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Spor dünyada toplulukları 
peşinden sürükleyen, farklı 

düşüncede, farklı kültürlerde 
insanları bir araya toplayan bir 

araçtır. Küreselleşmeyle birlikte, 
ülkelerin aralarındaki sınırların 

ortadan kalktığı bir dünyada, 
spor; etki gücünü her geçen 

gün arttırmaktadır. Spor yapan 
toplumlarda şiddet olayları 

azalmakta, sağlık harcamaları 
gözle görülür şekilde düşüş 

göstermektedir.

Bizler sporun bu etki gücünü 
kullanarak, ülkesine bağlı, 

milletine yararlı, ahlaklı ve kültürel 
değerlerine sahip çıkan insanların 
yetişmesine katkı sağlamak için, 

Türkiye’ de ilk defa uygulanan 
Sportif Değerler Eğitimi Müfredatı 

‘nı oluşturduk. Hedefimiz; sporu 
olumlu bir araç olarak kullanıp; 

kültürel değerlerine bağlı, ahlaklı, 
sosyal hayata uyum sağlayabilen, 

ülkesi için değer üreten örnek 
insanlar yetiştirmektir. 

Tüm sporculara ve ülkemize 
hayırlı olmasını dilerim…

Başkan’ın Mesajı

Yasin KARTOĞLU
Başakşehir Belediye Başkanı
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1.TANIMLAR  

1.1. SPOR NEDİR?

Bu müfredata göre spor; insani, ahlaki ve manevi değerleri gençle-

re ve çocuklara vermek için kullanılan bir enstrümandır. Bu tanım, 

kazanmak üzere kurulan küresel spor tanımının dışına çıkarak, kay-

bederken de kazanmanın mümkün olduğunu gösteren yeni bir bakış 

olarak değerlendirilebilir. 

1.2. TOPLUMSAL VE BİREYSEL DEĞER NEDİR? 

Toplumsal değer, bir toplumun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, 

bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder. 

Bireysel değer, bireyin içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına 

sahip çıkarak, buna uygun yaşaması anlamına gelmektedir.

1.3. SPORTİF DEĞER NEDİR? 

Bireyin, içinde yaşadığı milletin değerlerini sportif etkinliklerin öncesin-

de, etkinlik anında ve sonrasında da sergileyebilmesidir. Müsabakayı 

kazanmak için değerlerinden taviz vermemesi ve sportif değerlerini 

yaşam biçimi haline getirmesidir.
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1.4. SPORDA HEDEF VE AMAÇ BELİRLEME

Küresel spor kavramı içindeki kazanma kalıbının dışına çıkarak, spor-

cunun içinde yaşadığı toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine uygun 

bir amaç ve hedef belirlemesine yönelik bir bakış açısıdır.

1.5. SPORDA İLETİŞİM

İçinde yaşadığı toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine uygun bir 

sporcu iletişim modeli üretmektir.

1.6. MÜFREDAT İŞLEYİŞ PROGRAMI 

Müfredat, toplam 27 haftadır. Her konu iki hafta işlenir. Her sporcu, 

haftada iki defa antrenmandan önce 30 dakika teorik derse katılır ve 

sonrasında öğrendiklerini antrenmanda pratiğe döker. Teorik dersi 

veren antrenör, uygulamalı dersi veren kişi olmalıdır.

Buna bir örnek vermek gerekirse; bir müsabakada topun taca çıktı-

ğını göremeyen hakeme topun taca çıktığının söylemenin anlatıldığı 

dersten sonra, antrenman esnasında bu konuya uygun davranışların 

ortaya çıkması üzerine oyun durdurularak olumlu davranışların pe-

kiştirilmesi sağlanır.
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2. MÜFREDAT

2.1. SPORDA SAYGI

Sporu spor yapan saygıdır. 

Spor müsabakalarında görmeyi arzuladığımız nice olumlu davranışlar var-

dır. Ancak bugünkü spor müsabakalarına baktığımız zaman bu aktivitenin 

neredeyse büyük bölümünde olumsuz davranış örnekleri yaşanmaktadır.

Saygıyı en çok aradığımız spor müsabakası, belki de şu dönemde futbol 

olmuştur. Türkiye’deki spor anlayışı diğer ülkelerdeki spor anlayışından 

çok farklıdır. Kültürel farklılıkların bundaki etkisi çok büyüktür. Ülkemiz-

de de olumsuz örneklerin sayısı her geçen gün artıyor.  Ezeli rekabet 

maçlarının hemen sonrasındaki taraftarlar arasındaki şiddetli kavgalar, 

küfürleşmeler ve saygısızca yapılan birçok davranış, yeşil sahada top 

koşturan futbolculara da yansıdı. Peki, bu sadece bizim ülkemizde mi 

var? Hayır. Tüm dünyada bu tip davranışlar spor müsabakalarında izle-

niyor. Olmaması herkesin temennisi...

En nihayetinde Pele’nin de dediği gibi;

 “Saygı olmadan spor bir hiçtir”

Saygı kavramının müsabakalarda can bulması ve olumlu örneklerin artması 

için beş alt başlıkta saygı kavramının spora yerleştirilmesi gerekmektedir. 
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2.1.1. KENDİNE SAYGI

Spor yapan her birey, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olma halini artır-

maktadır. Sporcu saha içerisinde ve saha dışarısında birey olarak iyi 

olma halini göstermeli ve örnek olmalıdır.

2.1.2. TAKIM ARKADAŞINA SAYGI

Birlikte mücadele ettiği takım arkadaşına her performans düzeyinde 

spor yaptığı için saygı duymalı ve onu desteklemelidir.

2.1.3. ANTRENÖRE SAYGI

Sporcular kendilerini geliştirmek için çaba harcayan antrenörlerine, saygı 

ve sevgi çerçevesi içinde davranarak, onların uyarılarını dikkate almalı, 

isteklerini yerine getirmeye çalışmalıdır.

2.1.4. RAKİBE SAYGI  

Bir müsabakanın gerçekleşebilmesi için rakip oyuncun ve rakip takıma 

ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer karşınıza çıkan bir oyuncu veya takım yoksa 

o branşta müsabaka yapabilme ihtimaliniz ortadan kalkmaktadır. Bu 

nedenle karşınıza çıkan oyuncu ve takım, sizlere değer katmaktadır. Bu 

bakımdan sahaya çıkan her oyuncu ve her takım, cesaretinden dolayı 

saygıyı hak etmektedir.

2.1.5. TARAFTARA SAYGI

Performans sergileyen kişilerin en mutlu olduğu anlar, bu performansı 

izleyen kişilerin olmasıdır. Müsabakalarda taraftar veya izleyici sayısı 

arttıkça sporcularında motivasyonu artmaktadır. Hem rakibin hem kendi 

taraftarlarınıza sizi izlemeye geldikleri için saygı duymalısınız.

2.2.SPORDA DÜRÜSTLÜK

Sporun esas amacı, kazanmak değil, bedensel gelişim ve eğlencedir. 

