilfiil yaparak ve/veya seyirci 
olarak düzenli bir şekilde takip etmeleri sağlanarak, 
toplumsal hayatın bir parçası olmalarının temin 
edilmesidir. Başka bir deyişle, spor yapan ve/veya spor 
aktivitelerine düzenli olarak katılan bir bireyin bu 
sayede toplumsal hayatın aktif bir parçası olmasının 
sağlanması, sporun bireyleri toplumsal hayata etkin bir 
şekilde dahil etmek için bir araç olmasıdır. 

52 Daphne Rousseau, “Israeli, Palestinian Boys Pitch Up for Football Fri-
endly,” AFP, 2 Eylül 2014, erişim tarihi: 19 Mart 2018, https://www.yahoo.
com/news/israeli-palestinian-boys-pitch-football-friendly-210856245.
html.

53 Alexander Cárdenas, “Peace Building Through Sport? An Introduction 
to Sport for Development and Peace,” Journal of Conflictology 4, no. 1 
(2013): 24-33.

54 “Sports: A Tool for Reconciliation,” United Nations Mission in Kosovo, 6 
Nisan 2016, erişim tarihi: 19 Mart 2018, https://unmik.unmissions.org/
sports-tool-reconciliation.
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Sporun toplumsal hayata olumlu katkılarını inceleyen 
ve Güney Afrika örneği özelinde değerlendirmelerde 
bulunan Kristine Höglund ve Ralph Sundberg’e göre 
spor yoluyla toplumsal uzlaşının sağlanması dört 
süreç üzerinden gerçekleşmektedir: i) Spor aracılığıyla 
toplumsal uzlaşıya yönelik sembollerin kullanılması; 
ii) Adil katılımı sağlayacak spor politikalarının 
uygulanması; iii) Toplumlar arası spor aktiviteleri ile 
önyargıların ve olumsuz düşüncelerin kırılması; iv) 
Bireysel gelişim.55 Bu süreçler sporda kapsayıcılık ve 
spor yoluyla kapsayıcılık prensiplerini de bünyelerinde 
barındırmaktadırlar ve dolayısıyla Türkiye’de sporun 
toplumsal rolü tartışmalarında yol gösterici olabilirler. 

Ulusal seviyede sembollerin kullanılarak toplumsal 
uzlaşının sağlanması, bu semboller üzerinden verilen 
mesajlarla mümkün olmakta, bu semboller üzerinden 
toplumun farklılıklarına rağmen birlik içerisinde 
olduğu mesajı verilmektedir.56 Spor müsabakalarında 
bu mesaj her şeyden önce bayrak, milli marş gibi 
ulusal sembollerin birleştiriciliği üzerinden veril-
meye çalışılmaktadır. Kulüp taraftarlığı ayrıştırıcı ve 
kutuplaştırmayı körükleyici bir etkiye sahipken, milli 
müsabakalar ve milli takımların performansları bu 
semboller üzerinden birleştirici bir etki yaratabilir. 
Grant Jarvie’nin bildirdiği üzere sporun küreselleş-
mesi yanında doğal bir tepki olarak spora milliyetçi 
refleksler üzerinden bir yaklaşımı getirmiştir; sporun 
ve sportif başarının bir ülkenin büyüklüğüne işaret 
etmesi ve bu ülkedeki iç sorunların ve sosyal ayrımların 
ötesine geçmesi geçmişte olduğu kadar günümüzde 
de etkili bir şekilde kendini gösteren bir durumdur.57 
Spor sahasında o ülkenin bayrağını taşıyan, o ülkenin 
milli marşının okunmasını sağlayan takımlar, toplum 
içerisindeki farklılıklara rağmen bu farklılıkların 
ötesine geçen, faklı kesimleri ortak paydada birleştiren 
bir destek görürler. Ancak bu noktada sporun reka-
betçi doğasını unutmamak gereklidir. Spor sahasında 
en güçlü sembol, bayrağın veya milli marşın kendisi 
değil, o bayrak ve milli marş altında, başka bir bayrak 
taşıyan ve farklı bir milli marş okuyan takımlara karşı 
elde edilen sportif başarıdır. Dolayısıyla milli takım-
ların en fazla destek gördükleri, toplumsal anlamda 
en fazla birleştirici oldukları dönemlerin de sahada 
başarılı sonuçlar alından dönemlere denk gelmesi 
şaşırtıcı değildir. Bir örnek verilecek olursa, Türk 
milli futbol takımı daima Türkiye toplumunun farklı 
kesimlerinden bir destek görmüş, birleştirici bir unsur 

55 Kristine Höglund ve Ralph Sundberg, “Reconciliation Through Sports? 
The Case of South Africa,” Third World Quarterly 29, no. 4 (2008): 805-
818.

