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FUTBOL DEY‹MLER‹
Short Passes Within A Limited Field: Idioms Of Football
Passes courtes dans un champs limité:
les expressions idiomatiques du football
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ÖZET
Bu makalenin konusu folklorik gelenek aç›s›ndan futbol ve medya aras›ndaki iliﬂkilerdir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik durumlar›m›zdaki de¤iﬂim geleneksel yaﬂam tarzlar›n› de¤iﬂtirdi ve bunun sonucu olarak, hayat›m›z›n bir parças› olan, deyimler gibi folklorik unsurlar, bu sürekli de¤iﬂen durumlar içerisinde yerlerini ald›lar.
Oldukça önemli ekonomik, politik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolay› futbol sadece bir oyun de¤il
ayn› zamanda endüstriyel bir sektör olarak görülür ve medya bunun potansiyelinden yararlanmak ister. Bu
sebeple bu makalede, futbol karﬂ›laﬂmalar›, futbol ile ilgili programlar ve gazetelerdeki futbol ile ilgili yaz›lar›n yard›m›yla, medyan›n futbolla ilgilenen çok say›daki insan›n paylaﬂt›¤› ortak bir dil yaratt›¤› öne sürülüyor. Böylece, futbol üzerine konuﬂanlar›n “Futbol Dili”nin s›n›rlar› içerisinde konuﬂmaya baﬂlad›klar›n›n
görüldü¤ü belirtiliyor.
Sonuç olarak, “Futbol Dili” kendi deyimlerini üretir ve deyimler bir folklorik unsur olarak bu süreçte
aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m›z bir ﬂekilde yerlerini al›rlar.
Anahtar Kelimeler
Futbol, medya, endüstri
ABSTRACT
The subject of this article is about to the relations between football and the media in terms of folkloric
tradition. The changes in our social, cultural political and economic situations have affected the traditional
ways of living and as a result of that, the folkloric elements such as idioms which are the part of our lives
have taken their roles in this ever-changing conditions.
As a result of rather important economical, political, cultural, social etc. reasons, Football is regarded
as not only a game but also an industrial sector. So the media wants to take advantage of its potential. For
that reason, in this article, it is asserted that with the help of Football matches, programmes about Football
in TV and columns about Football in the newspapers, the media makes up a common language which is related with football that is shared by large crowds of people who are interested in football. Therefore, it is stated that it turns out to be that many people who talk about football, begin to talk in a way within the limits
of “Football Language”.
Finally, “Football Language” makes up its own idioms and idioms as a folkloric element takes their
places in this process in a way which we will try to explain.
Key Words
Football, the media, industry

Halk kültürünün bir çok ö¤esi, sosyal, ekonomik ve kültürel de¤iﬂimlerle
birlikte farkl› ﬂekillerde, de¤iﬂerek, dönüﬂerek farkl› yap›lar içerisinde özlerini
korumakta ve “deyim yerindeyse” yollar›na devam etmektedir. Halk kültürü-

nün önemli bir ö¤esi olan deyimleri de
bu ba¤lamda ele alabiliriz. Deyimler de,
özellikle 80’li y›llardan günümüze ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük
bir de¤iﬂim yaﬂayan ülkemizin kültüründe yerini farkl› ﬂekillerde alm›ﬂt›r.
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Bu çal›ﬂmada ele al›nacak konu ise,
medya ve futbol aras›ndaki iliﬂkinin sonucu olarak oluﬂtu¤unu düﬂündü¤ümüz
bir “futbol dili”nin üretti¤i deyimlerdir.
Deyim kelimesinin tan›m›na bakarsak, deyim, birden çok sözcü¤ün, ço¤u
kez kendi anlamlar›ndan ayr› bir anlam
belirtmek üzere bir araya gelip kal›plaﬂan biçimidir. (Özdemir 5) Deyimler, toplum taraf›ndan benimsenen, genellikle
gerçek anlamlar› d›ﬂ›nda kullan›lan, anlat›ma güzellik ve çabukluk katan, kal›plaﬂm›ﬂ ve k›sa özlü sözlerdir. (...) Deyim, toplum taraf›ndan benimsenen,
toplumun ortak mal› olmuﬂ, kal›plaﬂm›ﬂ
sözlerdir. (Hengirmen 5) Yukar›da verilen tan›mlardan yola ç›karak öncelikle
ﬂu soruyu sorabiliriz: Deyimler, tüm toplumun ortak mal› m›d›r? Yoksa, belli ilgi
alanlar›na yönelenlerin, futbol ve medya
aras›nda oldu¤u gibi çeﬂitli etkileﬂimlerim oluﬂturdu¤u deyimler de olamaz m›?
Çal›ﬂmam›z biraz da bu soru ile yani
medya ile futbol aras›ndaki iliﬂkinin
üretti¤i deyimler ile ilgilidir.
Ong’un ikincil sözlü kültür (161)
ad›n› verdi¤i elektronik aletlerin egemen oldu¤u iletiﬂim süreci araçlar›ndan
olan televizyonda gösterilen futbol ile ilgili Maraton, Telegol gibi programlardan
ve yaz›l› kültürün bir arac› olan gazetelerdeki futbol ile ilgili yaz›lan yaz›lardan
toplayabildi¤imiz “futbol dili”nin deyimlerini ﬂöyle s›ralayabiliriz: “Sahada basmad›k yer b›rakmamak”,“Kalesinde devleﬂmek”, “Tak›m›n›n iskeletini oluﬂturmak”, “Ölü top”, “Maça yedek soyunmak”, “Fileleri havaland›rmak”, “Topu
a¤lara göndermek”, “Golü koklamak”,
“Üç puanla tan›ﬂmak”, “Rakibini sahadan silmek”, “Gol perdesini açmak”, “Gol
orucunu bozmak” “Düdük çalmak”, “Lige
havlu atmak” (Kaynakça bölümünde deyimlerin hangi kaynaklardan al›nd›¤›
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gösterilmiﬂtir*)Bu deyimlerin say›s› artt›r›labilir. Bunlardan birkaç›n›n ne anlama geldi¤ini aç›klamak gerekirse, örne¤in, “Golü koklamak” deyimi gol atmaya
büyük bir becerisi olan kimseler için
kullan›l›r. “Gol orucunu açmak” ise uzun
süredir gol atamayan ve kendisinden de
gol atmas› beklenen oyuncunun sonunda
bu amac›na ulaﬂmas› halinde kullan›l›r.