Müsabakaların temelinde mücadele olsa da, esas amaç spor yapmak 
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olmalıdır. Bu amaç dışına çıkıldığında spor aktiviteleri daha çok insan-

ların birbirlerine zarar verdiği savaşlara dönüşmektedir.

Bunun engellenmesinde sporda dürüstlük ve saygı önem kazanmaktadır. 

Sporcular, rakiplerine karşı saygı duymalıdır. Çünkü rakiplerinin de amacı, 

bedensel gelişim ve eğlencedir. Spor yapmak, saygın bir aktivitedir. Bu 

saygınlığın bozulması, diğer insanların spora bakışını kötü yönde etkiler. 

Bu da sporun yaygınlaşmasını engellediği gibi spor ve sporculara duyulan 

saygının da yok olmasına neden olur. Artık o toplumda spor yapılmaz 

olur ve toplum sağlığı bu nedenle bozulur.

Yapılan spor müsabakalarında diğer dikkat edilmesi gereken unsur 

dürüstlüktür. Müsabakalar eşit şartlarda ve adil olması gerekir. Böy-

lece kimin spor alanında daha başarılı olduğu net bir şekilde anlaşılır. 

Bunu sağlamak için sporcular, müsabaka anında dürüstlüğü elden 

bırakmamaları gerekir. Hile, görmezden gelmek ve yalan söyleyerek 

kazanılan zaferin, spordan ziyade insanlığa olumlu bir katkısı bulunmaz. 

Dürüstçe kazanılmayan bir maç, ancak o sporcuların sporda değil de 

hile yapmada başarılı olduklarını gösterir. Bu da asla övünülecek bir 

şey değildir.

2.3.SPORDA DOĞRU DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

“Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini 

yenendir.” Hadisi Şerif  

2.3.1. SPORCUNUN KAZANDIĞINDA SERGİLEDİĞİ 
DAVRANIŞ

Yukarıdaki hadisi şerif sporda doğru davranış biçimlerini çok net anlat-

maktadır. Bir müsabakayı kazandığınızda rakip takıma saygı duyarak 

ölçülü sevinmeli onları rencide etmemeliyiz.

SPOR
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2.3.2. SPORCUNUN KAYBETTİĞİNDE SERGİLEDİĞİ 
DAVRANIŞ

Kazandığımızda ölçülü sevinirken kaybettiğimizde de kahrolmayacağız. 

Sporun eğlence için bir araç olduğunu içerisinde kazanmanın ve kay-

betmenin yer aldığını bilerek, eksiklerimizi düzeltmeye çalışmak için 

hatalarımızdan ders çıkarmayı bilmeliyiz.

2.4.SPORDA SABIRLI OLMAK

Malcolm Gladwell’in kitabı The Outliers’da, bir insanın herhangi bir konuda 

ustalaşması için 10 bin saat çalışması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bir 

sporda en üst seviyeye ulaşmak için başladığınız zamandan bağımsız 

olarak 10 yıl ciddi şekilde çalışmanız gerekir. Muhakkak istisnalar vardır 

ya da yüzeyden baktığınızda öyle görünüyordur. Ne zaman bir sporcu bir 

anda en üst seviyeye çıkmış gibi görünse onun bilinen başarı yolları dışında 

bir yoldan geliştiğini fark ederiz. Sabrın, uzun vadeli başarı yaklaşımından 

farklı olan bir bileşeni daha vardır. Bu yakın dönemli, günlük olan bileşen 

antrenmanlarda veya yarışlarda başlangıçta doğru tempoda kalabilme 

yetisidir. Bunu yapmayı öğrenemeyen sporcular bu konuda ustalaşanlara 

göre daha az başarılı olurlar. Doğuştan gelen özelliklerden, fizyolojiden, 

yeteneklerden ve hatta deneyimden söz etmedim bile. Tüm bunlar, 

yukarıdaki göstergeler varsa, bir şekilde öğretilebilir veya geliştirilebilir.

2.5.SPORDA ÇALIŞKAN OLMAK

Hayatın her alanında olduğu gibi spor hayatında da insanın çalışkan olması 

gerekiyor. Özellikle günümüz koşullarında çalışkan olmayan sporcuların 

başarılı olması eskiye göre daha zor. Çalışkan olmayan sporculardan 

başarılı olduğunu kabul ettiklerimiz olsa da spor hayatlarındaki başarılı 

dönemleri çok kısa sürüyor. 

İyi bir sporcu olmak istiyorsak hayatın her alanında olduğu gibi spor 

alanında da çok çalışkan olmamız gerekiyor. Antrenmanlarımıza özen 
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gösterip düzenli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Günümüz koşul-

larında başarılı olmak istiyorsak önümüzdeki arkadaşımızdan her zaman 

fazla çalışmamız gerekiyor. Çalışkan olmakla alakalı aşağıdaki iki örnek 

sizlere sporda hayatınızda da çalışkan olmanız gerektiğini açıklıyor.

Jese: “Hatırlıyorum; Real Madrid’de ilk antrenmanıma çıkacağım gün 

çok heyecanlıydım. Teknik direktörün gözüne girmek için 2 saat erken 

gitmiştim. 2 saat erken gittiğimde Cristiano Ronaldo çoktan oradaydı.”

Carlos Tevez: “Kapıları ilk olarak o açardı. Ne zaman 9’da antrenma-

na gitsem onu orada görürdüm. 8’de gitsem yine oradaydı. 7.30’da 

gittiğimde yine oradaydı. Bunu nasıl geçerim diye düşündüm ve 6’da 

antrenmana gittim. Ronaldo, uykulu bir şekilde de olsa yine oradaydı.”

Ronaldo, tartışmasız dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olmasına 

rağmen arkadaşlarından hep daha fazla çalışmıştır.

2.6.SPORDA TAKIM ÇALIŞMASINA UYGUN OLMAK

Öncelikle “Takım” nedir bunun kısaca tanımını yapalım; belli bir toplulu-

ğun (iki veya daha fazla) hedeflerine ulaşmak için değişik beceri, eğitim 

ve düşünceye sahip çalışanları bir araya getirerek yaratıcı güçlerini, 

emeklerini ve bilgilerini birleştirmesidir. Sahip olduğumuz takım;  enerjik 

bir ruha, yeniliklere ve önerilere açık, ekipçe kararlar alınmasını uygula-

yabilen, birbirini destekleyici,  karşılaşılan problemleri ortak çözebilen, 

verimliliğe ulaşabilmek adına çözümcü ve fikir üretebilen bir yapıya sahip 

olmalıdır. Ekipler her zaman ortak fikirde olmayabilir ama ortak paydada 

anlaşabilmek ve olaylara ortak yaklaşabilmek en önemli unsurdur. Peki, 

neden takım çalışması bu kadar önemlidir? Takım çalışması, takımın 

içinde yer alan bireyleri sürekli yenilikçiliğe teşvik eder ve hataların en aza 

indirilmesine yardımcı olur. Moral ve motivasyonun yükselmesini, özgüven 

duygusunun ve kişiler arası iletişimin daha iyi hale gelmesini sağlar.
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Sporda takım çalışmasının önemi, çocuğun şimdiki ve gelecek hayatında 

okul, ev ve iş gibi alanlarında ortaya çıkar. Genç sporcular, sporda takım 

çalışması yoluyla işbirliği ve sosyal becerilerini geliştirebilirler.

