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Öz 

II. Me rutiyet in sa lad ko ullarda kendine yayg nla ma ve geli me olana bu-
lan sporla birlikte spora ili kin gazete ve dergiler de yay n hayat na at lm lard r. Futbol, 
Terbiye ve Oyun, dman ilk dergilerdendir. dman, kendinden öncekiler gibi sporu s n rl bir 
çerçevede ele almaz. Di er spor dallar na da etrafl ca de inmi tir. Bu e ilimi nedeniyle 
Türk spor bas n n n ilk kapsaml dergisi olarak nitelenebilir. Kapsaml bir spor dergisi ol-
du undan o günlerde var olan tüm spor dallar na ili kin haber ve yorumlara sayfalar nda 
geni yer ay r r. Spor bilmeceleri yay nlayan ilk dergidir. Türkçe bir spor dili olu turulma-
s na, Osmanl Spor Federasyonu nun yap s

 

konusundaki görü leriyle örgütlenme çal ma-
lar na sa lad katk lar dikkate de erdir.   

Anahtar Kelimeler: dman, Cem i Halit, Spor Yazarl , Osmanl Spor Federas-
yonu   

DMAN (1913 1914) (THE TRAINING): A STUDY OF THE FIRST 
COMPREHENSIVE SPORTS MAGAZINE 

Abstract 

In the appropiate conditions of the era after the 2nd Constitutional Monarchy, 
sports flourished and spread and with it, papers and magazines related with sports started to 
publish. Futbol (football), Terbiye ve Oyun (training and game), dman (training) were the 
first magazines. Differing from the publications before it, the dman did not limit sports to a 
traditional perspective. Various sports branches were covered comprehensively which 
makes it the first extensive magazine of the Turkish sports press. All actual news and 
interpretations about virtually all sports branches and events of these times found extensive 
coverage in its pages. It was the first sports magazine that published sports quizzes. It made 
important contributions in the construction of a Turkish sports language and by its views on 
the future structure of the Ottoman Sports Federation, it made an also important 
contribution on the organization of Turkish sports.  

Keywords: dman, Cem i Halit, Sports Writing, The Ottoman Sports Federation  

1. Giri

 

Türk bas n nda spor konusunda ilk yaz ya 1891 de rastlan r. Ali Ferruh 
Bey in Servet-i Fünun da yay nlanan eskrim konulu makalesi Türk bas n nda yer 
alan ilk spor yaz s olmas bak m ndan büyük önem ta maktad r. Spor, gündelik 
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gazetelerin sütunlar nda bu ba lang çtan dört y l sonra yer bulmaya ba lam t r. 
Selanik te yay nlanan As r gazetesinin 30 Mart 1895 tarihli 4. say s nda, Yeni Bir 
Müsabaka ba l yla ngiltere de yap lan bisiklet ve at yar lar ndan bahsedilmek-
tedir. Spor yazarl n n öncü isimlerden biri de Selim S rr Tarcan d r. Tarcan, 
1897 y l nda zmir de yay nlanan Hizmet gazetesinde ilk spor yaz lar n yazmaya 
ba lam t r1. Bir futbol maç n n ilk defa gündelik bir gazetede yer almas ise Me -
rutiyet in ilân ndan sonra, 1911 y l nda, Galatasaray Kulübü nün ilk üyelerinden 
olan Abidin Daver in Tasvir-i Efkâr da Galatasaray-Tamsvar (Macar) maç n ya-
y nlatmas ile gerçekle ecektir2.  

II. Me rutiyet in sa lad ko ullarda, kendine yayg nla ma ve geli me 
olana bulan sporla birlikte spora ili kin gazete ve dergiler de yay n hayat na at l-
m lard r. Bu dönemde yay na ba layan birçok gazete ve derginin, siyasal ve top-
lumsal ya am n kamuoyu aya n olu turdu u bilinmektedir. Bu durum spor bas n 
için de geçerlidir. 1910 da yay nlanan ilk gazete Futbol ad n ta maktad r3. Futbol 
ile birlikte ard ard na pek çok derginin yay n hayat na girmesiyle spor bas n

 

kavram , bas n ya am nda kendine yer edinmeye ba layacakt r. Terbiye ve Oyun, 
dman, Sipahi Mecmuas , Spor Âlemi ilk dergilerdendir. Zengin bir içeri e sahip 

olan bu dergiler; Sönmez in belirtti ine göre futbol, su topu, izcilik, avc l k, 
jimnastik vb. farkl spor dallar hakk nda haberler verirken, sa l k, ahlak ve beden 
geli imi aç s ndan sporun önemini vurgulayan yaz lar da yay mlam lard r4.  

lk spor gazetesi olan Futbol, yay n hayat n sürdürdü ü yedi say boyunca 
sporun benimsenmesine, yayg nla mas na, geli mesine ve örgütlenmesine katk

 

sa lam , kendinden sonra yay n hayat na ba layan spor gazetelerine ve dergilerine 
öncülük etmi tir5. Futbol un ard ndan 1911 de ünlü beden e itimi ö retmeni Selim 
S rr Tarcan n ç kard Terbiye ve Oyun yay nlan r. Bu dergide a rl k beden e i-
timi ve bununla ilgili oyunlara verilmi tir. Terbiye ve Oyun ö retici

 

bir spor der-
gisi olma özelli ini ta makta dolay s yla okullara ve beden e itimi ö retmenlerine 
hitap etmektedir6. Futbol ve Terbiye ve Oyun u 1913 te yay na ba layan dman 
izlemektedir. dman, kendinden öncekiler gibi sporu s n rl bir çerçevede ele almaz. 
Di er spor dallar na da etrafl ca de inmi tir. Bu e ilimi nedeniyle Türk spor bas -
n n n ilk kapsaml dergisi olarak nitelenebilir. Bu yay nlar n günümüze ula abilen 
koleksiyonlar , sporun, spor bas n n n geli iminin incelenebilmesi için önemli bir 
kaynak niteli indedir. Ancak birço u, çeviri sorunu vb. nedenlerle özellikle ileti-

                                                

 

1  Cem Atabeyo lu, Türkiye de Spor Yazarl n n 100. Y l , T.S.Y.D. Yay n , stanbul, 1991, s. 6 10. 
2  Semih Ero lu, Türk Spor Bas n , A.Ü. Bas n Yay n Yüksekokulu Y ll , Say : IX,  A. Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi ve Bas n Yay n Yüksekokulu, Ankara, 1987, s. 71. 
3  Ayr nt l bilgi için bkz: Hamza Çak r, Türk Bas n nda lk Spor Gazetesi Futbol ,  leti im Kuram 

ve Ara t rma Dergisi, Say : 26, K -Bahar 2008, Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi, Ankara, 
2008.  

4  Sevengül Sönmez, Eski Harfli Spor Dergileri , http://www.hafif.org/yazi/eski-harfli-spor-
dergileri, Eri im: 03.09.2009.  

