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er haftasonu tekrarlanan bir eğlencenin sadece küçük bir parçası olarak sergilenen taraftarlık olgusu, birçok bileşenden oluşan büyük bir
altkültürel ortamı oluşturur. Bu çalışmada, bu altkültürel alanda kazılar yaparak yaptığım geniş araştırmanın alan notlarına değinmeyi amaçlıyorum.1
Emerson, Fretz ve Shaw’ın açıkladığı üzere, etnografik yazım konusunda (bu
yazım işinin başlıca aracı olan) alan notları yazma ihmal edilerek gözlemcinin/araştırmacının yaşadığı tecrübelerin bir parçasını anlayabilmek gibi kilit
önemdeki husus gözden kaçmaktadır (2008: x). Bu gözlem raporu, kültürel
antropologların üzerinde durduğu notların gücüne yaslanarak oluşturduğum
araştırmanın satırarası notlarını içerir.
Bir stadyumda bulunmak, temel olarak bir spor müsabakasını takip etmek
için alanda yer almak gibi bir anlam içerse de, tekil insanın içinde yaşadığı
hazzı barındırır (Serbes ve Eskicumalı, 2021: 48). Eduardo Galeano, bu hazzı
şiirsel olarak anlatır:

Bu araştırmada Galeano’nun altını çizdiği “hac yolculuğu”nu incelerken genel
anlamda insan ve materyal üzerine verilerden yola çıkıyorum. Katılımcılarla
yaptığım görüşmeleri, kavram ve kuramlarla birleştirmeyi amaçlarken
materyal olarak taraftar fanzinlerini ele alıyorum. Fanzinler, birer altkültür
taşıyıcısı olarak, anonim yayınlar olmayı başardığından doğası gereği kolayca
elde edilebilen yerlerde olmamayı tercih etme eğilimi taşırlar (Serbes, 2020:
696). Bu nedenle, çalışmadaki araştırmacı pozisyonumu değerlendirirken sırt
1 Burada alan notları ve özetini sunduğum araştırmam, Medya ve Kültür dergisinin ikinci
sayısında yayınlandı. Çalışmanın tamamı için bkz: Serbes, H. (2021). “Punk’s Not Dead,
It Lives on The Football Terraces”: Tracing The Legacy of Punk in Subcultural Milieu of The
Football Firms. Medya ve Kültür, 1 (2), 142-163.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/medkul/issue/69328/1099173
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“Taraftar, haftada bir kez evinden kaçar ve stadyumun yolunu tutar. Bayraklar
sallanır, kaynanazırıltıları öter, maytaplar atılır, davullar çalınır, konfetiler
yağar gökyüzünden. Kent yok olur, rutin olan her şey unutulur, gerçek olan
tek şey tapınaktır. Bu kutsal alanda, ateisti olmayan tek dinin kutsal yönleri
seyredilir. Taraftarlar, bu mucizeyi daha rahat bir ortamdaki televizyondan
seyretme imkanına sahip oldukları halde, meleklerinin nöbetçi şeytanlarla
yapacakları mücadeleyi canlı olarak görebilmek için bu hac yolculuğunu
yerine getirir” (Galeano, 1997: 15)

		

Prekarya | Denemeler Dergisi

çantamdaki fanzinlerin verdiği öznel tutku içerisinde Donna J. Haraway’in
söylemiyle “mütevazi tanık” olarak tribündeki yerimden akademinin soğuk
koridorlarına uzanıyorum. Yarı-yapılandırılmış görüşmelere ise aşina olunandan (Fenerbahçe tribünlerinden) başladım. Yola çıkarken Henri Lefebvre’nin
G.W.F. Hegel’den alıntıladığı veciz sözü hep aklımın bir köşesinde tuttuğumu hatırlatmam gerekir: “Aşina olunan illa ki bilinen değildir”. Bu notlar,
tribün ve altkültürüne dair kısa bir özetle başlar, kavramsal olarak punk ve
taraftara değinir, katılımcılarla yaptığım görüşmelerden oluşan verilerin özetini sunar.