Takım çalışması, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan bireyler 

olarak tanımlanabilir. Takım olarak çalışırken, diğerlerine kıyasla “zayıf” 

olan bir üye zamanla gelişim adımları atabilir ve ihtiyaç duyulan bir za-

manda mükemmel olabilir. Sporda takım çalışması, bir zafere ulaşmak 

için takımın her bireyinin efor sergilemesini gerektiren bir unsurdur.

Bir spor takımında birlikte çalışmak, çocukların ortak bir ilgi alanında 

takım arkadaşları ile ilişkilerini geliştirmeye başlamalarını sağlar. Birlikte 

çalışmak, antrenörler ve genç sporcular arasındaki işbirliğini de teşvik 

eder. Her bir kişiden gelen tüm fikirleri dinleyebilmek, o genç sporcunun 

güven seviyesini ve takımdaki yaratıcılığını artırır.

2.7.SPORDA DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ OLMAK

Disiplinli ve düzenli sporcu, günlük fedakârlıklar yapar ve en iyiye ulaşmak 

için zorluklara katlanır. Böyle sporcular, felaket bile olsa antrenmanını 

kaçırmamaya özen gösteriri. Hava durumu önemsiz bir etkendir. Disiplinli 

sporcu küçük detayların önemli olduğunu bilir. Beslenme, dinlenme, 

donanım veya hedefe ulaşmak için gereken diğer benzer konularda 

duyarsız yaklaşımlar sergilemez. Disiplin kolay değildir. Toplum motive 

olmuş kişileri kabullenebilir ama disiplinli kişilerle sorun yaşar. Çevrenizde 

garip karşılanmamak, kabullenilmek için disiplininizi düşük göstermek 

ve hatta saklamak zorunda kalabilirsiniz.

2.8.SPORDA CESARET SAHİBİ OLMAK

Bireysel ve takım sporcularının sosyal ve psikolojik etmenlere bağlı 

olarak gösterdikleri performansta sporda cesaret düzeylerinin oldukça 

etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sporda cesaret, sporda iyi bir 

performans için büyük önem taşımaktadır.
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2.9.SPORDA DOĞRU BESLENME

Yetersiz veya dengesiz beslenme durumlarında büyüme, gelişme fiziksel 

kapasitede de aksamalar olmakta, vücut direnci azaldığından hastalık 

ve sakatlanma olasılığı artmakta üst düzey performans gösterileme-

mektedir. Dengesiz beslenmenin etkilediği grupların başında çocuklar, 

büyüme ve gelişme çağındaki gençler ve sporcular gelmektedir. Spor 

uzmanlarının çoğu, iyi bir performans elde edebilmek için dengeli bir 

beslenme gerektiği konusunda hem fikirdirler.

Yeterli ve dengeli beslenme, başarılı bir yarışma için oldukça gereklidir. 

Fakat yarışma sporcularının sorunu, sadece dengeli bir beslenme pla-

nı uygulamaktan ibaret değildir. Müsabakalardaki performansı en üst 

düzeye çıkarabilmek için uygulanan bir beslenme programı yanı sıra, 

yiyeceklerin (özellikle karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve içecek-

lerin ) fonksiyonları ve yemek zamanları da göz önünde tutulmalıdır.

Sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitesine ve yaptığı 

spor çeşidine göre antrenman ve müsabaka dönemlerine yönelik dü-

zenlemeler yapılarak besinlerin yeterli ve dengeli bir biçimde alınması 

optimal performans için gereklidir. Sporcunun beslenmesi planlanırken 

sporcunun yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kompozisyonu, beslenme alış-

kanlıkları ve olanakları, sağlık durumu, sosyal ve ekonomik koşulları 

da dikkate alınmalıdır.

Ülkemizde sporcular arasında yapılan araştırmalar, doğru beslenme 

alışkanlıklarının yeteri kadar bilinmediğini ve uygulanamadığını ortaya 

koymuştur. Dengesiz beslenmenin en önemli nedeni, bilgi ve eğitim 

noksanlığıdır. Beslenmenin öneminin bilincinde olmayan antrenör ve 

sporcular bulunmaktadır. Bazı sporcular ise ekonomik nedenlerden dolayı 

yeterli beslenemediğini belirtmektedirler.

Sporda beslenmenin en önemli özelliklerinden birisi de sporcunun yaptığı 

spor çeşidine uygun olarak yarışma kilosunun korunabilmesidir. Geliş-
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mesini tamamlamış bir sporcu için, önemli olan uygun vücut ağırlığı ve 

kompozisyonun sürdürülmesidir. Sporcunun uğraştığı spor disiplinine 

göre en yüksek performansını gösterdiği bir vücut ağırlığı vardır. Bu ağır-

lığın korunması sporcunun  sportif başarısını artırmaktadır. Sporcuların 

aldığı fazla enerji vücutta yağ olarak depolanmaktadır. Bu da sporcunun 

dayanıklılık ve hareketliliğine olumsuz etki yapmaktadır.

Bunun tersi durumda ise sporcunun vücut ağırlığı azalacak, güçsüz ve 

yorgun düşecektir. Hatta daha ileriki durumlarda sürantrene olmasına 

bile neden olacaktır. Sporcu beslenmesinde bu gibi istenmeyen durum-

lar görülmemesi için yeterli düzeyde enerji besin öğeleri ve sıvı alımının 

yanı sıra, diyetinde dikkat edilecek diğer bir nokta da alınan besinlerin 

sporcu tarafından kabul edilebilir ve alışkın olduğu yiyecek ve içecek-

lerden olması müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme önemlidir.

2.10.SPORDA PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

Spor branşları ikiye ayrılır; takım sporları ve bireysel sporlar. Bu iki 

branşta da paylaşma ve yardımlaşma çok gerekli ve önemlidir. Spor-

la; zamanınızı, sevincinizi, üzüntünüzü, topunuzu - formanızı, sahanızı, 

yemeğinizi, suyunuzu, emeğinizi, sevginizi, sohbetinizi, değerlerinizi ve 

acılarınızı paylaşırsınız.

2.11.SPORDA DOĞRU İLETİŞİM

(Selamlaşma - Dinleme - Sözlü Sözsüz İletişim - Beden Dili)

Sporla uğraşan bireyler; 

 n Dinlerken, konuşurken göz teması kurar,

 n Sohbete katılır,

 n Belli bir konuda konuşmayı başlatır,

 n Belli bir konuda konuşmayı sürdürür,

 n Söz almak için sırasını bekler,

 n İletişimde dinlemenin anlamını tanımlar,
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 n Dinlemenin önemini açıklar,

 n Selamlaşma ve nezaket ifade eden kelimeleri günlük konuşmalar-

da kullanır,

 n Tartışma yaşadığında etkili iletişim becerilerini (ben dili - sen dili) 

kullanır,

 n Duygu, düşünce ve yaşadıklarını karşısındakine uygun şekilde ifa-

de eder,

 n Sözlü ve sözsüz iletişimin etkisinin farkına varır,

 n Türkçeyi ve söz dizini kurallarını doğru olarak kullanır,

 n İletişimde sözel dil ile beden dilinin uyumlu olması gerektiğinin 

farkına varır,

 n İletişim engellerini (alay etme, dalga geçme, emir verme, tehdit 

etme, nutuk çekme) bilir ve etkisini kavrar,

2.12.SPORDA EDEPLİ OLMAK

Adap ile edep, aynı köklerden gelmektedir. Yani adap bir yöntem, yol 

anlamına gelmekle beraber usul anlamına da gelmektedir. Edep ise 

terbiye demektir. Adabın terbiye şeklindeki usulü gibi anlaşılması gerekir.