5  Çak r, a.g.m., s. 192. 
6  Atabeyo lu, a.g.e., s. 10. 

http://www.hafif.org/yazi/eski-harfli-spor-
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im alan ndan gelen ara t rmac lar taraf ndan yeterince incelenememi tir. Spor 

bas n m z n ilk temsilcilerine ili kin bilgilerimiz yeterli de ildir. Baz lar hakk nda 
do ru dürüst bilgi dahi yoktur. lk spor gazetesi, yay nlad ktan 98 y l sonra literatü-
re kazand r labilmi tir. Bu tür incelemelerin yap lmas , spor bas n n n tarihi ile 
ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesine yard m edece i gibi akademik bilgi biriki-
mine de önemli katk lar sa layacakt r.    

Bu çal ma, Türk spor bas n tarihinin geni kapsaml ilk yay n olarak ni-
telenebilecek olan dman konu edinmektedir. dman n incelenmesi birkaç aç dan 
önemlidir. Öncelik bas n tarihine sa layaca yarardad r. Her eyden önce spor 
bas n m z n günümüzdeki anlam n ve pozisyonunu de erlendirebilmek için, tarih-
sel geli iminin irdelenebilece i iyi bir örnektir. Türkiye de spor bas n n n, spor 
yazarl n n geli imi konusunda bilinenlere yenilerini ekleyecek, yeni de erlendir-
melere k tutarak yorumlar zenginle tirecektir. lk say s 1913 May s nda yay n-
lanan dergi, Balkan Sava lar ile ba layan süreçte belirginle en yeni önceliklerin, 
spor ya am n nas l etkiledi ini izleme olana da vermektedir. Çal ma kapsam n-
da derginin 15 May s 1329 (1913)-3 Temmuz 1330 (1914) tarihleri aras ndaki 35 
say s incelenmi tir. Bu ba lamda ilk 30 say Beyaz t Devlet Kütüphanesi nden, 
son 5 say Millî Kütüphane den temin edilmi tir. Niteliksel tarihsel tasar m karak-
terini ta yan ara t rmada, ilgili incelemelerden yararlan larak spor bas n n n geç-
mi ine ili kin özlü bilgiler verildikten sonra ilk olarak dman n kimlik bilgileri ve 
teknik özellikleri sunulmu ard ndan yaz kadrosu tan t larak derginin içeri i de er-
lendirilmi tir.   

2. dman n kimlik bilgileri ve teknik özellikleri 

dman n ilk say s 7 15 May s 1329 (1913) tarihinde yay nlanm t r. mti-
yaz sahibi bir kitapç d r. Ad künyede önce Cem i Kitaphanesi Sahibi Cem i8 

daha sonradan Cem i Halit olarak geçer9. Derginin sorumlu müdürü Mehmet 
Sa dî dir. stanbul da yay nlanan derginin idarehanesi Bâb- Âlî kar s nda Cem i 
Kitaphanesi üstünde daire-i mahsusa olarak, bas m yeri Matbaa-i Hayriye ve 

ürekâs olarak belirtilmi tir. 16x24 ebatlar nda resimli olarak yay nlanan dergi-
nin her say s farkl sayfa say s na ve farkl bir kapak tasar m na sahiptir. Bu tasa-
r m bazen Galatasaray, Fenerbahçe gibi bir futbol tak m n n renklerini, bazen 6 7. 
say lar n kapa nda yer alan Donanma-i Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti 
gibi çe itli derneklere ait armalar , kimi zaman da 29. say n n kapa nda yer alan  

zciler Oca Ba bu u Enver Pa a Hazretleri ifadesiyle tan mlanan foto raf ör-
ne inde ttihat ve Terakki yöneticilerine ait görsel malzemeleri içermektedir. Der-
gi, 10. say s na kadar 15 günde bir, 10. say dan sonra haftada bir yay nlanm t r. 
dman n ilk say lar 60 paraya sat lm t r. Sonraki say lar n fiyat ise 1 kuru tur. 

Abonelik fiyatlar ; yurt içi için 30 45 kuru , yurt d için 7 12 Frank aras nda 

                                                

 

7  Bkz: Ek 1. 
8  dman, 15 May s 1329. 
9  dman, 14 Nisan 1330. 
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de i ir. 14. say dan itibaren ayl k abonelik uygulamas da ba latan dergi, abonelik 
ücretini 4 kuru olarak belirlemi tir.   

3. Yaz kadrosu 

Gözden geçirilen makalelerden anla ld üzere dman, güçlü bir yaz ku-
ruluna sahiptir. mtiyaz sahibi ve sorumlu müdür d nda kadroda bulunan önemli 
isimler unlard r: Galatasaray Spor Kulübü nün ilk üyelerinden Abidin Daver, 
Galatasaray Spor Kulübü Kurucu Ba kan Ali Sami Yen, Milli Edebiyat Ak m 
yazarlar ndan Aka Gündüz (Enis Avni), Atabeyo lu nun belirtti i üzere Türki-
ye de spor konusunda ilk kitap olan Jimnastik Yahut Riyâziyat- Bedeniye nin 
yazar , ayn zamanda jimnasti in ülkemizde yerle mesini ve kökle mesini sa layan 
Faik Üstünidman10, ünlü yazar ve spor adam Burhan Felek, Beden E itimi Ö -
retmeni ayn zamanda 1911 de Terbiye ve Oyun u ç karan Selim S rr Tarcan. 
Türk sporuna hizmetleri nedeniyle adlar , ülkemizin seçkin spor tesislerine verile-
rek ya at lan baz lar , sadece dman da de il, kendi yay nlad klar dergilerde, dö-
nemin gazetelerinde de spor yaz lar yazmaktayd lar. Dergi, bu güçlü yazar kadro-
suyla yaln zca futbola de il di er spor dallar na ili kin detaylar , tart malar , öneri-
leri içeren forum niteli i kazanm t r. Ero lu na göre derginin spor karikatürleri-
ni çizen ki i de daha sonradan Türk bas n na yeni bir gazete sunacak olan Sedat 
Simavi dir11.  

4. Ç k amac ve yay n politikas

 

dman, 15 May s 1913 tarihini ta yan ilk say s nda, ba l n n hemen al-
t nda kendini Spordan bahseder on be günde bir ç kar resimli mecmua olarak 
tan mlam t r. 1913, Osmanl sporu bak m ndan önemli bir y ld r. Balkan Sava lar 
nedeniyle kesintiye u rayan spor ya am

 

tekrar hareketlenmeye ba lam t r. Sava 
nedeniyle bir y l ara vermek zorunda kalan stanbul Futbol Ligi 1913 te yeniden 
ba lar. stanbul Jimnastik Kulübü ad yla (daha sonra Türk dman Oca ad n ala-
cakt r) yeni bir spor kulübü kurulur. Harbiye Naz r Enver Pa a n n önayak olma-
s yla ilk Türk binicilik kulübü olan Sipahi Oca faaliyete geçmi ; ilk yelken yar -
lar , ilk ciddi kürek yar lar düzenlenmeye ba lam t r. 1913, stanbul d nda, 
Anadolu nun büyük kentlerindeki spor ya am için de bir at l m y l d r. ttihat ve 
Terakki nin sorumlu sekreteri olarak zmir e gelen Celal Bayar, kentte parti örgü-
tünü kurarken, etraf na toplad zmirli sporcu gençlerle de görü mü , kendilerini 
himaye edeceklerini, gerekirse spor bran lar nda güçlenebilmelerini sa lamak 
amac yla parti kanal yla ödenek de tahsis edebileceklerini söylemi tir12.  