Tribün ve Altkültüre Dair

Altkültürlerin ürettiği performans alanı, gençlik hareketlerinin arketipini
oluşturur. Clarke’ın ifadesiyle (2001: 234), bu altkültürlerden Punk’ın ölümü bile yeni bir altkültürel söylem bırakarak daha az kapitalizm, daha fazla özerklik ve daha fazla anonimlikle kültürün üretilebildiği özel mekânlar
üretmişti. Bu mekanlardaki performatif eylemlerin altkültürlere ait miras
taşıdığı, arkaik bir gerçekliktir. Punk’ın ölümü nosyonu, içerisinde büyük
paradokslar barındırır: Punk’ın klasik arketipinden başka öznelliğine dikkat
çeken Clarke’a göre, bu söylem, kendin yap kültürü, bağımsız plak şirketleri,
özel plak mağazaları ve müzik mekanları üreterek ölürken bile haleflerine
yeni bir altkültürel miras bırakır. Müzik, kostüm ve davranışları gibi ortodokslarından kurtulan punk altkültürü, adı olmayan ama punk olan arzular
üretir. Bu yönüyle amacım bu gerçekliklerden yola çıkarak gençlik altkültürleri içerisindeki punk ve hardcore fanların, kapitalist ve modern futbol olgusuna karşı ne gibi performanslar sergileyebileceğini anlamaya çalışmaktır.
2 Sosyal Bilimlerde Yazmak Semineri Konuşma Metni -Leyla Bektaş Ata; 8 Ocak 2022,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi.
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Altkültürü tarz, düşünce ve tavır ışığında anlamaya çalışan araştırmalar iki
gelenekten beslenmiştir: Chicago Okulu ve Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi (CCCS) olarak bilinen Birmingham Okulu. Blackman’ın (2014) vurguladığı üzere, CCCS altkültür teorisi, her ne kadar Chicago Okulu’ndan türetilen yorumlayıcı bir sosyolojik çerçevede olsa da, epistemolojik bir şekilde bu
sapmalarda failin bilinçli oluşuna önem verir. Bu çalışma notlarına verdiğim
Tribün Ruhu başlığı bu bilinci yansıtmaya yönelik bir çabadır. Temelde, Cohen’ın eleştirel altkültür kuramındaki (1972), “altkültürü üretenlerin ortasınıf değil, hakim kültür tarafından baskı altına alınanlar olduğu” düşüncesine
yaslanıyorum. Baskı altındaki kültürlerin direniş ve muhalif düşüncesinde
özünü bulan CCCS teorisi, altkültürün temelini oluşturan gençlik hareketlerini özne konumuna sokmuştur. Bu teorik perspektif, Hall’un ifadesiyle
(1980), Lévi-Strauss, Barthes, Althusser gibi entelektüellerin fikirleriyle şekillenerek Gramsci’nin hegemonya fikrine sarılmıştır. Dolayısıyla, yürüttüğüm
çalışma Leyla Bektaş Ata’nın deyimiyle kurumlar nezdinde “hafife alınan”
bir alanı tartışmaya açmaktır.2
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“Punk Ölmedi, Tribünlerde Yaşıyor”: Savaş Sonrası Gençlik ve
Avangard Taraftarlık
1970’li yılların sonunda terminolojide ortaya çıkışıyla kabul edilen “punk”
kavramı, sahip olduğu politik ve estetik tavrı ile salt bir müzik biçimi olarak
görülemeyecek kadar değerlidir. Benton (2018: 14), Punk’ı tanımlarken, yekpare ve tek tip bir altkültürden bahsedilemese de otoriteye meydan okumak,
ana akıma direnmek, özgün olana vurgu yapmak ve do-it-yourself estetiğine
sahip olmak gibi kimi ortak özelliklere vurgu yapar. Karşıt bakış açılarıyla,
her türlü milliyetçilik ve düzen dışı bir yolda ilerleyen punk kültürü, birçok
faktörle birlikte gelişim göstermiştir. Errickson (2019: 7), sosyal bir kimlikle
tamamlanan ve dünyalarını yapılandırmaya yardımcı olan kültürel faktörleri