Spor yaparken nasıl ki spora özgü fiziksel, zihinsel, ahlaki kurallar varsa 

ve bu kurallara uyulması önemliyse adap da sporun devamlılığın da 

önemli bir yer tutar.

Spor, bir program içerisinde devamlılığı olması gereken ve bu oldu-

ğu sürece başarı sağlanabilen bir aktivitedir. Bu devamlılık içerisinde 

sporcunun kişisel olarak benimsemesi gereken ve önem teşkil eden 

olgulardan biri adaptır.

Konuşma adabı, çalışma adabı, okuma adabı, spor yapma adabı gibi 

konuları adap bünyesinde çoğaltabiliriz. Spor adabında Spor adabında 

davranış, söz, fiziksel hareketler ve toplu bulunan ortamlardaki tavırlara 

dikkat edilmeli. 

17

Sportif Değerler Eğitimi



SPORDA EDEP

Yukarıda da belirtildiği üzere edep,  “terbiye” demektir. Bu vasıf, sade-

ce spor alanını kapsayan bir konu değil, hayatımızın tümünde ihtiyaç 

duyulan bir konudur. Edep yani terbiye, spor alanı içerisinde, soyunma 

odasında, yemekhanede kısacası her yerde kişiyi farklı ve ayrıcalıklı 

gösteren güzel bir özelliktir.  

2.13.SPORDA ARKADAŞLIK VE DOSTLUK

İnsan olmanın, toplu yaşamanın, sağlıklı olmanın, tanışıp dost olmanın 

en güzel yolu spordur. Spor, sağlık, dostluk ve kazanmak için yapılır. 

Ancak asıl amaç, kazanmak değil spor yapmak, spor yapan taraflardan 

birisi olmaktır. Kazanılan başarılar, kazanılan kupalar zamanla unutulup 

gider. Dostluklarsa ölünceye kadar devam eder, sağlık dersen yine insana 

son nefesine kadar eşlik eder. Kısacası spor dostluktur, spor sağlıktır, 

spor en güzel yaşam tarzıdır. Bunlardan sonrada üç sonuçlu bir ihtimal 

vardır; kazanmak, kaybetmek ya da berabere kalmak. Bu üç sonuçtan 

birisi mutlaka tecelli edecektir. Önemli olan kazanmak için centilmence 

mücadele etmek, kaybedince rakibini tebrik etmektir. Bükemediğin bileği 

öpmek erdemdir. Kazanmak ya da kaybetmek her şeyin sonu değildir. 

Bugün kazanan, yarın kaybedebilir; kaybedense kazanabilir. 

2.14.SPORDA ŞİDDETTEN UZAK DURMAK

Bütün insani değerlerin doruk noktası şiddetten kaçınmadır. Sevgi, 

hakikat, doğru davranış ve iç huzur, şiddetten kaçınmada anahtardır. 

İnsan, sevginin herkeste doğuştan var olan ilahi bir duygu olduğunu idrak 

ettiğinde şiddetten kaçınma prensibini daha iyi anlayacaktır. Şiddetten 

kaçınmanın gerçek anlamı, herhangi bir varlığı düşünceyle, sözle ve ha-

reketle incitmemektir. Dolayısıyla şiddetten kaçınma, hem başkalarına 

ve genel olarak doğaya zarar vermekten imtina etmeyi hem de yasalara 

ve düzene saygı göstermeyi öngörür. 
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Sporda da, skordan daha önce insani değerler ön plana çıkarılmalı. Rakibe, 

takım arkadaşına, antrenöre, hakeme, seyircilere kısacası sporun içinde 

bulunan bütün unsurlara insani değerler doğrultusunda yaklaşılmalı.  

2.15.SPORDA SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK

Sorumluluk bireyin topluma uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri 

yerine getirmesi, kendine ait bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, başkala-

rının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip 

çıkabilmesidir. Sorumluluklar birkaç başlık altında toplanır;

 n Sporcunun kendisine karşı olan sorumlulukları 

 n Ailesine karşı olan sorumlulukları 

 n Antrenörüne karşı olan sorumlulukları

 n Rakibine karşı olan sorumlulukları

2.16.SPORDA PROBLEM ÇÖZEBİLME BECERİSİ

Kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda karşılaşılan problemleri çözebilmek 

için eleştirel düşünme, planlama ve organize etme, gözden geçirme ve 

değerlendirme becerilerine sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle yaşamın 

ilk yıllarından itibaren bu becerinin desteklenmesi önem taşıyor. 

2.17.SPORDA AKADEMİK BAŞARI

Sporun doğasında, bir hedefe ulaşmak üzere plan, düzen ve disiplin 

içerisinde sürekli olarak çalışmak ve gayret etmek vardır. Dolayısıyla 

spor yapan bir insan; disiplinli, planlı, sistematik bir şekilde hedefleri 

peşinde koşmak ve çabalamak zorundadır. Bunu zorlayan güç ise ba-

şarıya ulaşma isteği ve arzusudur. Amatör ya da profesyonel olarak 

düzenli ve sürekli olarak spor yapan bir kişinin, hayatında yaptığı işlerde 

de (akademik çalışmalar, iş hayatı 

vs.) başarılı olması beklenir.
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2.18.SPORDA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK (EMPATİ)

Hoşgörü Batı dillerinde “tolerance” sözcüğü, Latincede “tolerare” kö-

künden gelmektedir. Türkçede bu kavram “katlanmak”, “tahammül et-

mek”, “dayanmak” şeklinde karşılık bulmaktadır. Soyut bir kavram olan 

hoşgörünün çeşitli kaynaklarda değişik tanımları yapılmaktadır. İnsanda 

olumlu düşünceler ve duygular oluşturmayı ifade eden hoşgörü kavramını, 

insanın çevresi ile olumlu ilişkiler kuracağı, daha insancıl davranışlar 

sergileyeceği, kendisi ve başkaları için iyi bir çevreye katkı sunması 

olarak tanımlamıştır. Hoşgörü kavramı ile ilgili özetle şunları söyleye-

biliriz; tüm faaliyetleriyle insanları, doğayı ve çevreyi ontolojik hallerine 

göre kabul etmek, kabul noktasında tahammül ve sıkıntı çekmek, kin 

gütmeyip, düşmanlık beslememek ise hoşgörünün temel ilkelerindendir. 