Spor ya am nda görülen bu yenilikler, geli meleri kamuoyu ile payla acak, 
di er bir de i le toplumu sporla tan t racak kapsaml

 

bir yay n organ na duyulan 

                                                

 

10  Atabeyo lu, a.g.e., s. 5-7. 
11  Ero lu, a.g.e., s. 71. 
12  Cem Atabeyo lu, Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi, Fotospor, stanbul, 1991, s. 65 66. 
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gereksinimi artt rm ; dman, bu gereksinim sonucunda ç km t r. Bu nedenle spor 
kavram n

 
yaln zca futbola kar l k gelecek ekilde kullanmaz, tüm spor dallar 

hakk nda haber-foto raf ve yorum sunmaya çal r ve ttihat ve Terakki iktidar yla 
belirginle en yeni önceliklerin spor ya am ndaki temsilcilerinden biri olarak cami-
adaki yerini al r. Derginin ç k amac , ilk say da Birkaç Söz ba l yla ve 
Cem i Kitaphanesi Sahibi ve dman Mecmuas Sahib-i mtiyaz Cem i imzas yla 

yay nlanan yaz da öyle belirtilir:  

nsanlar n bütün ef al ve harekât na hâkim olan kuvve-i bedeniyenin in-
ki af meselesi, son felaketlerden sonra, gençlerimiz aras nda lay k oldu u ehem-
miyetle dü ünülme e... Spor kulüpleri, terbiye-i bedeniye mektepleri sözleri her 
tarafta i itilme e ba land . Bilhassa Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüplerinin öte-
den beri görüle gelmekte olan faaliyetlerini bugünlerde bir kat daha art rmaya 
çabalamalar ve yeniden dman Yurdu , Türk Gücü

 

gibi ayn maksada hadim ve 
ayn gayeye azim kulüplerin tesisi, art k dalm oldu umuz uzun uykulardan uyan-
ma a ba lad m z n en a ikâr, en canl delilleridir. Geçenlerde sa lam fikir, 
sa lam dima dan ç kar; sa lam dima da sa lam bedende bulunur

 

hakikatine 
vak f olan birçok genç arkada lar m taraf ndan tesis edilen Anadolu Hisar dman 
Yurdu na dâhil olmak üzere davet edilmi tim. Bugün o yurdun bir uzvu bulunuyo-
rum. Fakat oradaki çal p çabalay lar m n mükâfat n , semeresini ancak kendim 
görüyorum. Hâlbuki meslek-i müttehaz m olan kitapç l k dolay s yla bu semerenin, 
bu faidenin -fakat ba ka bir nokta-i nazardan- tamimine delalet edebilecek bir 
vaz yette bulunuyorum. te bu müsait vaz yeti, kendim için memleketime -velev ki 
murane (kar ncavâri) olsun- hizmet itibariyle büyük bir nimet telakki ediyor ve bu 
nimetin ükrünü eda için de bugünden itibaren, sahifeleri terbiye-i bedeniye ile 
u ra an ve u ra mak isteyen bütün gençlere aç k, spordan bahis resimli dman

 

adl bir mecmua ne rediyorum. lk nüshada görülebilecek noksanlar n ilkli e ba-
lanaca n

 

ve memleketimizi kurtaracak amillerin en birincisi olan terbiye-i 
bedeniye ye hizmet hususundaki mesaime bütün gençler taraf ndan muavenet edi-
lece ini kaviyyen ümit ediyorum. Tevfik Allah tan.

 

dman n ilk say s n n kapa nda yer alan resim, imtiyaz sahibinin vurgu-
lamak istedi i dü ünceyle bir bak ma derginin ç k amac yla yak ndan ilintilidir. 
Resim, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Hulusi Bey e aittir. Dergi, foto raf Ye-
ni nizamnamesiyle memleketimizde idmanc l n hami ve müzahiri s fat n 
iktisab etmi olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi eklinde tan mlam t r. Mü-
dafaa-i Milliye Cemiyeti, 1913 ba lar nda stanbul Darülfünunu nda, kalabal klar n 
alk lar ve o dönemde s kça tekrarlanan biçimiyle ünlü ki ilerin heyecanl nutukla-
r aras nda kurulmu tur. ttihat ve Terakki nin paramiliter bir yan kurulu u olan 
Cemiyetin önemli görevlerinden biri de insanlar sava a haz rlamak yani onlara 
sava meydan nda ko acak gücü, beden terbiyesini verecek e itimi sa lamakt r13. 
1913 y l nda kurulan bir ba ka dernek olan Türk Gücü Cemiyeti de ayn amaçla 
faaliyete geçmi tir: Osmanl lar aras nda beden e itimi ve spor faaliyetlerinin yay-

                                                

 

13  T. Zafer Tunaya, Türkiye de Siyasal Partiler, C: III, leti im Yay n , stanbul, 2000, s. 360. 
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g nla t r lmas n sa lamak. Gençlik için önder yeti tirmeyi üstlenen dernek, döne-
min Türkçülük ak m n n bir uzant s n olu turmu ve ttihatç çevrelerden geni 
destek görmü tür14. dman n ç k yaz s , 1913 ortalar nda yay nlanan derginin, 
an lan örgütlenmenin bir uzant s oldu unu dü ündürmektedir. Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti Reisi Hulusi Bey, Cem i Bey e hitaben yazd mektupla bu kan y güç-
lendirmekte, mektubun siyah ve kal n puntoyla yay nlanan bölümü dman n yay n 
politikas na ili kin çerçevenin s n rlar n çizmektedir: 

Efrad- milletten ve alelhusus sizin gibi terbiye-i bedeniyenin ehemmiyeti-
ni takdir eden zevattan beklenilen bir ey varsa o da her ne nam ile olursa olsun 
bugüne kadar tesis eden ve bundan böyle edecek olan terbiye-i bedeniye müessese-
lerinin -yeni nizamname mucibince Müdafaa-i Milliye Cemiyeti yerine kaim olmak 
üzere te kil edilecek olan- Müzaheret-i Milliye Cemiyeti nin te ebbüsat ve icraat n 
teshil ve maksad n n kuvveden fiile ç kabilmesini temin edebilmeye çal mas d r. 
Müzaheret-i Milliye Cemiyeti, maksad na, talimat na muvaf k bir surette terbiye-i 
bedeniyeyi talim ve tamime çal may deruhte eden bilcümle müessesata -imkân n 
müsaidesi derecesinde- manen, maddeten her güne himaye ve nuavenette bulunma-
y bir vazife-i vataniye bilir15.  

dman, bu genel çerçeveyle birlikte ba ms z bir yay n organ olma konu-
sunda özenli davranaca n aç klam t r. Nitekim dergi yöneticileri, dman Mec-
muas n n stiklali ba l yla ilk sayfada yay nlad klar

 

duyuruyla derginin resmi, 
özel heyetlerle veya ismine az çok benzeyen spor kulüpleriyle hiçbir resmi veya 
özel ba lant s n n olmad n ; dman n bütün spor kulüplerine, idman heyetlerine, 
idmanc Osmanl gençlerine ait oldu unu, dergide yay nlanan yaz larda ileri sürü-
len görü lerin imza sahiplerini ba lad n belirtmi lerdir16. Ülkenin içinde bulun-
du u ko ullar, derginin yay n politikas n in a eden temel metinlerde idman kav-
ram na yüklenen anlam da belirlemi tir. Bedenen ve zihnen sa lam bir nesil vur-
gusu yaz kurulunun önemli isimlerinin kalemlerinde s kl kla tekrarlan r17. dman-

                                                

 

14  Zafer Toprak, ttihat ve Terakki nin Paramiliter Gençlik Örgütleri Bo aziçi Üniversitesi Dergisi, 
Vol. 7, stanbul, 1979, s. 96. 