tanımlayan punk kültürünün gelişmesine yol açan bir dizi başka siyasi, sosyal
ve çevresel faktörün de olduğunu belirtir. Özellikle, İngiltere’de 1970’lerin
ortalarında görülen 'durgunluk' dönemiyle beraber istikrarın çökmesi, rockerlar arasında yükselen bir karşı harekete yol açmıştır. Bu bağlamda, İngiltere’de billurlaşan ve popülerleşen bu punk sahnesini punk akımının gerçek
özü olduğunu ifade eden Young (1999), kurumsallaşmış sanat kuramları ile
tekniklerine olduğu kadar, bunları yaratan topluma karşı da bir tepki olarak
görür. Avangard ve ayrıksı bir tutumun temsili olarak punk altkültürü, dönemin sosyopolitik iklimine karşı geliştirdiği tepkileriyle savaş sonrası gençliğin
yarattığı mitsel bir hareket olarak dikkati çekmektedir.
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Gruplar içinde yer alan bireylerce sahiplenme duygusunun etken olduğu holigan kavramı, şiddet olayları ile anılmasına rağmen, bu gruplardaki taraftarların aktif eylemleri neticesinde futbolun artı değer kazanmasına kattıkları
rol yadsınamaz. Tribün aktörleri, tribün kültürünün birer meta haline gelerek
‘şeyleşmesi’ne karşı kültürün taşıyıcıları olarak [bu kültürün] varlığının devam etmesine inanmaktadırlar (Serbes ve Eskicumali, 2021: 154). Bu anlamda yapılan önceki araştırmaların birçoğunda 'dışarıdan' bir gözle elde edilen
sonuçlarla genellemeye gidildiği açıkça görülebilmektedir. Dolayısıyla, futbol
kültürünü güzelleştiren taraftar etkinliklerine toptan bir şekilde holiganizm
adı verilmesi sakıncalıdır. Redhead’in (1993: 3), isabetli bir şekilde üzerinde
anlaşmaya varılmış bir “futbol holiganlığının tanımı” hiçbir zaman oluşturulmamış olduğu yorumu, bize holiganlık üzerine tekrar düşünme imkanı
tanımaktadır. Rookwood ve Pearson (2012) tarafından yürütülen ve bir dizi
etnografik çalışmadan oluşan saha araştırması, ‘holigan’ şeklinde ötekileştirilen taraftar oluşumlarının pratik bağlamda sadece zararlı yönlerini görenlere karşı taraftar ilişkileri anlamında olumlu yönlerini de ortaya koymuştur.
Dolayısıyla, sadece şiddet ile bağdaşlaştırılan taraftar gruplarının çağdaş topluluk teorilerindeki yeri tekrar düşünülebilir. Bu bağlamda, endüstrileşen ve
metalaşan, bu sebeple doğal bir oyun görüntüsünü kaybeden futbol, taraftar
gruplarının etkin bir eylem içerisindeki halinden gösteri dünyasına pencere
açan sistematik bir pazarı andırır.
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Taraftarların Stadyum Dışına Yerleşimi: Taraftar-Sonrası Davranış
Olarak Göçebe Hareket
Futbol stadyumlarında konumlanan taraftarlar, bireysel ve kolektif bağlamda
ait oldukları kulüplere dair çeşitli söylemler üretir. Gündelik hayatın ve güncelin ritmi içerisinde yer alan bu söylemlerin bir kısmı pankartlarla sergilenir.
Stadyumlar, taraftarlar için, bir nevi panayır yerlerdir. Hemen her stadyumda
yer alan pankartlar, bir anlamda modern futbolun serüvenini yansıtır.
“Politik ortamın (görece) Türkiye’de bu kadar alevlenmediği ve endüstriyel futbolun bu kadar hissedilmediği bir dönemde, bir tribün grubu içinde
(özne) olma deneyimini yaşadım. Çelişkiler, farkılılıklar, çatışmalar içerisinde kültürel birikim edindim. Sevinci ve üzüntüyü kolektif bir şekilde paylaşmayı deneyimledim. Öte yandan, tüm bu deneyimler bir yana, futbolun
ticari kaygılarla günümüzü kuşatmış olması nedeniyle stadyumlarda yer almıyorum” (K1).