Bununla birlikte hoşgörü, kişinin karşısındakine empatik yaklaşması ve 

ona belli bir sınır içinde kusurluluk hakkı tanıması şeklinde iki temel 

noktayı içermektedir. Empati, bir insanın kendini karşısındaki insanın 

yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anla-

masıdır. Basit gibi görünen bu tanımın gerisinde birçok kuramsal öğe 

bulunaktadır. Empatiyi “nazik bir varoluş şekli” olarak açıklayan Rogers, 

bunu ancak kendisinden emin bir kimsenin tuhaf ve saçma dünyasına 

girince kaybolmayacak ve istediği zaman kendi dünyasına rahatça geri 

dönebilecek kimseler gerçekleştirebilir demektedir. Rogers’ın tanımına 

göre empati, bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara 

onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru 

olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine den-

mektedir. Spor ahlakı ve empati üzerine yapılan araştırmalar günümüze 

kadar çeşitlenerek artmıştır. Sporda ve günlük hayatta ahlaki yargı, 

saldırganlık, spor yapan ve yapmayan kişilerdeki ahlaki gelişim, sporda 

anti-sosyal ve pro-sosyal davranışlar, sporda ahlaki akıl yürütme ve ahlaki 

davranış, motivasyonel iklim ve sportmenlik, sportmenlik yönelimi ile 

ilgili araştırmalar spor ahlakına farklı bakış açıları getirmektedir.
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2.19.SPORDA ÇEVRECİ OLMAK

Hayatımızın her alanında olduğu gibi spor alanında da, çevreci bir bilince 

sahip olmamız gerekir. Çevreci bir sporcu sahasını, soyunma odasını, 

kulübünü, antrenmana veya maça çıkacağı ayakkabısını dahi temiz tutar. 

2.20.SPORDA ERDEMLİ OLMAK

Günümüzde özellikle futbolda pek göremediğimiz bir durumdur. Sporda 

erdemli olmak, bir sporcunun müsabaka esnasında sporcunun oyun 

kurallarına bağlı kalması açısından ve rakibine saygı çerçevesinde dav-

ranış göstermesiyle gerçekleşir. Sporcu erdemli bir davranış sergilemesi 

açısından hileden şüphe duymadan kaçınmak, kaybetme durumunda 

rakibini tebrik etmek kazandığında ise karşısındakinin kaybettiğinin far-

kına varmak zorunluluğu taşımaktadır.

Bunun yanı sıra erdemli olmak, kimi kişilere göre doğru kazanç ile yaşa-

mını sürdürmek bu durum kimilerine göre ise yaratanın vermiş olduğu 

nimetlere şükrederek yaşamak, kimileri göre sadece yaşamak olarak 

yorumlanabilmektedir. Bu durum oldukça göreceli ve kişiden kişiye de-

ğişkenlik gösteren bu kavram, spor açısından ise centilmenlik olarak 

da yorumlanmaktadır.

21

Sportif Değerler Eğitimi



Bir kimse, herhangi bir spor dalında erdemli olmak istiyorsa eğer izle-

yenleri yarışanları unutmaması gerektiği ve bunun bir oyun olduğunu 

aklından asla çıkarmaması gerektiğini bilmesi gerekir. Sporcu ancak 

erdemli olduğunda zaferini katlayabilir, aksi takdirde zaferi yaptığı dav-

ranışların ve kayıpların gölgesinde bırakır.

2.21.SPORDA HEDEF BELİRLEME

Sporda hedef belirleme, sportif başarıya ulaşabilmek için sporcuda 

öncelikle elde edilmesi gereken özelliklerin ortaya konmasına denir. 

Sporda hedef belirleme, sporcudan beklenenlerin neler olduğunu açık ve 

anlaşılır biçimde ortaya koyacağı için sporcunun motivasyonunu artırarak 

çalışmanın kalitesini yükseltir, sporcunun performansını geliştirmek için 

antrenöre yol gösterir.

Sporcuya hedef belirlemeye ne kadar erken başlanırsa ve hedefler ne 

kadar keskin belirlenirse sporcu o kadar başarılı olur. Bunun için spor-

cuya erken yaştan itibaren hedef belirlenmelidir. Sporda hedef belirle-

mek, sporcunun kendini tanımasını, kendini denetlemesini, sorumluluk 

almasını, plan yapmasını kısaca sporcunun kendine güvenini sağlar. 

Sporcuya hedef belirlemek karar verebilme becerisini geliştirir. Eğer 

bir sporcu kapasitesinin farkında değil ve özgüveni zayıf ise hedefe 

yönlendirilmesi çok zordur.

Sporcunun sahip olduğu fiziksel ve psikolojik beceriler göz önünde bu-

lundurulmalı, sporcuya kapasitesi üzerinde aşırı hedef konmamalı, spor-

cunun ve kulübünün imkânlarına göre hedef belirlenmelidir. Ulaşılması 

çok zor olan hedefler veya hemen başarılabilecek çok küçük hedefler 

yarar sağlamaz. 

Sporcu, antrenör ve idareci arasında samimi ve güvenli bir ilişki olmalı 

ve sporcuya hedefleri buna göre konmalıdır. Belirlenen kişisel hedeflerin 

neler olduğu ve her sporcunun eksik yönleri birebir çalışmalar şeklinde 

sporculara anlatılmalıdır.
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Hedef belirlemede yapılan en büyük yanlış, sadece bir maçı kazanmaya 

yönelik konulan hedeftir. Sporcuya sadece bir maça dair hedef veril-

memeli. Bu noktada yapılması gereken, maç skoru yerine sporcunun 

performans düzeyiyle ilgili hedef belirlemek olmalıdır. Performans he-

deflerinin gerçekleşmesiyle başarı kendiliğinden gelecektir. Bu durumda 

sporcuya aşırı olmayan ödüllendirmeler yapılmalı ve bir adım ilerisi olarak 

takım hedefi konmalıdır.

Takım hedeflerinin belirlenmesi, sporcuların birlikte çalışma ve başar-

ma isteğini arttırır. Böylece takım ruhu oluşmaya başlar ve her sporcu 

bir diğerinin hedefini yükseltir. Sonuç olarak sporcu, antrenör, idareci, 

taraftar ile belirlenen hedef için çalışmaya başlanır ve bu birliktelik 

başarıyı getirir.

2.22.SPORDA KENDİNİ BİLMEK

Birey olarak kendimizi ne kadar tanıyoruz, yeteneklerimizin ne kadar 

farkındayız? Sporla; kişi kendini keşfeder, bedenini tanır, spor zekâsını 

keşfeder, paylaşmanın mutluluğunu öğrenir, insanları tanır, yaptığı sporun 

özelliklerini öğrenir. Kısacası kişi öğrendikçe öğretir, yaşam kalitesi ve 

mutlu olma sebepleri çoğalır.

2.23.SPORDA DAYANIŞMA

Başka dillerde olduğu gibi Türkçede de dayanışma üzerine sayısız deyim 

ve atasözü vardır;  “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”, “yalnız taş, duvar 

olmaz”, “ağaç, dalıyla gürler”

“ekmeğini yalnız yiyen, yükünü dişiyle kaldırır”, “baş başa vermeyince 

taş yerinden kalkmaz”, “birlikten kuvvet doğar”. 