15  dman, 1 Haziran 1329. 
16  dman, 30 Kanun- Sani 1329. 
17 Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Üyelerinden Aka Gündüz ün ilk say da yay nlanan yaz s , bu konuda 

önemli bir ba lang ç, iyi bir örnektir: Bu mecmuay ç karaca n bana söyledi in ve fikrimi sor-
du un zaman belki fark nda de ilsin ba m sol tarafa e mi ve omuzlar m kald rm t m. Fakat 
itiraf ederim, içimden hayliden hayli gülmü tüm. dman Cem i idman mecmuas ç karacak 
Ve o ç kacak, sat lacak, münderecat ndan istifade olunacak, falan falan olacak Yani memlekette 
idmana ra bet ve teveccüh gösterilecek Ne azim hülya saray ! Dedim. Öyle muazzam bir saray 
ki hatta ya amaya, hatta ya amak için bir lahza dü ünmeye ra bet ve teveccüh göstermekten ü e-
nen bir memleket-yanl söyledim: bir çöl- ortas na kurulmu Sadedin haricindekilerden sarf- 
nazar, yaln z bu nokta üzerinde ben hakl idim zannederim. Çünkü birçok seneden beri stan-
bul day m. Yolda, köprüde, mesirede, mektepte hemen binde be , binde bir olarak gürbüz, adalesi 
s k , boynu kal n, paz lar kavi çocuk veya delikanl görmüyordum. Kimi tek gözlüklü, muhannes, 
k k rdak yürüyü lü Kimi babaannesinin ete inde tenekeci, Yahudi görür görmez aman n diye 
hayk ran... Kimi yaln z kitaplar, kitaplar, kitaplar içinde bo ulmu ... Kimi aral k ay nda on dördü-
ne basar basmaz evkaf kalemine var p, orada alt seneden beri kamburu ç km mülaz m Kimi 
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c l k her yönüyle himaye edilmelidir; çünkü ülkenin kurtulmas için aç lmas gere-
ken terakki/ilerleme yollar n açacakt r18. Beden e itimi ve sporla amaç ferdi dola-
y s yla rk sa lamla t rmakt r. Spor daima millî amaçlara hizmet edecek ekilde 
uygulanmal d r19. dmanc l kta amaç vücudun e itilmesi ruhun da ar nmas d r. Her 
sporcu faaliyetlerinde hiçbir zaman bu düsturu göz ard etmemelidir20.  Bütün 
dmanc lara Aç k Mektup ba l kl yaz n n giri k sm nda bu durum daha aç k bir 
ekilde ifade edilmektedir:  

Beyler, Efendiler:  

Hepiniz bilirsiniz ki u risalece izi ç karmaktaki maksad m z efrad- milleti 
vücutça ve fikirce sa lam bir hale getirmek için çal an gayretli, azimli gençlerimi-
ze elden geldi i kadar yard m etmek ve bu gibi gençleri biri birine tan tmak sure-
tiyle bir birlik meydana getirmektir21.

 

dman n 14 Te rin-i Sani 1329 tarihli 10. say s nda, yay n konusunda kar-
la lan güçlüklere ili kin imzas z, büyük olas l kla dergi yöneticilerinin kalemin-

den ç kan bir yaz yay nlan r. dmanc lar Lütfen Okuyunuz ba l n ta yan ya-
z da yazar, derginin bir süredir düzenli bir ekilde ç kar lamad ndan yak nmakta-

                                                

 

hasta, zay f, sap sar ... Kimi Ne bileyim ben Cem i; te hepsi bir türlü. Yukar da söyledi im gi-
bi müstesnas pek az bir gençlik Hâlbuki bunlar n ruhlar tadkik olunsa, iman m var ki hepsinde 
de hemen parlamaya müstaid (yetenekli) necip bir k v lc m var. Fakat üstüne maraz ve gayri tabii 
nezaket suyu dökülmü bir kül alt nda Ee Bu necabet, bu his, bu cevher yaz k de il midir? Is-
lak kül çamuru alt nda sönüp gitsin? te hep bu fikirler benim omuzlar m kald rd ve için için 
güldürdü. Fakat sonra yan ld m anlad m, pek de kuvvetle itiraf etmeyeyim, yan lmad m ama... 
Her neyse imdi gördüm ki felaket k l c seslerimizi ayakland rm ve bütün boynu bükük gençler 
dimdik ve iman ve azim ile meydana ç km . Bu, benden ziyade, yar n n saltanat na bir müjdedir. 
Attan dü memi , kafas yar lmam , bile i incinmemi , hiçbir arkada yla müddet-i ömründe yum-
ruk kavgas na giri memi bir gençlik de il bir afettir ki bunam ihtiyarl k yan nda delikanl ka-
l r... Böyle gençli e bizim memlekette aslan gibi kedi yavrusu derler. Bunlara u ram , bunlardan 
y lmam bir gençli in dima nda, azminde, sa yinde, elhâs l hayat içinde bütün harekât ve 
sekanat nda da ayn kuvvet ve cesaret, ayn y lmazl k vard r. Ve bir nesli i te bu hassa adam eder. 
En güzel çelik en iyi dövülen ve en iyi suyu verilen olur da bu insanlara niye tatbik olunmaz. Ba 
kalk k, gö sü geni , kollar kavi, ayaklar sa lam bir delikanl elbette(?) yumu am (eskimi ) bir 
mevcudiyetten daha mükemmeldir. Bir insan ki- her eyden sarf nazar- hayatta birkaç eyden kor-
kar, onun hayatta i i ne? Umac lar kapmadan kendini köprüden a a sal vermeli... nsan için kor-
ku iki eydendir: Allah tan ve kanundan... Ba ka eyden korku ne erkekli e ve ne de kad nl a ya-
k maz. Korku; rz , izzet nefsi, haysiyeti, ya amay , mal mülkü, maddiyat , maneviyat , el-hâs l 
insan n nesi varsa hepsini al r götürür. Korkmamak için kavi olmak laz md r. Kavi olmak için de 
daimi temrinler (egzersiz), daimi hareketler, kazalar, azimler içinde yuvarlanmal d r. Sen bunun 
hepsini bir araya getirmi ve ad na bir ç rp da dman demi in. Allah muvaffak etsin. Ve gençlikte 
bu azim ve iradeyi gören rabbi azim elbette bu muvaffakiyeti ihsan buyuracakt r. El hâs l Cem i, 
y lmamak

 

dman n ilk dersini te kil etsin. Bilirsin, benim do an isminde pek mini mini bir o -
lum var, onu imdiden al t r yorum, yar n mektebe verdi im vakit-kim olursa olsun-kendine en 
küçük bir hakarete cesaret edene hemen savlet (sald rmak) etsin. Ve onu ömrümde ne vakit tekdir 
edece im bilir misin? Edece i kavgalarda dayak yerse...