“İletişim teknolojilerinin bu kadar yoğun olmadığı bir dönemde, tribün altkültürü, haliyle daha güçlüydü. Doksanlı yıllarda, taraftar grupları, sanal
olarak değil, gerçek ve fiziki anlamda yarışmaktaydı. Bu nedenle, taraftarların emekleri kutsaldı. Futbolun sponsorlar ve şirketler tarafından ele geçirilmesi, yeni medya teknolojilerinin baskın olması futbolu başka yöne taşıdı”
(K3).

Futbolun metalaşması, ticarileşmesi ve buna bağlı olarak oyuncudan taraftara kadar tüm aktörlerin oyuna yabancılaşması, Marksist teorinin bakış açısıyla daha netleşiyor. Marx (1975), işçinin ürettiği ürünlere, üretme eylemine,
gerçek doğasına ve diğer işçilere karşı yabancılaşmasını belirttiği teorisiyle
emeğin metalaştığını ifade ederek bu metalaşmanın ilk bakışta son derece
açık ve önemsiz gibi görünse de analizinin metafizik inceliklerle dolu olduğunu açıklamıştı. James’e göre (2018), Marksist yaklaşımlar (akademide modası geçmiş olmasına rağmen), futbol endüstrisinin kapitalizmin daha yüksek
bir aşamasına geçişini ve taraftarın ideolojik olarak tüketici olarak yeniden
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“Endüstriyelleşmemiş futbolun olduğu zamanlardaki çok daha samimi ve
çok daha emek verilen zamanları özlüyorum. Gece maçları ve sezonluk bilet
uygulamasından sonra, derbi maçlar için yarı yarıya konuşlanma uygulamasının kalkmasıyla beraber taraftarlık tasnifleri değişim göstermiştir. Seksenli
ve doksanlı yıllara kadar geriye gidersek, bir gece önceden öğlen maç saatine
kadar beklerdik. Rakip taraftarlarla çok acımasız kavgaların yaşandığı ama
aynı zamanda tribünlerde maç başlayana kadar zaman geçirildiği dönemler
geride kaldı. Bilet fiyatlarının ucuz olduğu, sezonluk bilet ya da ayrı tribün
gibi daha net sınıf farklılıklarının görülmediği dönemlerden kapitalizmin
etkisini gösterdiği dönemlere geldik. Endüstriyel futbol adı verilen bu dönemde taraftarlar maç öncesi tribünlerde zaman geçiremiyor. Bu nedenle,
taraftarlar arasındaki üretim, paylaşım ve sahiplenme azaldı” (K2).
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konumlandırılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan yabancılaşma artışlarını
analiz ederken en iyi sonucu verir. Meta fetişizmi teorisinin bir sonucu olarak,
bu yabancılaşma, taraftarlık altkültürünü olumsuz yönde etkiler.
Yabancılaşma ve metalaşma perspektifleri, futbol kulüplerinin kapitalizmin
etkisi altında olduğunu gösterir. Bu teoriler, genişleterek taraftarlık bilinci
hakkında düşünmemize yön verir. James, Murdoch and Guo (2018), yüksek
fiyatlı biletlerin ve sezonluk bilet uygulamalarının, orta sınıf tüketicilere etkin bir şekilde satılabileceğini hatırlatarak koltuklu stadyumlarda, topluluk
atmosferinin eskisi gibi olamayacağını savunur. Bu durum, satılan biletlerin
yanınızda kimin oturacağı ile ilişkilidir. Böylece, önceden belirlenen durumlar, taraftarların kiminle yan yana durmak istediğini engeller. Taraftarların
birbirlerine yabancılaşmasına ve onların karşılıksız olarak sahip çıktıkları kulüplere karşı hislerinin azalmasına yol açar.