Dayanışma, güç toplayarak ortak amaca ulaşma, istenileni ele geçir-

me, yakalama girişimidir. Dayanışma bir erdemdir, bilinçli bir çabadır. 

Dayanışma bencilliği yere çalıp, paylaşmaya başlamaktır. Dayanışma 

“benim” yerine “bizi” koyabilmek, “Kurtulmak yok tek başına; ya hep 
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beraber, ya hiçbirimiz!” diyebilmektir. Dayanışma, ortaklıktır. Ortak akıl 

ve ortak çabadır dayanışma. Dayanışma diri olmaktır, direnmekti; sor-

gulamak ve hak aramaktır; açıkça bir yerde durmak, açıkça bir yola 

girmek, açıkça saf tutmaktır. 

Dayanışma, sıkı sıkıya sarılmaktır; bir takım içinde bulunan tüm kişi-

lerin birlikte hareket etmesidir; maç kazandığında veya kaybettiğinde 

aynı duyguları hissedebilmektir. Takım arkadaşının zor gününde yanında 

olabilmesi ona destek vermesidir.

2.24.SPORDA GÜVENİLİR OLMAK

Spor hayatımızda olmazsa olmazlardan bir diğeri ise güvenilir bir insan, 

güvenilir bir sporcu olmaktır. Sporcu, antrenman öncesi takım arkada-

şına, antrenman sırasında antrenörüne, maç içinde hakeme hatta ve 

hatta seyircilere bile güvenilir bir insan olduğunu hissettirmeli. 

2.25.SPORDA PAYLAŞMAK

Yaşamın güzelliği, doğruluğu, anlamı, tadı, tuzu birlikte yaşamaktan 

geçer. “Yalnızlık Allah’a mahsustur” diyerek yalnızlığı yok edebiliriz. 

Yalnızlık, sadece başka bir insanın varlığı ile yok olur. İnsan yaşamını 

bir başkasıyla paylaşınca insanca yaşamı yakalar. Bir başka açıdan 

bakıldığında da, paylaşmak belki de hayatın anlamıdır. 

Gerçek sporcu da, paylaşmayı bilmeli ve hem spor hayatında hem de 

özel hayatında bunu uygulamalıdır. Sporcu yeri geldiğinde yemeğini, 

yeri geldiğinde spor malzemesini ve yeri geldiğinde galibiyet sevinci, 

mağlubiyet üzüntüsünü de arkadaşlarıyla paylaşmayı bilmelidir.

2.26. SPORDA ÖRNEK DAVRANIŞLAR

DOKTOR HER YERDE DOKTOR

İstanbul Süper Amatör Küme’de oynanan Ataşehir Yoncaspor-Kadırga 

müsabakasında tüm sporseverlerin büyük dersler çıkaracağı bir olay ya-

şandı. Müsabaka esnasında Yoncaspor’un 6 numaralı oyuncusu Erman 
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bir pozisyon esnasında başından yaralanırken, tedavisine Kadırgaspor’un 
forvet oyuncusu Hilmi Karadeniz koştu. Aynı zamanda bir doktor olan 
Hilmi, oyunu bırakarak arkadaşının yardımına gitti. Yaklaşık 15 dakika 
boyunca Yoncasporlu Erman’la ilgilendi ve tedavisine yardımcı oldu. 
Daha sonra hastaneye kaldırılan Erman’ın başına ise 8 dikiş atıldı.

Bu davranışından dolayı Hilmi Karadeniz, Türkiye Futbol Federasyonu 

İstanbul İl Başkanlığı tarafından ayın fair-play ödülüne layık görüldü.  

  

Fenerbahçe 10 kişi kalınca, Beşiktaş oyuncu çıkardı!

Futbol 21 Yaş Altı Ligi’nde 13. hafta maçında Fenerbahçe sakatlık nedeniyle 

10 kişi kaldı. Beşiktaş’ın hocası Yasin Sülün, bir oyuncusunu kenara alarak 

yeşil sahalarda bugüne kadar görülmemiş bir centilmenlik örneği gösterdi.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın 73. dakikasında 

Fenerbahçe’den Alpaslan Demir sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda 
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kaldı. 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Fenerbahçe, sahada 10 kişi 

kaldı. Fenerbahçe’nin son 15 dakikayı 10 kişi tamamlamak zorunda 

kaldığını gören Beşiktaş antenörü Yasin Sülün, takımından bir futbolcuyu 

saha dışına alarak karşılaşmanın 10’a 10 tamamlanmasını sağladı.

Bayern Munich – Valencia Maçı / UEFA Şampiyonlar Ligi - 23 Mayıs 2001

Oliver Kahn, penaltı vuruşunun ardından takımına UEFA final zaferini 

kazandırmıştı. Alman kaleci, zaferi takım arkadaşlarıyla kutlamak yerine 

İspanyol rakibi Santiago Canizares’e sarıldı. Bu samimiyetinden dolayı 

UEFA, Kahn’a “fair play” ödülü verdi. 2002 yılında ise Almanya FİFA 

Dünya Kupası’nı kaybettiğinde, yaptığı hatalarla maça damga vuran 

Oliver Kahn’ı teselli eden bu sefer Ronaldo oldu.
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İtalyan futbolcu Di Canio, ceza sahasına yapılan ortaya yükseldi ama 
kaleci Paul Gerrard’ın sakatlanmış bir halde yerde yattığını görünce 
topu eline aldı. Di Canio, bu hareketi yaptığında karşılaşma 1-1 devam 
ediyordu, golü atabilir ve takımına maçı kazandırabilirdi. Ama yapmadı… 
Bu davranış, ona “fair play” ödülünü kazandırdı. Maçtan sonra Di Canio, 
“Kalecinin acı içinde çığlıklarını duymuştum. Bir futbolcunun geçirdiği 
sakatlık, gol atmaktan çok daha önemlidir.” cümlesiyle futbola dair en 

güzel açıklamalardan birini yaptı.