 

18  dman, 28 Te rin-i Sani 1329. 
19  dman, 12 Kanun- Evvel 1329. 
20  dman, 28 Kanun- Evvel 1329. 
21  dman, 15 Haziran 1329. 
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d r. Dergi yöneticileri, düzensiz yay n n nedenleri konusunda kendilerini suçlar 
gibi görünse de kusurun, sporcular n, sporseverlerin ilgisizliklerinde arand aç k-
t r. Bununla birlikte, belirlenen amaçlar çerçevesinde daha kaliteli ve düzenli bir 
yay n için al nan baz

 

kararlar da s ralanm t r. Dergi art k haftada bir kez ve Per-
embe günü yay nlanacak, fiyat bir kuru a indirilecek, içerikte a rl kl olarak spor 

haberlerinin çoklu u, do rulu u ve ele tirinin niteli i gözetilecektir. Ayr ca ayda 
bir kere derginin hacmi bir misli büyültülecektir. Fiyat

 

iki kuru olacak olan bu 
say da, haber d nda spor dersleri ve spora ait çe itli konular yer alacak ve bir ay 
sonra gerek duyulursa ve ba ar labilirse Frans zca ilave yay nlanacakt r. 

Dergi, hedef kitleye hitaben yazd

 

bir yaz da, yay n periyodunu kan t 
göstererek bu konudaki sözlerin tutuldu unu vurgular. Ancak tüm gayretine ra -
men sporcular ve ilgili kesimler nezdinde gereken ilgiyi görememi tir: 

dmanc lar m z bizim bu gayretimizi lay k oldu u kadar takdir buyurmu-
yorlar. Çünkü hiçbir vecihle muavenet (yard m) göremiyoruz. Mesela: bu son nüs-
ham z resim cihetiyle zengin ve gönlümüzün istedi i gibi de il. Fakat ne yapal m 
elden bu kadar. Biz umuyorduk ki idmanc lar m z mecmuam z resim vesaire cihe-
tiyle zenginle tirmek için her vecihle yard m edecekler. Ve umdu umuz ç kmad . 
Üç hafta zarf nda ne resim geldi ne bir ey. En ziyade resim kahtl ndan (yoklu-

undan) s k nt çekiyoruz22.

  

Görsel malzemenin yay nc l ktaki önemini kavrayan dergi yöneticileri, bu 
sorunu a mak için sporculardan kendilerine ya da sportif faaliyetlere ili kin resim-
leri dergi idarehanesine göndermelerini rica eder. Çünkü ula m sorunu, her sportif 
faaliyeti takip edebilmeyi olanakl k lmamaktad r23. lerleyen say larda belirtildi i 
üzere bir di er sorun da dergi foto rafç s n n i lerinin yo unlu udur. Bu s k nt y 
gidermek için özellikle spor resimleri çekmek üzere 3 adet foto raf makinesi sipa-
ri edilmi tir24. Kemal-i intizam ile dman takip eden, yay n ndaki bir günlük 
gecikmenin bile nedenini ö renmek için dergi idarehanesine gelen duyarl kad n 
okuyucular, bu s k nt l süreçte tek teselli kayna d r. Han mlar m z ve dman 
ba l kl imzas z yaz da, bir kad n okuyucunun derginin misyonuyla da örtü en dü-
ünceleri, dü lenen Türk kad n tipine do ru ilerleme konusunda umutlar ifade 

etmektedir. Daha ilk sat r nda, derginin kad nlardan hiç bahsetmedi i yönündeki 
ele tiriye ra men co kuyla kar lanm t r:  

dman , bizden hiç bahsetmedi i halde, seve seve okuyorum ve sonra bü-
yüdü ü zaman okumas için ye enime sakl yorum; ancak bu kadar Çünkü haddi 
zat nda bu idmanc l k çok iyi ve hayat için elzem, fakat biz kad nlar maalesef bun-
dan da mahrumuz. Ülfet edilmedi inden han mlar m z ufak bir yürüyü yapmaktan 
bile çekiniyorlar. Geçenlerde bir gezinti yapacak refika arad m da dört ki iden 
fazla bulamad m. Hem neden olmas n! ehrin bir taraf nda tabii görülen, ma yub 

                                                

 

22  dman, 28 Te rin-i Sani 1329. 
23  dman, 28 Te rin-i Sani 1329. 
24  dman, 6 ubat 1329. 
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olmayan bir ey, di er bir mahalde hangi bir sebeb-i ma kule ile münasebetsiz 
addedilsin. Mesela: Ada da han mlar merkeplerle geziyorlar ve bu öteden beri 
adet olmu gitmi ; fakat i li den beygirlerle büyük dereye do ru bir seyir yap-
maktan ihtiraz (sak nma) ediyorlar! Muhtelif mahallerde han mlara mahsus tenis 
yerleri yapmakta ne mahzur var? Sahil mahallerde kad nlar n kürek çekmeleri 
neden naho görülmeli? Mecmuan zdan bu yolda te vikler, hizmetler bekleriz. Bizi 
canland r n z size mertler yeti tirelim. Yoksa son felaketler tevali (sürmek) edip 
gider25.

 

dman, 1 May s 1330 tarihli 30. say s yla yay n hayat nda birinci y l ta-
mamlam t r. Sürece ili kin de erlendirmesinde, çabalar n n kar l n maddeten 
olmasa da manen ald n , spora kar bir y ll k zaman zarf nda uyanan merak ve 
istekte pay oldu unu belirtir. Kendisine gösterilen ilgiye kar l k vermek üzere 
birinci y l an s na özel bir say yay nlayacakt r. Derginin spor camias nda kendine 
sayg n bir yer edinme yönündeki çabas , yay n hayat n n birinci y l nda, resmi çev-
relerde kar l k bulmu tur. 15 May s 1330 tarihini ta yan özel say da yer alan teb-
rik yaz lar bu duruma kan t olabilir. Yaz lar, dman Yurdu nun Fahri Ba kan da 
olan Talat Pa a, Adliye Naz r brahim Bey, stanbul Mebusu ve Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti Reisi smet Bey, Beden Terbiyesi Genel Müfetti i Selim S rr Bey ve 
Türk Gücü Cemiyeti Reisi ve Burdur Mebusu At f Bey imzalar n ta maktad r. 
Ayn tarihli say da dman imzas yla ve Ne Yapt k? Ne Yapaca z? ba l yla 
yay nlanan makalede derginin bir y ll k karnesi de erlendirilmektedir: dman, bir 
y l zarf nda de i ik spor dallar na ili kin yurt içinde ve yurt d nda meydana gelen 
geli meleri okuyucular na gere i ekilde iletmeye çal m t r. Bundan sonra da 
çal acakt r. Dergi, sporun geli ti i, yayg nla t , öneminin kavrand ve de spor 
kültürünün olu tu u ölçüde tutunabilece inin fark na varmaya ba lam t r.  

