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ÖZET
Son y llarda insanlar n spora yükledikleri anlamlar farkl la
, spordan beklentileri artm , buna paralel olarak
sporda istenmeyen davran larda art meydana gelmi tir. Spor müsabakalar nda mutlak kazanma görü ünün ön
plana ç kmas ile birlikte saha içerisinde sporcular aras nda da sportmenli e ayk
davran lar n artt
görülmektedir. Sporda saha içi ve d nda gerçekle en, sportmenlik ruhuna ayk
davran lar n en aza
indirilmesinde fair play bilincinin kazan lmas oldukça önemlidir. Spor bilimleri alan nda fair play olgusu son
llarda tüm dünyada üzerinde s kl kla durulan konular n ba nda gelmektedir. Ancak yap lan literatür çal mas
sonucunda Türkiye’de sporda fair play üzerine yap lan ara rmalar n oldukça s rl oldu u görülmü tür. Bu
kapsamda yap lan bu ara rmada sporda fair play olgusunun yeri ve önemi üzerinde durulmu tur.
Anahtar kelimeler: Spor, sportmen davran lar, fair play

ABSTRACT
Along recent years, meaning of sport attributed by people has evolved; their expectation from sport increased;
accordingly unsportsmanlike behaviors in sport have become prevalent. Upon absolute victory aim has become
prominent in sport competitions, unsportsmanlike behaviors among athletes have increased within the field.
Gaining fair play conscious is rather important in minimization of unsportsmanlike behaviors that occur within
and outside the sport field, which contradicts fairness spirit. Fail play phenomenon in sport sciences has been one
of the subjects which emphasized frequently in all over the world recently. However, based on the literature
review, it was observed in Turkish literature that there were limited numbers of studies on fair play. In the
present study oriented on this concept, significance of fair play in sport was discussed.
Keywords: Sport, sportsmanlike behaviors, fair play
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Kavramsal aç dan ele al nd zaman spor; bireysel veya toplu olarak yap lan, bireyin fiziksel
ve zihinsel yetilerini geli tiren, bir ba kas yla mücadele veya belirlenen bir hedefe ula ma
gayesiyle önceden belirlenmi kurallar çerçevesinde icra edilen bedensel hareketler
bütünüdür. Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, tenis, binicilik, kayak, güre , atletizm gibi
birçok bran içinde bar nd ran spor, günümüzün en popüler mesleklerinin ve sosyal
aktivitelerinin ba nda gelmektedir (Tanr verdi, 2012).
Dünyan n birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen spor etkinlikleri milyonlarca insan ayn
duygular etraf nda bir araya getirmektedir. Bu durumu kendileri için kazanca dönü türme
amac nda olan baz insanlar n ve kurumlar n faaliyetleri spora ticari bir boyut kazand rm r.
Buna paralel olarak sportif etkinliklerde insani ve ahlaki de erler geri plana itilmi , kazanma
rs ön plana ç kmaya ba lam r. Böylece sevgi, dostluk, bar , , sportmenlik gibi de erler
üzerine kurulu olmas gereken spor etkinlikleri, günümüzde s k s k sportmenlik ruhuyla
ba da mayan iddet olaylar yla an lmaya, gündeme gelmeye ba lam r (Tanr verdi, 2012).
Hatta sportmenlik ruhuna ayk
olan davran lar n okul sporlar nda dahi görüldü ü
belirtilmektedir (Sezen & Y ld ran, 2007).