Lazio forması giyen Nedved, takımının 3-0 önde olduğu sırada rakip 

takımdan Amaral ile girdiği mücadele sonrası yere düştü. Bunun üzerine 

hakem Pierluigi Collina, penaltı noktasını gösterdi ve Lazio’ya bir gol daha 

atma şansı verdi. Amaral, penaltı kararına ısrarla itiraz etti. Bu sırada 

Çek oyuncu Nedved, ayağa kalktı ve Collina’nın yanına gidip, “Hayır, 

sadece ayağım takıldı. Penaltı değil.” dedi. Hakem Collina da, bunun 

üzerine Nedved’e teşekkür edip penaltı kararını iptal etti.  Bu olay, İtal-

ya’da görülen en önemli fair play davranışlarından biri olarak kayda geçti.
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Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında Beşiktaş’ın atak yaptığı sırada yan 

hakem, topun son olarak Adana Demirsporlu oyuncuya değdiğine karar verip 

korner verdi. Ancak Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, topun kendisinden çıktı-

ğını söyleyerek hakem Barış Şimşek’i uyardı ve kararın değişmesini sağladı.
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2.27. ÖRNEK SPORCULAR

2.27.1. TÜRKİYE SPOR TARİHİNİ DEĞİŞTİREN BAZI 
EFSANE SPORCULARIMIZ

SÜMEYYE BOYACI

5 Şubat 2003 tarihinde, annesi Semra Boyacı ile babası İsmail Boyacı’nın 
ilk çocuğu olarak Eskişehir’de doğdu. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan 
Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığına sahip bir şekilde dünyaya gelmişti. 
Kendi ifadelerine göre, “gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olma-
dan yüzebilmesinden etkilenerek”, 2008 yılında yüzmeye başladı. 2013’te, 
antrenör Mehmet Bayrak ile çalışmaya başladı. Haziran 2016’da, Berlin’de 
düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Alman 
Şampiyonası’nda mücadele etti.50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde 
altın madalyanın sahibi olan Boyacı; 100 m kurbağalama S6, 50 m serbest 
S5 ve 50 m kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elendi. Rio de Janeiro’da 
düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları’ndaki 50 m sırtüstü S5 katego-
risinde 8. sırada yer aldı. Ertesi yıl, Ligurya’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa 
Paralimpik Gençlik Oyunları’ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz 
madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. 
Aynı yılın Aralık ayında, Meksiko’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme 
Şampiyonası’nda dört farklı kategoride yarıştı. Boyacı; 50 m sırtüstü S5 
kategorisini 4., 50 m kelebek S5 kategorisini 6., 50 m serbest S5 ile 200 
m serbest S1-5 kategorilerini ise 7. sırada tamamladı. Ağustos 2018’de, 
Dublin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyo-
nası’nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.
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MESUT ÖZİL

İyi bir Müslüman olarak sorumluluklarını yükümlülüklerine yerine getirmeye 
çalışıyor bunu yaparken de aşağıda yer alan annesinin nasihatini de hiç 
unutmuyor. Annesi Gülizar Özil’in Mesut Özil’e yazdığı mektubun duvarda 
asılı olduğunu aktardı. Mektupta ise şunların yazılı olduğunu söyledi: “Mesut, 
unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek 
verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç 
insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin.”

Mesut ÖZİL ‘in Doğu Türkistan’da yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmayarak 
tepkisini sosyal medya ortamında (twitter) göstermesi de büyük beğeni kazandı. 
Bulunduğu konumun etki gücünü kullanarak ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi 
olmak için; dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan takipçilerine , dünya basınına 
Doğu TÜRKİSTAN’DAKİ olayları ulaşmasını sağlamıştır. Attığı TWİT: “Ey Doğu 
Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler 
topluluğu. Zorla İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına müca-
dele veren şanlı müminler. Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler 
yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara 
sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli 
erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi 
çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. 
Ali ne güzel demiş: ‘Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!’ Batı 
medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken 
Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde 
tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin 
bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman 
kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize 
yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.
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MISRLI FUTBOLCU MUHAMMED SALAH

Performansı ve örnek sporculuğu ile ingilteredeki spor severlerin be-
ğenisini kazanmaya devam ediyor. Gollerden sonra secdeye giderek 
sürekli şükrünü tazeleyen salah İngilizlerin, Müslümanlara bakış açısını 
değiştiriyor ön yargılarını yıkıyor.

İngiliz taraftarların Salah için yaptığı bestede bunun en güzel örneği 

Mo Salah la la la la! Senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince 
iyi. Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım. Bir camide 

oturacağım, olmak istediğim yer orası!”
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MISIRLI’LARIN VE ARAPLARIN ÖVÜNCÜ MUHAMMED ALİ RİŞVAN

Başarılarını çok insanın bilmediği Mısırlı bir judocuydu. 1984 yılı Los 
Angeles olimpiyatlarında judoda altın madalyayı hak ettiği halde gümüş 
madalya kazandı. Şöyle ki; son maçta Japon rakibiyle karşılaştı Japon’un 
sol ayağında tendonlarda yırtılma oldu. Bu yüzden Sol tarafı zayıftı. 
Müsabakada antrenörü ısrarla sol bacağına saldırmasını bağırıyordu. 
Fakat o hiç buna çabalamadı ve yenildi. Gümüş madalyayı kazandı. 
Bu durumu röportajda soran gazeteciye: “Benim dinim yaralıya vurma-
yı yasaklıyor. Eğer o durumdayken sol bacağına yüklenseydim sakat 
kalabilirdi; madalya için bunu ona yapamazdım” demiş. Onun bu tavrı 
ayakta alkışlandı ve UNESCO dünyanın en ahlak sahibi sporcusu üstün 
ödülüne layık gördü. Japon’lar onu bir kral gibi ülkelerinde karşıladılar. 
İstatistiklere göre onun bu tavrından etkilenip İslamı inceleyip dünyada 
elli bin kişi Müslüman oldu.
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YAŞAR ERKAN

1912 Erzincan doğumlu olan milli güreşçi Yaşar Erkan, Türkiye Cumhu-

riyeti’nin olimpiyatlarda aldığı ilk altın madalyayı kazanan sporcu olarak 

Türk spor tarihine yeni bir yön veren isim oldu.

Yaşar Erkan, 1936 Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya aldıktan sonra 

“Şampiyonluk kürsüsünde şanlı bayrağımız şeref direğine çekilirken 

kendimi tutamadım, gözlerimden yaşlar sel gibi aktı. Yüz yirmi bin kişi-

nin ve Hitler’in önünde bayrağımızı şeref direğine çektirmek ve ayakta 

güzel marşımızı dinletmek zevklerin en güzeli ve en büyüğüdür” dedi.

Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten kendisine 

bir telgraf ulaştırılır: “Kendin küçüksün; ama memleket için önemli bir 

iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar!
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NAİM SÜLEYMANOĞLU

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi 

olan Naim Süleymanoğlu, 1,47 metre boyuna rağmen çok güçlü olması 

nedeniyle “Cep Herkülü” olarak da anılır. 1967’de Bulgaristan’da doğan 

Süleymanoğlu, baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara 

katılmak için 1986’da Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampi-

yonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etmişti. 

Türkiye’ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat devrin Cumhurbaşkanı 

Turgut Özal devreye girmişti. Süleymanoğlu, üstün performansıyla 1988 

yılında Time dergisine kapak olmuştu.
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KENAN SOFUOĞLU

1984 yılında Sakarya’da motor tamircisi bir babanın küçük oğlu olarak 

dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu, 2007 yılında Süper Sport Dünya Şam-

piyonluğu’nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon oldu. Sofuoğlu, 

aynı başarısını 2010 ve 2012’de de göstererek dünya motosiklet şam-

piyonaları tarihine geçti.