56 A.g.e, 807.
57 Grant Jarvie, “Internationalism and Sport in the Making of Nations,” 

Identities: Global Studies in Culture and Power 10, no. 4 (2003): 537-551.

olmuştur; ancak bu birleştiriciliği takımın başarılı 
sonuçlar aldığı 2002 Dünya Futbol Şampiyonası ve 
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi etkinliklerde en 
üst seviyeye çıkmıştır. Sportif başarı olmadığı zaman, 
başarısızlığın sebepleri üzerinden yapılan tartışmalar, 
sporun toplumu birleştirici bir etkisi olmasını engelle-
yebilmektedir. 

Diğer bir önemli sembol, sporun mekânsal olarak icra 
edilişiyle ilgilidir. Yine milli takımlar örneğinden gidi-
lecek olursa, milli maçlar sporda kapsayıcılık açısından 
ancak çok küçük bir elit sporcu kesimini içerebilse de 
seyirci açısından büyük kesimlere hitap edebilir ve 
maçların yapıldığı yer de o yerin halkını sürece katması 
açısından spor yoluyla kapsayıcılık noktasında önem 
kazanmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun son 
dönemlerde milli maçları İstanbul dışına çıkartarak, 
Eskişehir, Antalya, Konya gibi kentlerde oynatması; 
bu kentlerde stadyumların sonuna kadar dolması 
bu açından güzel bir örnektir. Bu yolla Eskişehirli, 
Konyalı, Antalyalı vatandaş da milli takımın taşıdığı 
bayrağı kendi şehrinde görebilmekte, milli marşı kendi 
şehrinde dinleyebilmekte, takımı sahiplenebilmekte 
ve sportif başarıda kendisine de bir pay çıkartabilmek-
tedir. 

Bu konuda diğer bir olumlu örnek 1990’lı yılların 
çatışma ortamına rağmen Diyarbakır’da yaşanmıştır. 
Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 
“bölgenin kaderini spor ile değiştireceğiz” düşünce-
siyle yola çıkmış ve bu doğrultuda Diyarbakırspor’un 
futbol maçlarına büyük önem verdiği gibi Türk milli 
hentbol takımının gerek erkekler gerekse kadınlarda 
tüm maçlarının bir dönem Diyarbakır’da oynanmasını 
sağlamıştır.58 Bu maçlar, Türkiye milli takımının erkek 
ve kadın ayrımı olmaksızın maçlarını Diyarbakır’da 
oynaması, yerel halktan da büyük ilgi görmüş, maçlar 
dolu salonlara oynanmış ve spor bu sayede bölgenin 
toplumsal yaşantısına son derece olumlu bir katkıda 
bulunmuştur. 

Diğer yandan milli takımlarda toplumun farklı kesim-
lerinden bireylerin temsil edilmesi de toplumsal uzlaşı 
açısından önemli bir sembol ve bu sembol üzerinden 
verilen mesaj niteliğini taşımaktadır. Şüphesiz ki 
milli takımlara sporcular performansa göre seçilirler; 
başka bir deyişle milli takıma oyuncu seçilirken amaç 
farklı grupların temsil edilmesi değil performansın 
azamiye çıkartılmasıdır. Ancak milli takım seviyesinde 
toplumsal gruplar nezdinde kapsayıcılığın artması 
şüphesiz ki olumlu bir sonuç yaratmaktadır. Bir dönem 
Türk milli futbol takımında Lefter Küçükandonyadis 