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Spor, bar , mutluluk, ho görü, e itlik, haz, hak, hukuk, disiplin, erdem, sevgi ve sayg gibi
insan onuruna yak r kavramlar bünyesinde ta
gibi; hüzün, keder, stres gibi insanlar n
sahip olduklar kavramlar da içeren bir etkinlik olarak, insan n bütün varl
etkileyen bir
kavram olma niteli ini sürdürmektedir. Spor olgusu içinde yer alan kavramlardan birisi de fair
play kavram r. lk ortaya ç kt
zamanlarda fair play kavram insan onuruna gösterilen
sayg n ifade edilmesinde kullan rken, ilerleyen dönemlerde sporun her türünde ve
amas nda hakça ve dürüstçe oyun oynaman n ereksel bir ahlaki ilkesi olarak kendini kabul
ettirmi tir (Pehlivan, 2004). Kaya’ya (2011) göre fair-play anlay antrenmanlarda, antrenör
itiminde, spor ortam nda, genel e itim sistemi içinde, yönetici e itimi gibi e itim
ortamlar nda kazand labilmektedir. nsanlar n do tan sahip olmad
ancak daha sonra
itim ile kazand lan donan mlardan biri olan fair-play anlay , bireysel ve toplumsal
geli im için büyük önem kazanmaktad r. Çocuk ve gençlerin ho görülü, ahlakl , erdemli,
sayg davran lar
olumlu olarak peki tiren fair-play bilincinin e itimde a lanmas
toplumsal geli imimizde, özellikle gençlerin ki ilik geli iminde büyük rol oynamaktad r
Her ne kadar fair play’in ön planda olmas gerekti i vurgulansa da, günümüzde spor
müsabakalar nda ahlaki olmayan davran lar dü ündürücü boyutlara ula
r. Bunun
temelinde yatan birçok unsur bulunmakta olup, genellikle al nan önlemlerin yetersiz olmas
sporda fair play ruhuna ayk davran lar n sergilenme düzeyini artt rm r. Henüz okul
ça nda bulunan çocuklar n kat ld
okul sporlar nda bile kazanma güdüsü ön plana
km r. Bu nedenle sporda fair play üzerine yap lan ara rmalar n önemli oldu u, özellikle
gelecek nesillerin fair play alg lar artt rma konusunda yap lacak olan ara rmalar n önem
arz etti i belirtilmektedir (Topan, 2011). Yap lan bu ara rmada da sporda fair play
kavram n önemi üzerinde durulmu tur.
Fair Play Kavram
Sözlük anlam olarak ‘fair’ kavram n kökeni eski ngilizcede ‘foeger’ kelimesinden
gelmekte olup, 1. çekici, güzel, 2. temiz, 3. sar n (aç k renk saç), 4. aç k ve güne li, 5. adil
ve dürüst, 6. kurallara göre davranma gibi anlamlar bulunmaktad r. Fair play anlay
1 ve
2. anlamlar ndan türeterek yorumland zaman de erler veya tutumlarla ilgili olmaktad r. 5
ve 6. anlamlar na göre yorumland zaman formal bir anlay ortaya ç kmaktad r ve adalet
kavram i aret etmektedir (Loland, 2002; Aktaran: Sezen-Balç kanl , 2009).
Fair play kavram Türkçe’ye “dürüst oyun” olarak geçmi tir. Bu tan mdan da anla laca gibi
fair play kavram na sportif erdem anlam yüklenmektedir. Sportif erdem ifadesi ise rakibine
ahlaki olarak üstünlük sa lama anlam na gelmektedir. Sporda fair play iki ekilde ortaya
kmaktad r. Birincisi kurallara yönelik sportif erdemdir. kincisi ise ya ama ilkesi olarak
sportif erdemdir ( ebin ve ark., 2007). Tanr verdi’ye (2012) göre fair play; kurallara uymadan
da öte belli bir davran ve dü ünce tarz n benimsenmesini ifade etmekte olup, söz konusu
dü ünce tarz ; rakibine kas tl ve bilinçli olarak fizyolojik ve psikolojik zarar verecek her tür
eylemden kaç nma, h rslar na yenik dü meden centilmence mücadele etme, rakibinin
haklar
gözetme eklindedir. Nitekim spordaki temel amaçlar n ba nda söz konusu
centilmen davran lar n sergilenmesi gelmektedir. Spor; ampiyon olmak ya da kazanmak için
hiçbir kural tan nmadan, ahlaki ve insani de erleri hiçe sayarak mücadele etmek demek
de ildir. Aksine sevgi, sayg , dostluk, karde lik gibi ahlaki ve insani de erler çerçevesinde
mücadele etmek demektir. Böyle bir mücadele biçimi di er insanlara zarar vermeme, onlara
sayg duyma, adil ve efkatli olma gibi ahlak kurallar çerçevesinde olacakt r. Bunun aksi bir
durum ahlaki olmayaca için spor ve centilmenlik ile ba da mamaktad r
Sporcular aç ndan de erlendirildi i zaman faif play sporcunun, rakibi ile e it artlarda
bulunmas için samimi bir arzu duymas , rakibinin kötü durumundan istifade etmeyi
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reddetmesi, yaz
kurallar dâhilinde rakibine belirli avantajlar sa lamas , söz konusu
kurallardan tek tarafl olarak yararlanmaya kalk mamas anlam na gelmektedir. Sporcu kendi
fayda ve yarg na uygun olmasa dahi, hakemlerin do ru karar almalar na yard m etmek
durumundad r. Sporcu kazanaca ödülü ya da galibiyeti ikinci planda görerek, istikrarl ve
azimli bir biçimde sadece yaz kurallara de il, yaz olmayan kurallara da uymas
beklenmelidir. Tak m içerisinde yer alan sporcular, yaln zca kendilerine de il, ayn zamanda
tak n bütün üyelerine kar da sorumludur. Bundan dolay her sporcu tak nda bulunan
di er sporcu arkada lar na destek olmal , onlara cesaret vermeli ve onlar üzerinde yararl bir
etkisi olmal r. Tak mdaki tüm sporcular birbirlerini ölçüp de erlendirmeli ve birbirlerine
kar hakem durumunda olmal r. Bu nedenle tak m kaptanlar özellikle fair-play konusunda
çok yetenekli, inançl , istekli ve becerikli sporcular aras ndan seçilmelidir (Pehlivan, 2004).