GAZANFER BİLGE

1924 Karamürsel doğumlu olan Gazanfer Bilge, 1946’da Avrupa şam-

piyonluğunu kazandıktan sonra 1948 Londra’da serbest güreş dalında 

Türkiye’ye ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.
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HAMZA YERLİKAYA

Grekoromen güreşte Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Hamza 

Yerlikaya, modern güreşin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 ya-

şında şampiyon olmasıyla tarihe geçti. Uluslararası Güreş Federasyonları 

Birliği (FILA) Yerlikaya’yı “Asrın Güreşçisi” unvanı ile ödüllendirildi. 1976 

İstanbul doğumlu Yerlikaya, spor kariyerini 15 altın madalya ile taçlan-

dırdı. Yerlikaya, halen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığını yürütüyor.

CEMAL KAMACI

1943’de Trabzon’da doğan Cemal Kamacı, Türk boks tarihinin en önemli 

ismidir. Spora futbolla başladı, ancak geçirdiği sakatlıktan sonra boksa 

yöneldi. Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör olan Kamacı, 1973’de 

Ali Sami Yen Stadı’nda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu 

Roger Zami’yi yenerek 63,5 kg’da Avrupa şampiyonu oldu. Kamacı, 

profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmadı.
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RIZA KAYAALP

Yozgat’ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin altıncı 

çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında 

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa 

Başer gözetiminde grekoromen stilde güreşe başladı. İlk uluslararası 

madalyasını, 2005 yılında Arnavutluk’un Tiran şehrinde yapılan Yıldızlar 

Avrupa Şampiyonu’nda 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek olarak kazan-

dı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü’ne transfer 

olan ve Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem 

sporda  hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 

2006 yılında Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu 

kazanarak bu okuldan mezun oldu.

Pekin’de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyona-

sı’nda gümüş madalya aldı. 2008 Yaz Olimpiyatları’nda birinci turu bay 

geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis’le olan 

müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları’na veda etti. 

Pescara’daki 2009 Akdeniz Oyunları’nda grekoromen stil 120 kg.da 

Akdeniz Şampiyonu oldu. Tiflis’te yapılan 2009 Gençler Avrupa Gre-

koromen Güreş Şampiyonası’nda birinci oldu. Ankara’da düzenlenen 

2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde Dünya 
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Gençler Şampiyonu oldu. Herning’de düzenlenen 2009 Dünya Güreş 

Şampiyonası’nda bronz madalyayla Türkiye’ye döndü. 28. Uluslararası 

Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 110 kg’da altın madalya 

kazandı. İstanbul’da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 

grekoremen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan’ın 

başkenti Belgrad’da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 

grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere’nin 

başkenti Londra’da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gre-

koromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları’nda grekoromen 

stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Brezilya’nın Rio De Janeiro 

şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen stil 

130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.2017 yılında Novi Sad, 2018 

yılında Kaspiysk, 2019 Bükreş de rakiplerini yenerek altın madalyanın 

sahibi oldu.
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2.27.2. DÜNYA SPORUNUN BAZI EFSANELERİ 

MUHAMMED ALİ CLAY

17 Haziran 1942 tarihinde ABD’nin Kentucky Louisville şehrinde doğdu. 

12 yaşında boksla tanıştı. Kısa zamanda Natıonal AAU ve Altın Eldiven 

Şampiyonası’nda amatör kayıtlara girdi. 1960 yılında Roma Olimpiyat-

ları’na katıldı. 18 yaşında katıldığı ağır hafif siklette altın madalya aldı. 

Altın madalya aldıktan sonra şöhreti artmaya başladı. Profesyonel lige 

döndü.

1964 yılında 22 yaşındayken, S. Listori’u yenip Dünya Şampiyonu oldu. 

Bu zaferden sonra Müslüman oldu ve Muhammed Ali ismini aldı. Bir ara 

boksa ara verdi ama 1967’de tekrar döndü. ABD, Vietnam’da süren 

savaşa onu da asker olarak götürmek istedi.  Ancak savaşa gitmediği 

için cezalandırıldı. Ardından affedildi. 1974’te Foreman’ı, 1978’de L. 

Spinks’i yenip Dünya Şampiyonluğu unvanını geri aldı. Profesyonel ha-

yatında sadece 5 kez yenildi. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu oldu. 56 

madalya kazanan Muhammed Ali, 3 Haziran 2016’da hayatını kaybetti. 
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MİCHAEL JORDAN 

17 Şubat 1963’te New York’ta doğan Jordan, birçok otoriteye göre tüm 

zamanların en iyi basketbolcusudur. Pek çok kişi tarafından dünyaya 

gelmiş en iyi basketbolcu olarak nitelendirilir. NBA’de çeşitli istatis-

tiklerde rekorlara sahiptir. Formasını giydiği Chicago Bulls takımıyla 6 

şampiyonluk elde etmiştir. Sadece basketbol için değil spor tarihinin 

en büyük efsanesidir. 23 numaralı formasıyla hafızalarda yer edindi. 

Kariyer sayı ortalamasında (sezon 30,1 - playoff 33,4) tüm zamanların 

en yüksek ortalamasına sahip oyuncudur. Bir playoff maçında 63 sayı 

atarak bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olmuştur. 10 sezon NBA 

de sayı kralı olmayı başararak bir rekora imza atmıştır.
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USAİN BOLT

21 Ağustos 1986 doğumlu Jamaikalı sprinter, 2008 Pekin Olimpiyat-

ları’nda 100 metreyi 9,69, 200 metreyi ise 19,30 saniyede koşarak 

her iki mesafede de olimpiyat ve dünya rekorları kırmıştır. Bolt, bir 

olimpiyatta Carl Lewis’ den sonra bu iki mesafeyi de kazanan ilk atlet, 

tarihte dokuzuncu atlet olmuştur ve bir olimpiyatta her ikisini de dünya 

rekoru kırarak kazanan ilk atlettir. Ayrıca 16 Ağustos 2009’da Berlin’de 

düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 9.69’luk dünya rekorunu 

9.58’lik dereceyle geliştirmiştir.

Bolt  2002 yılında, daha 15 yaşındayken Kingston’da kendi halkının 

önünde 200 metrede gençlerde Dünya Şampiyonu olduğunda ulus-

lararası alanda dikkat çekti. 2003 yılında Dünya Gençler Şampiyonu 

olduktan bir hafta sonra, gençler dünya rekorunu kırdı. Takip eden yıl 

Bolt 19,93 ile bugün de hala geçerli olan gençler dünya rekorunu kırdı-

ğında, 200 metreyi 20 saniyenin altında koşan ilk ve şu ana kadar tek 

genç sporcu oldu. Usain Bolt,  son koşusunda Almanya’nın başkenti 

Berlin’de düzenlenen şampiyonada 100 metrede 9.58’lik derecesiyle 

dünya rekoru kırmıştır.
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16 Ağustos 2008 tarihinde Pekin’deki 2008 Yaz Olimpiyatları’nda 100 

metre finalinde 9.69 saniye derecesiyle dünya rekorunu yeniler. 19 Mayıs 

2009’da Manchester’da 26 yıllık 150 metre rekorunu tarihe gömdü. 

Geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez yarışan ünlü sprinter, İtalyan 

Pietro Mennea’nın 1983 yılında kırdığı 14.80 saniyelik 150 metre dünya 

rekorunu 14.35 saniyeye indirdi.
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