Spora ili kin y ll k de erlendirmeleri içeren yorumlarda dikkat çekici ko-
nulardan biri futbolda sa lanan geli menin di er spor dallar nda görülmemesi, 
futbolun ba döndüren yükseli idir. 29 May s 1330 tarihli bir ba ka say da yaz 
mevsimi nedeniyle spor dünyas n n tatile girdi i, dolay s yla dergiyi ç karacak 
kadar yaz bulmakta güçlük çekildi i duyurulur. Bu dönemde daha çok Avrupa 
sporuna ili kin haber ve yaz lar yay nlanacak, dergi eskisi gibi 15 günde bir yay n-
lanmaya ba layacakt r. Yaz n n alt ndaki duyuru dikkat çekicidir. Ba ar s zl kla 
sonuçlansa da birinci y l nedeniyle bir müsamere düzenlenmi tir.   

Bir y ll k yay n döneminde, dergi sayfalar nda futbol, jimnastik, atletizm, 
güre , izcilik, halat çekme, deniz yar lar , at yar lar , hokey, su topu, tayyarecilik 
gibi o dönemin hemen hemen bütün spor dallar yla ilgili haber-yorum ve foto raf-
lara rastlamak mümkündür. Tüm spor dallar na hitap eden bir dergi olman n verdi-

i sorumlulukla (günümüzde oldu u gibi) futbola olan ilginin di er spor dallar na 
oranla daha yo un olmas n ele tirir. Bu tepki, 19. say n n ilk yaz s na Yaln z 
Ayak Topu Mu? ba l yla yans t lm t r. dman, haber ve yorumlar n n yan s ra 

                                                

 

25  dman, 4 Kanun- Sani 1329. 
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spora ili kin bilmeceler, dman Latifeleri ba l alt nda mizah yaz lar vb. örnek-
lerle toplumsal taleplere cevap verebilen bir içerik olu turma çabas içine de gir-
mi tir. Spor bilmeceleri yay nlayan ilk dergidir. Belirtti ine göre bu konudaki talep 
okuyuculardan gelmi tir26. Bu bilmecelerde, spor kulüplerine, bu kulüplerin ba ar -
l oyuncular na dair sorular sorulmu , te vik edici olmak için ödül sistemi getiril-
mi tir27.   

4.1. Türkçe bir spor dili ve dman  

Türkçe bir spor dili olu turulmas yönündeki istekler, derginin ilk say lar-
dan itibaren yüksek sesle dile getirilmeye ba lanm t r. Balkan Sava lar n n etki-
siyle Türkçülü e verilen önemin makul bir çerçeveden uç bir çizgiye kaymas ve 
bu do rultuda ekillenen ttihat ve Terakki politikalar söz konusu durumu aç kla-
maya yard mc olabilir. dman, 1910 da ngilizce den al nan futbol terimlerinin 
Türkçe kar l klar n bulmaya ve haber-yorumlar nda bu kar l klar kullanarak 
Türkçe bir spor dili yaratmaya çal an Futbol un ba latt çal malar 28, yay n 
politikas yla da ili kilendirerek daha ileri düzeyde ele alm t r. Türkçü temelde 
yürütülen tart malara Türkçe bir spor dili olu turulmas iste iyle kat l r. Bütün 
dmanc lara Aç k Mektup ba l kl yaz da bu konuya ait u sat rlar buluruz: 

Türkçenin daha do rusu Osmanl can n da kendisine mahsus bir idman di-
li olsun!.. Ve böyle bir dilin meydana gelmesine hepimiz el birli iyle çal al m. 
Böyle bir dili meydana getirmekle yaln z idmanc l a de il belki as l ana dilimize 
de büyük bir yard m etmi oluruz. Zaten her sanat, her meslek ehli kendi sanat na, 
mesle ine ait olan tabirleri arar bulur ve ortaya korsa lisan

 

da kendili inden 
slah edilmi ve zabt ü rabt alt na al nm olur. imdi maksad m z izah edelim: Biz 

gazetemizin ad olan dman

 

ve bu kelimenin sonuna bir c

 

ilavesiyle esasl iki 
kelime bulduk zannediyoruz. dman  jimnastik de dâhil oldu u halde bütün mana-
s yla ngilizce sport  kelimesi mukabili idmanc y  da sportsman  mukabili olmak 
üzere kabul ediyoruz. Bu kabulde isabet edip etmedi imizi idmanc lardan alaca -
m z cevaplarla anlayaca z. Bu bir ba lang ç. Arkas art k çorap sökü ü gibi gel-
melidir. Bu günden itibaren her idmanc dan, idmanc l a ait fakat ecnebi olan 
tabirattan mümkün olabilenlerinin mukabillerini ve Türkçede mevcut oldu u halde 
henüz takarrür etmemi bulunan tabirlerden de en münasipleri hangileri ise onlar 
bir mektupla idarehanemize bildirmelerini rica ediyoruz. Bir tabirin mukabilini 
bulurken gözetilecek en mühim mesele, bir harekete, bir vaziyete veya mahalle 
veyahut alete verilecek ismin o hareketi veya vaziyeti kolaycac k hat rlatabilecek 
bir hassay

 

haiz bulunmas d r. Fakat yukar da söyledi imiz iki s n f tabirat- mah-
susa haricinde bir tak m umumi tabirler vard r ki art k bunlardan icap edenleri bu 
andan itibaren kimisini tamam yla kovmak, kimisini de de i tirmek suretiyle laz m, 
laz m de il adeta farzd r. Mesela bir oyunda vazifesini ayan-

 

takdir surette ifa 

                                                

 

26  dman, 15 Te rin-i Evvel 1329. 
27  dman, 4 Kanun- Sani 1329. 
28  Çak r, a.g.m., s. 177. 
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eden bir hem erimizi, bir vatanda m z takdir eder ve alk larken neden o güzelim 
Trablusgarp m z kanc kças na kapan ve bu son felaketlerimize de yol açm olan 
koyu bir dü man m z n diliyle bravo!..

 

diyelim?! Art k maksat tamam yla anla l-
d san r m. Bundan ötesi sizlerin gayretinizi, himmetinizi bekliyor!... Tabir-i Türki-
ye siyle ellerinizi  öpüyor!... 29.