58 Anonim bir spor insanı, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü Ça-
lıştayı.
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ve Yorgo Kasapoğlu gibi gayrimüslim futbolcuların 
forma giymesi bu açıdan güzel bir örnektir. Daha 
güncel bir örnek ise yine 1990’ların Diyarbakır’ından 
gelmektedir. O dönem Türk kadın milli takım hentbol 
teknik direktörü olan Kenan Öner, takım Diyarbakır’da 
maç ve kamp faaliyetlerini sürdürürken emniyet 
müdürünün isteği üzerine Diyarbakırlı bir kadın spor-
cuyu da kadroya almasını ve bu şekilde toplumsal bir 
mesaj verilmesini anlatıyor: “Gaffar Okkan onu orada 
görürken sadece hentbolda gol atması için görmedi. 
‘Buradan bir tane kız gitsin ama arkasından daha 
gelecekler olur’ dedi… Ben antrenör olarak rekabetin 
olduğu yerde otomatik bir şekilde önce performansa 
bakarım. Ama işte sosyal amaçlı bakıp o zaman milli 
takımlara Doğu’dan ve Güneydoğu’dan da birer tane kız 
çocuğu vermeyi düşündük. Takıma al, görsünler onlar 
da, gerekirse oynamasınlar. Bu teşvikler devletin elinde 
fazlasıyla var.”59 Bu örnekte de görüldüğü gibi sporda 
kapsayıcılığın kendisi kadar bu kavram üzerinden 
verilen mesajlar da sporun toplumsal rolü üzerinde 
etki sahibi olmaktadır. 

Adil katılımı sağlayacak spor politikalarının uygu-
lanması, sporda kapsayıcılık açısından hayati önem 
taşımaktadır. Türkiye’nin spor politikaları 27 Ocak 
2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Ulusal Gençlik 
ve Spor Politikası Belgesi’nde “herkes için spor anlayışı 
çerçevesinde tüm vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite 
alışkanlığının kazandırılması, spor yoluyla bireyin 
ve toplumun refahı ve sosyo-ekonomik düzeylerinin 
geliştirilmesi, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit 
edilerek üst düzeyde sporcu olarak yetiştirilmesi ve 
desteklenmesi, amatör branşlara gerekli ve yeterli 
desteğin verilmesi yoluyla sporda mükemmellik 
ve katılımı teşvik edip ödüllendirecek dinamik ve 
yenilikçi bir kültür oluşturarak Türkiye’nin dünyada 
önde gelen bir spor ülkesi haline gelmesini sağlamak” 
şeklinde tanımlanmaktadır.60 Bu belgede sosyal kapsa-
yıcılığa vurgu yapılarak dezavantajlı bireylerin spora 
katılıma özel bir yer verilmektedir. Bu belgede ana 
hatları belirlenen spor vizyonunun toplumsal anlamda 
olumlu bir etkiye yol açabilmesi için somut projelerle 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Dezavantajlı birey-
lerden bir örnek verilecek olursa Türkiye’de engelli 
sporuna verilen destek güzel bir örnektir. Bu destek 
sonucu Türk milli ampute futbol takımı 2017 yılında 
Avrupa şampiyonluğunu kazanmış, maçlar ulusal 
televizyon kanalından naklen yayınlanarak toplumun 

59 KNN Sports genel müdürü ve eski Türk kadın milli hentbol takımı teknik 
direktörü Kenan Öner ile 17 Kasım 2017 tarihinde Altay Atlı ve Efe Doğuş 
Selvi tarafından yapılan mülakat.

60 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
erişim tarihi: 19 Mart 2018, http://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/
Mevzuat/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf.

tüm kesimlerine ulaştırılmış ve toplumun belirli bir 
kesimine yönelik spor çalışması sportif başarı ile birle-
şince istenen etki ortaya çıkmıştır. Bu sayede hem daha 
fazla engelli bireyin spor yaparak sporda kapsayıcılığın 
sağlanması, hem de engelli bireylerin spor sayesinde 
toplumsal hayatın daha fazla içerisinde yer almaları 
sağlanarak spor yoluyla kapsayıcılık temin edilmiştir.