“Fenerbahçe en büyük tutkum. Vazgeçmem olanaksız ancak özellikle Passolig uygulamasından sonra bir daha stada girmedim. Bunun yerine, maç öncesi stad çevresinde arkadaşlarla buluşup, yer, içer, tezahüratlarımızı yaparız.
Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değil ama anladım ki bana en büyük
zevki veren atmosferi bulduğum yer stad dışı oldu” (K4).
“Sahada futbol takımları yarışırken, tribünlerde de taraftar grupları üstünlük kurmaya çalışır. Hardcore fan olmak böyle bir şey. Endüstriyelin futbol
bileşenlerinin taraftar gruplarını konuşlandıkları yerden uzaklaştırması, bir
nevi onları yersizyurtsuzlaştırması rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdı.
Olabildiğince maç öncesi arkadaşlarımızla buluşmaya ve stad ambiyansını
sokaklarda yaşamaya devam ediyoruz” (K5).
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Pilz ve Wölki-Schumacher (2009: 8), sporun artan profesyonelleşmesiyle, fan
kültürünün ötesinde hayata karşı tavırlarıyla dikkat çeken ‘Ultra’ taraftarlardan bahseder. Ultra kimliğinde önemli bir nokta, bu gençlik kültürünün
tüm hayatları boyunca taşıdığı bir tutumları vardır. Sürekli bir araya gelerek, hayata karşı yeni bir farkındalık geliştirirler. Önceleri stadyum içerisinde
oldukça beliren bir yapıda olmalarına rağmen oyun ve taraftar arasındaki
uzaklaşma onları tribünlerden uzaklaştırdı. Yukarıdaki metinler dahilinde
yapılan analiz, Ultra olarak gösterilen hardcore fanların sıklıkla bir arada
bulunduğunu doğrularken birliktelik yerinin ise her zaman stadyumlar olmadığını göstermektedir. Bu durum, sadece ekonomik anlamda zorluk çeken Türkiye'deki taraftarlara özgü değildir. Sheffield United’ın Blades Business Crew grubu üyeleri arasında ampirik bir çalışmada bulunan Armstrong
(1998), taraftarların artan bilet fiyatlarına karşı publarda bir araya gelerek
maçları izlediğini açıklar. Taraftarların the Bramall Lane Stadyumlarının yakınlarında maç izlemeleri, Armstrong’un söylemiyle, post-fan davranış olarak
açıklanır (James et al, 2018: 4). Fenerbahçe taraftar grupları içerisinde sayısı
azımsanamayacak derece bir kitlenin, post-fan davranış sergileyerek, Şükrü
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Saracoğlu Stadı’nın yakınlarındaki cafe, restaurant ya da pub gibi yerlerde bir
araya gelerek neredeyse stadyum atmosferini bu mekanlara taşıdıkları görülmektedir.
“Palermo maçında açtığımız ve ‘Yeni bir mafya oluşumu musunuz?’ diyerek
polisler tarafından gözaltına alındığımız Pink Mafia pankartı trajikomik olması açısından unutulmaz konumda yer alıyor. Hicivli ve ironik amaçlarla
yapılan pankartların hazırlanışı oldukça yorucu ama tribündeki bir anlık
görüntü bile buna değer. Bunun dışında 'Nesilden Nesile 100 Yıllık Efsane'
pankartını ayrı tutmak istiyorum. 70 metrelik pankarta bir hafta emek verildi. İstanbul’da bir otoparkın 10 metrelik bölümünde yapıldı. Pankartın 5
metrelik bölümünü boyayıp, kurutmak için elimizde saç kurutma makineleri
ile saatlerce uğraş verdik. Mevsimin kış olması da işimizi epey zorlaştırmıştı.
O kadar emeğin sonunda muhteşem bir pankart ortaya çıkmıştı” (K6).