Fair Play’in Tarihi
Fair play kavram 18. Yüzy ldan itibaren spor bilimleri alan nda s kl kla kullan lan
terminolojik bir terim olup (Y ld ran, 2004), fair play kavram n 18. yüzy n sonu ve 19.
yüzy n ba lar nda ngiltere’ deki okul sporlar nda kullan ld belirtilmektedir (Kaya, 2011).
Spor bilimleri literatüründe fair play kavram ülkemizde son 30 y ld r s kl kla gündeme gelen
bir kavramd r. Fair play spor kavram içerisinde de erlendirilen bir kavram olmakla birlikte
hayat n tüm alanlar nda kar kl adil olmay , haklara sayg ve dürüst olmay simgeleyen ve
uygulanmas gereken temel ahlaki de erler olarak ifade edilmektedir. Fair play olgusunun
retimi ve anlat
aile içerisinde ba lay p okullarda ve sonras nda toplumda kendisini
göstermesi gereken bir ya am disiplini olarak de erlendirilmektedir. Fair play olgusu sadece
spor alan ndaki ili kileri düzenleyen bir kavram olmay p, bir kültür olay olarak ele
al nmaktad r. Bu yönüyle fair play bir ya am biçimi olarak de erlendirilmektedir (Tel, 2014).
Tarihsel süreç içerisinde sporda centilmenli in bir ahlak ifadesi olarak övüldü ü kolejlerden
renciler üniversitelere, daha sonra da bütün k talara da larak fair-play kavram
beraberinde ta
ve yayg n hale getirmi tir. Fair play kavram modern olimpiyatlar n
ba lad
dönemden itibaren daha verimli ve vazgeçilmez bir ilke olarak, olimpizm ruhu
içinde ifade edilmeye ba lamas yla daha önemli ve vazgeçilmez bir ilke olarak, olimpizm
ruhu içinde ifade edilmeye ba land
yap lan incelemelerde giderek önemli bir hale
gelmi tir. Ülkemizde Uluslararas Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Ulusal Komiteler spor
ortam n bulundu u her alanda spor ahlak na, insan onuruna ayk davran lar önlemede
fair-play kavram öne ç karma çabas içerisine girmi lerdir (Pehlivan, 2004). Ülkemizde fair
play alan nda TMOK taraf ndan verilen fair play ödülleri fair play anlay
ön plana
karmak için yap lan faaliyetler aras nda yer almaktad r. Türkiye’de ilk fair play komisyonu
da 1981 y nda TMOK bünyesinde olu turulmu tur (Kaya, 2011).
Sporda Fair Play’in Önemi
Spor etkinliklerine kat
n temelinde belli bir ba ar kazanma arzusu yatmakta olup, spor
sahas na ç kan her birey mutlaka galip gelmek ve rakibini yenmek amac yla sahaya
kmaktad r. Oysaki sporda kazan lan ba ar , ampiyonluk, madalya ve ödüllerin sporcular
için amaç de il, birer araç olmas gerekti i savunulmaktad r. Bu nedenle spor etkinliklerine
kat lan insanlar n sportif erdem duygular n geli mesine gereksinim duyulmaktad r. Bunun
sa lanabilmesi için öncelikli olarak sporcular n kazanmak için her yola ba vurmalar
engellenmeli, sporcular kazanmak için sportmenlik kurallar
ihlal etmeden yar mal r.