Yine aynı belgede “amatör branşlara gerekli ve yeterli 
desteğin verilmesi” konusunda yapılan vurgu da 
önemlidir. Günümüzde her ne kadar futbol kitlelerin 
peşinden sürükleyen bir spor olsa da, sporda kapsa-
yıcılık ancak diğer branşların, özellikle de bireysel 
sporların, gelişmesi ve tabana yayılmasıyla söz konusu 
olabilir. Bu konuda bir spor insanının söyledikleri 
dikkat çekicidir: “Futbolun artık bir desteğe ihti-
yacı kalmış değil… Türkiye’de hiç kimsenin amatör 
sporlarla ilgili en ufak bir fikri yok. Bunların aslında 
çok kucaklayıcı olacağını düşünüyorum. Birleştirici 
olacağını düşünüyorum. Bireysel sporlarda özellikle 
alt yapıya çok önem verilmesi gerekiyor.”61 Sporun 
toplumsal etkisinin olabilmesi için toplumun tabanına 
yayılacak bir kapsayıcılığın sağlanması olmazsa olmaz 
bir koşuldur ve bu da ancak futbolun yanında amatör 
branşlara da ağırlık verilerek sağlanabilir. 

Toplumsal uzlaşı inisiyatifleri toplumlar arası bir 
sosyal bütünleşme sağlayacağı gibi kutuplaşmaya 
yaşayan toplumların kendi içerilerinde de önyargıların 
ve olumsuz düşüncelerin kırılmasını sağlayarak etkili 
olabilirler.62 Yukarıda bahsi geçen İsrail/Filistin, 
Kolombiya ve Kosova deneyimleri bu anlamda başarılı 
birer örnektir. Türkiye’de de bu tür etkinlikler sayıları 
henüz az olsa da gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Aralık 
2016’da T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Uluslararası Orta 
Doğu Barış Araştırmaları Merkezinin (IMPR) ortak 
yürüttüğü “Yeşil Sahada Barış için Kardeşlik Projesi” 
kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, bu anlamda 
bir bütünleşmeye katkıda bulunmuştur.63 Turnuvada, 
16 ile 36 yaş arası farklı yaş gruplarından Türk ve Suri-
yeli gençler aynı takımlarda karma bir şekilde forma 
giymişlerdir.64 

61 Anonim bir spor insanı, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü Ça-
lıştayı.

62 Kristine Höglund ve Ralph Sundberg, “Reconciliation Through Sports? 
The Case of South Africa,” Third World Quarterly 29 no.1 (2008): 805-818.

63 Yeşil Sahada Barış için Kardeşlik Turnuvası Sona Erdi , T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, erişim tarihi: 19 Mart 2018, http://www.gsb.gov.tr/Haber-
Detaylari/1/76024/yesil-sahada-baris-icin-kardeslik-turnuvasi-sona-er-
di.aspx

64 Anonim bir T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı yetkilisi, Kutuplaşmayı Aş-
mada Sanat ve Sporun Rolü Çalıştayı. 
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Söz konusu turnuva anlamlı bir girişim olsa da sporda 
kapsayıcılık ve spor yoluyla kapsayıcılığın sağlanması 
için bu tür etkinliklerin geniş kitlelere yayılması 
gerekmektedir. Bu açıdan Türkiye’de toplumsal uzlaşı 
anlamında da benzer çalışmaların alt yaş grubunda 
ülke geneline yaygınlaştırılması, ülkenin farklı bölgele-
rinden, farklı gruplara mensup bireylerin birbirleriyle 
daha fazla spor müsabakası yapabilmesinin sağlanması 
olumlu bir etki yaratacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
Türkiye’deki okul sporları sistemi yetersiz kalmaktadır. 
Türkiye’de 11-14 yaş arasında okullarda okuyan yaklaşık 
4 milyon çocuk vardır ancak bunların sadece yüzde 
1,5’luk bir kısmı aktif olarak spor müsabakalarına 
katılabilmektedir. Kenan Öner’in de belirttiği gibi 
eleme anlayışına dayalı sistem, çocukların daha fazla 
müsabaka yapmasını engellemekte, birçok takım 
daha ilk maçında elenmekte ve yılın geri kalanında 
maç yapamamaktadır. Bununla birlikte örneğin 
“Güneydoğu ve Doğu bölgeleri hiçbir zaman Türkiye 
finallerine gelememektedir”65 ve bu da alt yaş grupla-
rında toplumun farklı kesimlerinden, ülkenin farklı 
bölgelerinden bireylerin bir araya gelerek kaynaşma-
larını engellemektedir. Bugüne değin yapılmış olan 
ve bu kısır döngüyü kıran organizasyonlar son derece 
olumlu sonuçlar vermiştir: “Güneydoğu’dan çocuklar 
İstanbul’a seçmelere geldiler. Bu çocukların hayatında 
yakın zamana kadar hendekler vardı; başka bir dünya-
ları yoktu. Gelip gördüler ki başka bir şey daha varmış 
hayatımızda, hayata tutunmak için. Onlar için belki 
öfkeden başka bir şey yoktu şu ana kadar; spor onların 
hayata tutunmaları için bir halat oldu.”66 Bu ifadeler, 
spor yoluyla kapsayıcılık prensibini net bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