Thortnton’un (1995: 27) kavramsallaştırdığı altkültürel sermaye, gençlerin
duruşunu etkiler, bir anlamda onlara statü kazandırır ve en son stilleri bilme
şeklinde nesneleşerek vücut bulur. Futbol stadyumlarında var olan taraftar
organizasyonları, güncel tezahürat, pankart, afiş ve fanzin gibi altkültürel
üretimler biçimleriyle gelişim gösterir. Üstelik, bu üretimler tıpkı kültürel
sermayenin dağıtıldığı alanlarda sergilenen ürünler gibi performe edilir. Söz
gelimi, güncel argo şeklinde gelişen tezahüratın birlikte söylenişini desteklemek, altkültürel sermayenin gösterimidir. Bir haftasonu tribünlerde yer alan
pankart, taraftar grubunun söylem üretme alanı olarak algılanabilir.

Sonsöz: “Punk’ın Tribünlerde Keşfi”

Britanya'daki gençlik hareketi, “herkes yapabilir” diyen açık sözlü bir ideolojiyle, endüstrinin kendisine karşı açıkça nihilist bir tavır benimser (Bestley, 2007: 37). Herkesin her şeyi yapabileceğine inanılan do-it-yourself
ethosu, Punk’ın içinde gerçek bir güçtür. Bu güç müzik endüstrisine karşı nasıl bir silah olarak düşünülürse, taraftarların özellikle günler harcadığı pankart yapım süreci, ticarileşen futbola karşı bir ses olma anlamı taşır.
Pilkington (2012: 263), Punk’ın görsel temsilleri ve performansları (öznel
alanlarıyla beraber) incelendiğinde, tarihsel dinamiğinin ortaya çıkarılmasının kolaylaşabileceğini ifade eder. Bu anlamda, Fenerbahçe tribünlerinde
taraftarlarının imece usülü katkı sunduğu pankart çalışmaları, Punk estetiğinin bir tezahürü olarak yansır. Buna ek olarak, taraftar grupları, böyle bir çalışmanın sonucunda otantik bir ortamı yansıtırlar. Punk ideolojisine ek olarak, pankartlarda kullanılan grafik dil, görsel manada Punk’ın
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Tribünlerde görülen pankart hareketliliği, şimdilerde endüstriyel futbolun
reklam alabilme çabaları nedeniyle zayıflamış görünüyor. Yine de, “hardcore taraftar” olarak adlandırdığım bu kişilerin etkin olduğu yıllardaki tribün
ortamı incelendiğinde ortaya çıkan görsel şölenin punk kültüründeki kimi
ideolojiler ile benzerlik taşıdığının altını çizmek isterim.
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bir stilini yansıtır. Her türlü otoritenin sorgulanmasını muhalif ve bağımsız
yolla gerçekleştiren Punk’ın stili, bu görüşü benimseyen taraftar gruplarını
güçlendirir. Taraftarlık bilincinde grup dayanışmasının önem taşıdığı düşünüldüğünde, stadyumların, Punk’ın estetik kodlarının kültürel dağılım alanları olduğunu görebiliriz.
Taraftarlar tezahürat, pankart, afiş ve fanzin gibi altkültürel üretimler biçimleriyle modern futbolun dinamiklerine karşı koyabilirler. Bunları performe
ederken, onlar Thortnton’un (1995: 27) jargonuyla, “altkültürel sermaye”den
yararlanırlar. Agresif, retorik ve hicivli bir dil Punk’ın sahnelendiği alandan,
stadyumlara uzanır. Burada ise artık yeni bir tutku doğar: “Punk’ın tribünlerde keşfi, bu altkültürün şeyleşmesini engelleyerek hazzın, şiirin, sanatın,
hayal gücünün, aşkın ve devrimin praksisini yeniden yaşamayı sağlayabilir”
(Serbes, 2021: 158).
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