Ancak yap lan ara rmalar günümüzde sporcular n ba ar ya endeksli bir yap ya sahip
olduklar ortaya koymu tur. Bu durum sporun “her ne pahas na olursa olsun kazanmak için
verilen bir mücadele” olarak alg lanmas na zemin haz rlam r. Di er bir deyi le spor, sportif
erdem için yap lmas gerekirken, art k ampiyonluk, madalya ve ödül kazanmak için yap r
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hale gelmi tir. Sporun gerçek amac ndan uzakla arak ba ar ya endeksli hale gelmesi sportif
mücadelelerde ahlaki de erlerde yozla may beraberinde getirmi , buna paralel olarak
sportmence mücadele yerini kazanma h rs na b rakm r (Tanr verdi, 2012).
Sportif aç dan ele al nd zaman fair play, dürütsçe ve rakibin haklar na sayg bir oyun,
kurallara ba
k, haks z avantajdan kaç nma, rakibe sayg ve rakibin haks z
dezavantajlar ndan yararlanmaya kalk mama; rakibi ma lup etmekten ziyade rakiple beraber
olmaktan zevk almay ; tak
n att gol kadar, tak
za at lan gölün de güzelli ini
takdir etmeyi ilke olarak benimsemek anlam na gelmektedir. Kavramsal aç dan ele al nd
zaman fair play kavram yaln zca hakem-sporcu ya da iki sporcuyu ilgilendiren yeni bir
ileti im biçimi de ildir. Fair play, spor alanlar nda seyirciden masöre, sporculardan
antrenörlere, spor yöneticilerinden hakemlere kadar spora kat lan herkesi do rudan
ilgilendiren bir anlay r. Fair play kavram n temelinde “Tak
destekleyebilirsiniz
ama kar tak ma hakaret etme hakk z yoktur” ilkesi yatmaktad r (Pehlivan, 2004).
Sporda fair play olgusu kural bilinci ile s rl olmay p, sporun sosyo-kültürel ve ahlaki
normlar da tan mlayan bir kavramd r. Kelimenin kullan
kurallara ba
k, yönetime ve
kararlar na sayg , yar anlara sayg vurgulanmakta olup, fair play olgusu oyunda ilkeli olmak,
ba ar da ve yenilgide ölçülü davran lar göstermekle ili kili olarak kullan lmaktad r (Tel,
2014).
Sonuç
Fair play olgusu sporcular n yar malar esnas nda, zor artlar alt nda dahi kurallara sab rla,
tutarl ve bilinçli olarak riayet etmeleri, f rsat e itli ini bozmamak amac yla haks z avantajlar
kabullenmemeleri, rakibin haks z dezavantajlar ndan yararlanmaya kalk mamalar , rakibi
dü man de il, aksine oyunun gerçekle mesini sa layan, e de er haklara sahip birey ve partner
olarak görmeleri ve de er vermeleri çabalar nda kendini göstermektedir (Y ld ran, 2004). Bu
nedenle sporda fair play olgusu sportmenlik ruhunun korunmas nda ve geli tirilmesinde
önemli bir kavram olarak de erlendirilmektedir. Bunun yan nda spor ortam nda antrenör,
sporcu, hakem, spor yöneticisi, taraftar ve spor medyas taraf ndan fair play anlay na uygun
davran lar sergilenmesi spor ortam nda iddet ve sald rganl k içeren davran lar n en aza
indirilmesine katk sa layacakt r.
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EXTENDED ABSTRACT
As it is commonly known that sport activities are rather beneficent on human health, sport
phenomenon is considered as one of the indivisible part of the social life. Along history, sport
phenomenon has been an essential element inhuman life in all periods. This situation suggests
that sport has a social dimension. While remarkable developments have been observed in
sport, essential element of social life, along recent years, meanings attributed to sport by
people have evolved; expectations of individuals from sport have increased. Sport activities
participated by humans only for wellness, health, entertainment and leisure in the past have
now become activities for sharp competition. This situation has provided ground for athletes
within the field and for sport administrations and supporters outside the sport placing victory
into prominence and refusing defeat.