Türkiye’de Doğu ve Batı’nın toplumsal bütünleşmesine 
benzer bir durum Müslüman-gayrimüslim topluluklar 
ilişkisi açısından da söz konusu olmaktadır. Türkiye’de 
zaman içerisinde gayrimüslim nüfusun azalması, 
kalanların da “yerli yabancı” konumuna gelmesi, doğal 
olarak bu toplulukların spora katılımını da azaltmıştır. 
Taksimspor, Beyoğluspor ve Şişlispor gibi gayrimüslim 
spor kulüplerinin ve profesyonel spor liglerinde sayıları 
çok az olsa da var olan gayrimüslim sporcu, yönetici ve 
hakemlerin varlığına rağmen günümüzde Türkiye’nin 
gayrimüslim toplulukları spor faaliyetlerini daha çok 
kendi aralarında icra etmektedir. İstanbul’da yaşayan 
gayrimüslim cemaati mensubu bir akademisyene göre 
öncelikle bu inşaları yabancı gören algının değişmesi 
gerekmektedir. Bu ise spor yoluyla olabilir, özellikle 

65 KNN Sports genel müdürü ve eski Türk kadın milli hentbol takımı teknik 
direktörü Kenan Öner ile 17 Kasım 2017 tarihinde Altay Atlı ve Efe Doğuş 
Selvi tarafından yapılan mülakat.

66 A.g.e.

futbol bu anlamda bir rol oynayabilir; ancak bu 
kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsayıcı 
olmalı, Lefter’lerin Kasapoğlu’ların hatırasına saygı 
duymakla birlikte nostaljik olmamalı ve mümkün 
olduğunca çok bireyin katılımını ve mümkün oldu-
ğunca fazla şekilde gayrimüslimlerin toplumun diğer 
kesimleriyle birlikte spor yapmasını sağlayacak şekilde 
planlanmalıdır.67

Son olarak, toplumsal gelişmenin sağlanması için 
öncelikle bireysel gelişim şarttır. Toplumsal uzla-
şının olmadığı, kutuplaşmanın olduğu toplumlarda 
bireylerin kendileri güçlendirmeleri, kendi kapasite-
lerini artırmaları uzlaşının da yolunu açacak bir etken 
olacaktır.68 Bu da en iyi spor sayesinde yapılabilir; 
sporda kapsayıcılık bireylerin kendi kişisel gelişimle-
rini sağlayarak spor yoluyla kapsayıcılığı temin edebilir. 

67 İstanbul’da yaşayan gayrimüslim cemaatine mensup bir akademisyen ile 
Altay Atlı tarafından yapılan mülakat, İstanbul, 24 Kasım 2017.