 

Dergide bu konudaki talepler, somut çal malarla desteklenmeye çal l-
m t r. Ayak topuna/futbola ait ilk Türkçe tabir örneklerine 13. say da rastlan r. Bir 
tak m olu turan 11 oyuncunun isimleri dergide öyle yer alm t r:  

Ak nc lar (Forvet) 
Sa Ak nc

 

Sa ç Ak nc

 

Orta Ak nc

 

Sol ç Ak nc

 

Sol Ak nc

 

Yard mc lar 
Sa Yard mc

 

Orta Yard mc

 

Sol Yard mc

 

Arkac lar 
Sa Arkac

 

Sol Arkac

 

Kaleci 

Bir sonraki say da (14. say ) yay nlanan dman Tabirleri ba l kl yaz , 
Türkçe tabir vurgusuyla ayak topuna ait Türkçe kar l klar n daha geni bir liste-

sini içermektedir. Makalede bu konudaki duyarl l n nedeni o günlerde her genç-
te olanca kuvvet ve kabiliyetiyle uyanmaya ba lam olan milliyet ve ahsiyet-i 
milliye duygular olarak aç klan r ve Türk sporcular ndan, yabanc tabirlerden 
mümkün olabilenlerin Türkçe kar l klar n bulma ve bu tabirleri kullanma konu-
sunda birle meleri istenir. Dergi, Türkçe kar l k konusunda okuyucu önerilerine 
de aç kt r. Yay nlad herhangi bir tabirle ilgili olarak daha uygun bir öneri gelirse 
yeni tabir benimsenecektir. Futbola/ayak topuna ili kin Türkçe kar l klar n listesi 
öyledir:  

1- Oyun Yerine Ait Tabirler        
Ayak Topu 
Kale Çapraz

 

Yan Çizgisi 
Kö e 
Ceza Meydan

 

Ceza Noktas

 

Orta Çizgi 

                                                

 

29  dman, 15 Haziran 1329. 
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Ba lama Yeri 
Ba lama Noktas

 

Oyun Yeri 
Kale 
Kale Çizgileri 
Kale Direkleri 
Kale Meydan

 

2- Oyunculara Ait Tabirler 
Birlik 
Tak m  
Hakem 

aretçiler 

3- Oyuna ve Oyundaki Hareketlere Ait Tabirler 
Oyun/Müsabaka 
Yaz m Tura m ? 
Ayakla Vurmak/Kakmak 
Vuru /Kak

 

Serbest Vuru

 

Ceza Vuru u 
Kö e Vuru u 
So! (Taç) 
D ar (Out) 
Al p-Verme (Pasla ma) 
Sürü

 

Yap t rmak ( ut) 
Yanl /Bozuk (Faul) 
Vakit (Oyunun yar s na söylenir) 
El! 
Nizams z (Ofsayt) 
Kar lamak 

4.2. Osmanl Spor Federasyonu ve dman  

dman, yay n hayat boyunca sporun benimsenmesine, yayg nla mas na ve 
geli mesine ciddi katk lar sa lam , önemli konularda kamuoyunun olu umuna 
arac l k etmi tir. Spor dallar hakk nda bilimsel bilgiler veren dergi, gözden geçiri-
len makalelerden anla ld üzere sporu kurumsal bir bak aç s yla ele alm ve bu 
kurumu geli tirme yolunda neler yap labilece ine dair görü ler ileri sürmü tür. 
Osmanl sporunu ilgilendiren tüm konularda söyleyecek bir sözü mutlaka vard r. 
Örgütlenme sorununa çözüm aray lar çerçevesinde geli tirilen önemli bir proje 
olan Osmanl Spor Federasyonu yla ilgili görü leri, günümüzde de önemini koru-
mas bak m ndan dikkate de erdir. Selim S rr Tarcan n öncülü ünde geli tirilen 
projeye ve sürece ili kin müzakerelere 4 Kanun- Sani 1329 tarihli say s nda yay n-
lanan Osmanl Spor Federasyonu Nas l Olmal ? ba l kl yaz yla kat l r. Federas-
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yonun yap s hakk nda oldukça ilginç görü ler içeren makalenin ilgili bölümlerinin 
aynen verilmesinde yarar görülmü tür: 

Evvel emirde federasyonun bir heyet-i daimisi olacakt r. Bu heyet fede-
rasyona i tirak eden kulüplerin murahhaslar yla memleketin terbiye-i bedeniye ve 
spor âleminde en fazla salâhiyetdar (yetkili) ve vak f adamlar ndan ve bu vadide 
sahib-i malumat- et bbadan (doktor) mürekkep olmal d r. Bu heyetteki mütehass s 
ve doktorlar n reyleri bir katiyeti haiz olup murahhaslar n vazifeleri, kulüplerin 
ihtiyacat n o heyete ihsas ve muhitin levaz m ve hususiyat n nazar- dikkate arz ile 
beraber heyetin kulüpler nezdinde birer vas ta-i icraiyesi olmakt r. Vak a ahiren 
yap lan nizamnamede birkaç mütehass stan mürekkep bir heyet-i mü avere olaca 
musarrah oldu u da söyleniyorsa da biz mütehass slar n bu yolda bir rey-i 
isti arîye de il salâhiyet-i katiyeye malikiyet-i laz m gelece i iddias nday z. Binae-
naleyh bu tarzda te kil edecek bir heyet, memlekette en az noksanl ve en çok 
salâhiyetdar bir ahsiyeti haiz olur. E er böyle te kil etmezse arzu edilen kemale 
ermek bilmem ki nas l müyesser olur? Zira bütün kulüplerin temasta bulundu u-
muz ekser azas sporun en umumi ekillerinde bile laz m oldu u derecede vukuf- 
fennî sahibi de ildirler Bir bu cihet dü ünülsün, bir de olimpiyat gibi cihan n en 
levent, en kahraman vücutlar n n ölçü ece i yere adam göndermek, yeti tirmek 
meselesi dü ünülsün. Aradaki tezat, gidilen yoldaki adem-i isabet derhal tebarüz 
eder Onun için o heyetin söyledi imiz tarzda, o tipte te kili taraftar y z Bu 
heyetin vazifesi ihtiyaca göre bir program tanzim etmek yahut ettirmek Sonra 
yine aralar ndan bir iki doktor, birkaç spor mütehass s , dört be de kulüp murah-
has ndan mürekkep te kil edece i meclis-i idareye tevdi -i umûr ederek senede bir 
iki defa toplan p o meclis-i idarenin program tatbik edip edemedi ini murakabe 
etmek Para meselesine gelince: Kulüplerden evvel emirde be lira almak demek 
bu memlekette hususiyet-i hâli, muhiti, hatta kulüplerin eklini hiç bilmemek yahut 
bilerek bilhassa nazar- dikkate almamak demektir. Çünkü kulüpler umûmen fakir 
olduklar ndan böyle paray veremedikleri gibi verecek derecede paralar olsa bile 
halen o paran n kendi bin türlü noksanlar na sarf n daha muvaf k buluruz Zira 
federasyonun o geni maksad , kulüplerin verece i be on lira ile saha-i fiile ç ka-
r lamaz. Onun sermaye-i nakdiyesi ya hükümetten, ya ehir emanetinden yahut 
Müdafaa-i Milliye gibi bir müessese-i hususiye-i milliyeden al nmal d r. Ba ka tarz 
bizde kabil de ildir Bu paran n maksat dâhilinde sarf olunup olunmad n mu-
rakabe için meclis-i idareye bir de hükümet memuru girebilir. Buraya kadar tarz- 
idareyi bast ettik. Programa gelince; onu daha etrafl ve bize göre daha hususi 
tarzda dü ünmek gerektir... Bunun için de bizim memlekette varsa bizimkilerden 
yoksa hariçten bir veya birkaç mütehass s celbi (nitekim Almanya, Amerika dan 
celp eyledi) ve onlar n gösterece i tarzda yap lacak program üzerine kulüplerde 
bir seçme ameliyat icras laz md r öyle ki: Federasyona i tirak eden her kulü-
bün i tigal etti i yahut edece i spor ubesi tahakkuk ettikten sonra o kulübün azas 
evvelen t p, saniyen spor nokta-i nazar ndan bir muayeneye tabi tutularak en elve-
ri lileri ayr lmal Bu adamlar yukar da söyledi imiz mütehass slar n gösterece i 
ekil ve hudut dâhilinde bir müddet-i muayyene zarf nda çal mal . Hal-i kemale 
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yakla t klar tahakkuk edince bunlar n aras nda da bir müsabaka tertip ederek 
içlerinden en de erlilerini al p bir müddet daha çal t rmal Belki o zaman olim-
piyata gidecek kadar bir iki ki i yeti tirebiliriz Böyle olmaz da her kulübü keyfine 
b rak rsak, on be seneden beri Türkiye de oynan lan futbolda edilen terakki gibi, 
hep oldu umuz yerde sayar z Zira hiçbir kulübün ne o derecede mütehass s azas 
ne de öyle geni program takip edecek kudret-i maliyesi vard r Onun için bizde 
federasyonun bu ekilden gayr tarzda olamayaca n zannediyoruz