Whereas meaning ascribed by supporters, sport administrations and by athletes within the
field has changed, as their expectation has increased; and as sport has transformed into a game
oriented on winning, they constituted ground for undesired behaviors in sport. When it is
considered from the points of supporters, hooligan behaviors have been reported more
frequently in comparison with the past. When it is considered in terms of sport an
administration, unfortunate public statements of administers have been encountered more
frequently through press. When it is considered from the points of sportsmen struggling in the
field, an increase in both physical and verbal attacks has been observed among sportsmen. In
spite of current legislations and highly deterrent punitions, an increasing trend has been
observed with these behaviors.
In parallel to the increase in unsportsmanlike behaviors, initiatives of organizations giving
services in sport domain to fight against those adverse acts have been intensified as well.
When it is considered at the national scale, it is known that all countries enact legislation
relevant with violence in sport; nevertheless it is also known that legal procedures are
considered insufficient alone in fighting against undesired behaviors in sport. At this point, a
need for raising awareness among sport community about fair play has emerged. In this study,
fair play phenomenon in sport was emphasized.
In this study, one of the common research models in the literature, compilation, was
harnessed. In this scope, first, national and international studies on fair play concept were
reviewed; and the relevant findings obtained aforesaid studies were discussed in the light of
the relevant literature. Based on the literature review, following results were determined
regarding significance of fair play concept in sport:
Fair play phenomenon in sport minimizes factors deteriorating sport moral. On the foundation
of this, the fact that behaviors parallel to fair play develop and consolidate sport moral lies.
Within the sport environment, not only athlete or supporters, but also sport administrations
and watchers frequently tend to display behaviors deteriorating sport moral. At this point, as
number of individuals with higher fair play perception increases, it is reported that behaviors
deteriorating sport moral would decrease.
Fair play phenomenon in sport contributes in reduction of actions committed by athletes,
against the spirit of sportsmanship. As it is commonly known, a serious increase has been
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observed in athletes’ behaviors contrasting with spirit of sportsmanship recently. Of the
prominent causes of this, there is absolute desire for victory. When fair play philosophy is
considered, it could be observed that fair play is founded on friendly competition philosophy
rather than desire for absolute victory. Therefore, athletes with fair play understanding
considers playing game by respecting their competitors apart from desire for absolute victory.
This situation constrains athletes with high fair play awareness from exhibiting
unsportsmanlike behaviors in sport field.
Fair play phenomenon does not only exist within sport fields as a prominent, but in the
meantime, it is in the foreground outside the sport fields. Individuals participate in sport
activities not only by competitor or a team player, but also a sports fan or audience. There are
numbers of behaviors which do not correspond to sportsmanship, exhibited by audience and
sports fan outside the sport field. Sports fans and audience with higher fair play awareness
usually avoid such adverse behaviors. However, proportion of sports fans and audience with
high fair play awareness is quite low. The essential reason of this fact is that knowledge levels
of sports fans and audience concerning fair play concept are insufficient. Therefore, initiatives
for raising awareness of sports fans and audience regarding fair play are crucial in sport
environment.
Besides sports fans, audience and athletes, another group who display undesired behaviors in
sport environment is sport administrators. They usually make public statements to maintain
their reputation and prestige and to motivate their teams to act along the absolute victory
motion.
Sport administrators discontented with outcomes of sport competitions increase violent and
provocative tone of their statements, which provide foundation for both athletes and sports
fans to display undesired behaviors in sport. At this point, sport administrations with higher
fair play awareness level pay more attention to the statements that they make in the public.
Behaviors displayed by sport administrators appropriate to fair play contribute in inclination
of especially athletes and sports fans towards sportsmanship.
Conclusively, fair play codes are significantly important in minimization of undesired
behaviors in sport and maintaining sport competitions appropriate to the sportsmanship. In the
order to ensure witness fair play behaviors in sport field and to perform sport competitions
within the friendship framework, it is rather important to develop fair play perceptions of
individuals from sport domain. In this regard, aforesaid groups are required to be provided
training to enhance their awareness about fair play; athletes, sport fans and sport
administrations are required to follow fair play rules; awards and prized specially designated
for athletes and sport administrators displaying fair play behavior must be increased, and
course, seminars and education activities concerning fair play must be organized at sport
departments of universities.
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