68 Kristine Höglund ve Ralph Sundberg, Reconciliation Through Sports? 
The Case of South Africa, 813.
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S O N UÇ

Türkiye’de bugün “kamusal alanın daraldığı”69 bir 
dönemden geçildiği görüşü sanat ve kültür alanında 
çalışan pek çok kişi tarafından paylaşılmaktadır. Bu 
daralma bir yanıyla farklı sansür uygulamaları aracılı-
ğıyla toplumsal aktörlerin seslerinin kısılmasını ifade 
ederken, bir yanıyla da gündemin farklı kanallardan 
üretilen mesnetsiz iddialarla boğulduğu, gerçek ve 
gerçek olmayan arasındaki ayrımın ortadan kalktığı 
bir “hakikat sonrası” döneme karşılık gelmektedir.70 
Kamusal alanın daralması, sanat ve kültür alanındaki 
aktörler arasında kaçınılmaz biçimde bir karamsarlık 
ortamı yaratsa da, demokratik ve çoğulcu zeminde yeni 
bir toplumsal mutabakat ve farklılıklar içinde bir arada 
yaşama zemini inşa edilebileceğine yönelik umut ve 
çaba sürmektedir. Bu zemini inşa ederken, “homojenlik 
arayışı”na ve “kendinden olmayanı dışlama eğilimi”ne 
dayalı “çoğunluk” fikrinden uzaklaşılarak,71 her alanda 
“çoğulculuk” anlayışının güçlendirilmesi gerektiği 
üzerinde uzlaşılan genel bir ortak paydadır. Aynı 
şekilde, sekülerizmin Türkiye’deki en büyük birleştirici 
unsurlardan biri ve demokrasinin teminatı olduğu,72 bu 
noktadan hareketle farklılıklar içinde bir arada yaşa-
mayı mümkün kılan daha içerici “demokratik seküler 
bir tahayyül” geliştirilmesi gerekliliği bir diğer önemli 
ortak payda olarak öne çıkmaktadır.73 Türkiye’nin 
çoklu kültürel yapısının, “bir imkan ve hayattaki 
varoluşumuzu daha da anlamlandıran bir çoğulculuk 
olarak” görülmesi,74 sanat ve kültür alanındaki daral-
mayı ve kutuplaşmayı aşmada önemli bir başlangıç 
noktası olacaktır. Bu noktadan hareketle, sanat ve 
kültür alanının kutuplaşmayı aşmada olumlu rol oyna-
yabilmesi için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

• Sanat ve kültür alanında kutuplaşma olgu-
sunun açık yüreklilikle tartışılabilmesi için, 
sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engel-
lerin kaldırılması yönünde adım atılmalıdır.  

69 Nilüfer Göle ve Ahmet İnsel, “Laiklik Bir Kimlik Değil Beraber Yaşama-
nın Düzenlenmesidir (söyleşi)” Birikim 333/334 (Ocak-Şubat 2017): 22.

70 Bir gazeteci ile Asuman Suner tarafından yapılan mülakat, İstanbul, 12 
Aralık 2017.

71 Göle ve İnsel, “Laiklik Bir Kimlik Değil Beraber Yaşamanın Düzenlenme-
sidir (söyleşi),” s. 29.

72 Bir gazeteci ile Asuman Suner tarafından yapılan mülakat, İstanbul, 12 
Aralık 2017.

73 Fuat Keyman, “Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey,” 
Theory, Culture and Society 24 no. 2 (2007): 229.

74 Anonim bir muhalefet partisi milletvekili, Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve 
Sporun Rolü Çalıştayı.

• Sanat ve kültürle ilgili konularda siyasetçiler 
kutuplaştırıcı, ayrımcı ve hedef gösteren dil kul-
lanımından kaçınmalı, kutuplaştırıcı söylemler 
siyasi başarı sağlamak için araç olarak kullanıl-
mamalıdır.

• Sosyal medyanın genellikle kutuplaşmayı de-
rinleştiren bir mecraya dönüştüğü gözleminden 
hareketle, sanat ve kültür alanındaki aktörler 
arasında yüz yüze, birebir ve doğrudan insani 
temas ve etkileşimi mümkün kılan platformla-
rın yaratılması yönünde çaba sarf edilmelidir. 

• Çoğulcu, barışçıl ve demokratik bir dil 
oluşturulabilmesi için, medya kuruluşları etik 
davranmak, cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı ve nefret 
içeren söylemlerden kaçınmak konusunda has-
sasiyet ve özen göstermelidir. 