 

Olmaz de il, 
olur fakat ismi federasyon olur. Netice hiç!...  

Bu yaz n n hemen ard ndan Burhaneddin (Burhan Felek) imzas yla Te-
ceddüt Laz m Islahat Laz m ba l kl bir makale yay nlanm t r. Örgütlenme dü-
üncesine göndermeler içeren makale, ba l kta vurgulanan ve yeni gereksinmelerin 

i aretleyicisi olan teceddüt (yenilik), slahat  (düzeltme) kavramlar yla dikkatle-
ri, camiaya ili kin sorunlar n çözümünün nerede aranmas gerekti ine çekmektedir. 
Zira spor kurullar n n belirli bir program yoktur. Fiziki ve teknik yetersizlik-
ler/eksiklikler, uzmanla m bir ekibin olmay ciddi sorun yaratmaktad r. Bu 
alanda yeniliklere, ara t rmalara ihtiyaç duyulmamaktad r. Örne in futbol, ba lan-
g c ndan o güne on sene geçmesine ra men hiç ilerleme kaydetmemi tir. En önemli 
sorun ku kusuz maddi yetersizliktir. Amaçs zl k, azim ve sebat n olmay

 

geli -
menin önünde en büyük engel olarak de erlendirilmekte; sporu bilinçli bir ekilde 
icra eden, kurallara vak f, yenilikleri takip eden sporcular n olmay , hakem bul-
makta çekilen güçlükler, maçlarda rakiplere kar sergilenen tav rlarda ortaya ç kan 
ahlakî zaaflar önce Osmanl sonra Türk sporunun geli mesinin önündeki temel ve 
yap sal sorunlar olarak ele al nmaktad r. dman, bu sorunlar n çözümüne en az n-
dan onlar gündemde tutarak ve tart malar n olgunla mas n sa layarak katk da 
bulunmaya çal m t r. Ancak çalkant l ve h zl geli en bir süreçte yapabilecekleri 
s n rl d r. Sönmez in verdi i bilgilerden anla ld na göre I. Dünya Sava n n 
ba lamas ile yay n kesintiye u rayan dergi, 8 Kas m 1919 dan itibaren Spor Âlemi 
ad yla tekrar yay nlanacakt r30.   

5. Sonuç 

lk spor dergilerimizden biri olan dman, daha kapsaml bir incelemeye 
konu olabilecek yay n hayat yla bas n tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Dergi, 
II. Me rutiyet le birlikte yay n hayat na at lan gazete ve dergilerden siyasetle ili ki 
kurabilenlerin tutunabildi i bir dönemde,  spor yay nc l n n henüz çok yeni oldu-

u bir ortamda yay nlanm t r. Bu durum do al bir ekilde yay n politikas n n çer-
çevesini de belirler. deolojik beklentilere uygun bir içerik olu turma, spor kav-
ram na da bu temelde bir içerik kazand rma çabalar , yay nland ko ullarla ilinti-
lidir. Dergi, öncüllerinden farkl olarak sayfalar nda tüm spor dallar yla ilgili yaz , 
haber ve foto raf bulundurmaya özen gösterir, zamanla spora ili kin detaylar n, 
tart malar n, çe itli görü lerin yer ald bir forum niteli i kazanm t r. Futbolun 
ayr cal kl bir konuma sahip oldu undan söz etmek mümkündür. Ancak bu konum 

                                                

 

30  Sönmez, a.g.m., Eri im: 03.09.2009. 
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di er spor dallar n gölgede b rakmam t r. Her say , de i ik spor dallar na yer 
veren bir içerikle, farkl ekilde okuyucu kar s na ç kar.  

dman, tarihsel geli imine yönelik bilgilerle, spor bas n m z n günümüzde-
ki anlam n

 

ve pozisyonunu de erlendirebilme çabas na önemli katk sa lamakta-
d r. Toplumsal taleplere cevap veren bir içerik olu turma çabas , günümüz spor 
yay nc l için dersler içermektedir. Dergi, yay n hayat boyunca sporun benim-
senmesine, yayg nla mas na ve geli mesine ciddi katk lar sa lam t r. Spor dallar 
hakk nda bilimsel bilgileri, sporun kurumsal geli imine dair görü leri içeren zengin 
içeri inde en önemli pay, yaz kadrosunu olu turan güçlü kalemlere aittir. Türkçe 
bir spor dili olu turulmas

 

konusundaki duyarl l , Osmanl Spor Federasyonu nun 
yap s hakk ndaki görü leri günümüzde de önemini korumaktad r. Haber ve yorum-
lar n yan s ra içeri i renklendirmek için spora ili kin bilmeceler, dman Latifele-
ri ba l alt nda mizah yaz lar

 

yay nlayan derginin, toplumu sporla tan t rabilme 
yönündeki gayretleri üzücü bir ekilde gereken ilgiyi görememi tir. Tutunabilmek 
için yo un çaba sarf etse de sporun geli emedi i buna ba l olarak spor kültürünün 
olu mad bir ortamda ilgi göremeyece i aç kt r. Bu konudaki ele tirilerden spor 
çevrelerinin de nasibini almas dü ündürücüdür. Spor bas n tarihimizin geni kap-
saml ilk yay n , bu ko ullar n da etkisiyle I. Dünya Sava nedeniyle yay n na son 
vermi ve bas n tarihimizdeki yerini alm t r.    
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Ek 1: dman n 15 May s 1329 (1913) tarihli ilk say s . Kapak resmi Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti Reisi Hulusi Bey e aittir.  
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Ek 2: dman n 21 Nisan 1330 (1914) tarihli 29. say s . Foto raf Alt : zciler Oca          
Ba bu u Enver Pa a Hazretleri.  
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