• Ülkenin çoklu kültürel mirasını tüm derinliğiyle 
kavrama ve ona tüm yönleriyle sahip çıkma ko-
nusunda kararlı, istikrarlı ve uzun soluklu kül-
tür politikaları geliştirilmelidir.

• Sanat ve kültür alanında çalışan farklı kimlik ve 
aidiyetlere sahip aktörleri bir araya getirerek 
karşılıklı algı, gözlem ve deneyimlerin aktarıla-
bildiği platformlar oluşturmak, barışçıl ve de-
mokratik bir diyalog dili yaratılmasını mümkün 
kılacaktır. Bu platformların oluşturulması için 
sivil toplum örgütleri sorumluluk üstlenmelidir. 

Spor alanı, doğru politikaların uygulanması halinde 
toplumsal uzlaşmayı sağlayıcı ve kutuplaşmayı giderici 
bir rol oynayabilir. Bunun için de “kapsayıcı spor” anla-
yışıyla, başka bir deyişle sporda kapsayıcılık ile mümkün 
olduğunca farklı kesimlerden çok sayıda bireyin spor 
süreçlerine katılması ve spor yoluyla kapsayıcılık ile 
bu bireylerin toplumsal hayatın içerinde daha güçlü 
bir yer edinmeleri ile mümkün olacaktır. Bu kapsam 
içerisinde sunulan politika önerileri şu şekildedir:

• Başta futbol olmak üzere milli takımların bir-
leştirici özelliğinin pekiştirilmesi ve ön plana 
çıkartılması için çalışmalar yapılmalı ve bu ça-
lışmalarda hamasetten uzak durularak spor 
unsuru ve spor idealleri ön plana çıkartılmalı-
dır. Sporun ve milli takımların içi boş, ayrıştı-
rıcı bir milliyetçiliğe değil, sporun kapsayıcılığı 
üzerinden tanımlanan bir birleştiriciliğe zemin 
hazırlamaları önemlidir. 
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• Milli karşılaşmalar ve büyük uluslararası spor 
etkinlikleri sadece büyük şehirlerde değil, ül-
kenin dört bir köşesinde düzenlenmeli ve bu 
şekilde tüm kesimlerin bu etkinliklere katılabil-
mesi sağlanmalıdır.

• Elit sporcu yetiştirme programları, ülkenin her 
bölgesini, toplumun her kesimini hedef alacak 
şekilde planlanmalı; bu sayede uzun vadede mil-
li takımların Türkiye toplumunu bire bir temsil 
edecek bir sporcu profiline kavuşmaları sağlan-
malıdır. 

• Futbol dışındaki amatör branşların gelişi-
mi, sporda kapsayıcılığın tabana yayılması 
için gereklidir. Bu nedenle yine tüm ülkeyi 
kapsayacak şekilde spor okulları açılmalı, ama-
tör branşlara katılımı teşvik edici uygulamalar 
geliştirilmelidir. 

• Okul sporlarında müsabaka sistemi değiştiril-
meli ve okullarda okuyan öğrencilerin tek bir 
maçta elenmeyecekleri, mümkün olduğunca 
fazla karşılaşama yapacakları bir sistem getiril-
melidir. Sistem, kazanmayı ve şampiyonluğu de-
ğil, katılımı teşvik etmelidir. 

• Okul ve kulüpler altyapı spor müsabakaların-
da takımların sadece kendi bölgeleri içerisinde 
kalmaları engellenmeli, her takım farklı bölge-
lerden takımlarla karşılaşma yapabilmelidir. Bu 
sayede ülkenin farklı bölgelerinden belirli yaş 
gruplarına ait takımların birbirleriyle daha fazla 
karşılaşması sağlanmalı, bu formatta etkinlikler 
düzenlenmelidir. 

• Mültecilerin toplumsal entegrasyonunu kolay-
laştırmak, toplum içerisindeki önyargıları kır-
mak amacıyla yerel nüfus ile mültecilerin bir 
arada spor yapacakları imkanlar artırılmalıdır. 

• Spor karşılaşmaları, toplumsal uzlaşı ve kutup-
laşmanın önlenmesine yönelik tüm çalışma ve 
faaliyetlerin entegre bir parçası haline getiril-
melidir. 
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