Örnekler ço¤alt›labilir, fakat burada sorulmas› gereken soru bu deyimlerin nas›l meydana getirildi¤idir.
Bu deyimlerin nas›l biraraya getirildi¤ini anlamak için öncelikle medya
ile futbolun günümüzdeki durumlar›na,
aralar›ndaki iliﬂkiye bakmak gerekir.
Günümüz kitlesel iletiﬂiminin baﬂat ögelerinden biri de medyad›r. Bugün milyonlarca insan, gündelik yaﬂama, ilgi
alanlar›na, siyasete vb. iliﬂkin bilgileri
medya arac›l›¤› ile edinmektedir. Bu yo¤un iliﬂki beraberinde, medyan›n insan›n bak›ﬂ aç›s›n› etkilemesi, tamamen
de¤iﬂtirmesi, insanlar›n olaylar› medyan›n gözünden alg›lamas› sonuçlar›n› da
getirebilir.
Futbol ise, son y›llarda, futbol tak›mlar›n›n devasa ticari anlaﬂmalara
neden olan maç yay›n› ihaleleri, yüklü
maç has›latlar›, tak›mlar›n y›ld›zlar›n›n
önemli miktarda paralar kazanarak reklamlarda yer almas›, büyük sponsorluk
anlaﬂmalar›, forma sat›ﬂ› gibi ekonomik
nedenlerden dolay› özellikle büyük ﬂirketlerin gözünde büyük önem kazanm›ﬂt›r. Ayr›ca futbol, Asla Sadece Futbol De¤ildir adl› kitab›nda Simon Kuper’in de
belirtti¤i gibi siyasilerin halk› yönlendirmek için kulland›klar› bir araç (Portekiz’i bir süre dikta rejimi ile yöneten Salazar halk› bunca y›l 3F kural›yla yönetti¤ini söylerken F’lerden biri de futboldur.) kültürel ya da ulusal kimli¤in ifadesi (Katalan milliyetçil¤inin temsilcisi
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olarak görülen Barcelona futbol tak›m›n›n formas› Katalanlar›n bayra¤› say›l›r
ve bu yüzden formalara reklam al›nmaz.) iﬂlevlerini de görmüﬂtür. (83) Bu
nedenlerden dolay› futbol, sadece bir
oyun olmaktan ç›km›ﬂ, büyük miktarda
paran›n döndü¤ü ayr› bir sektör, bir endüstri haline gelmiﬂtir. Giderek karmaﬂ›k bir hale gelen bu iliﬂki beraberinde
bu oyunu sokak aralar›ndaki masumane
mücadeleden dev plazalara, stadyumlara taﬂ›m›ﬂt›r. Bu iliﬂki ülkemizde de
benzer bir seyir izlemiﬂ, insanlar›n bir
piknik havas›nda gitti¤i maçlar›n yerini
büyük miktarda paralar›n döndü¤ü, saha d›ﬂ› birçok unsurun saha içini etkiledi¤i bir futbol anlay›ﬂ› alm›ﬂt›r. Nüfusun
artmas›, özellikle dört büyükler olarak
adland›r›lan tak›mlar›n taraftarlar›n›n
baﬂka ﬂehirlerde yo¤un olarak yaﬂamas›,
ekonomik nedenlerden ya da zaman olmad›¤› için maçlara gidilememesi vb. gibi durumlar nedeniyle, stadyumlar› doldurarak tuttu¤u tak›m› destekleyen taraftar tipinin yerini de, maçlar› evlerinde, ekranlarda seyretmeye baﬂlayan,
maçlar›n yorumland›¤› programlar› izleyerek saatlerini geçiren bir taraftar tipi
alm›ﬂt›r. Ülkemizde, milyonlarca insan›n en büyük u¤raﬂ›lar›ndan biri olan
futbolun yukar›da belirtilen tarzdaki getirisini büyük ﬂirketler, holdingler, günümüz iletiﬂim kültürünün önemli bir
unsuru olan medya arac›l›¤›yla oldukça
etkili biçimde de¤erlendirmiﬂtir. Taraftarlar›n›n say›s› milyonlarla ifade edilen
Fenerbahçe,
Beﬂiktaﬂ,
Galatasaray,
Trabzonspor gibi tak›mlar›n maçlar›n›n
naklen yay›nlanmas›, di¤er maçlar›n
özet görüntülerinin verilmesi, maç sonras› ekrana getirilen futbolla ilgili tart›ﬂma programlar›nda maçlardaki olaylar›n ele al›nmas›, genellikle bu programlara konuk olan kiﬂilerin ayn› maç-
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lar› köﬂeyaz›lar›nda tart›ﬂmalar› sonuç
olarak ayn› kodlar› paylaﬂan insanlar
toplulu¤u oluﬂturmuﬂtur. Bu ortak kodlardan bir bak›ma bir “Futbol dili” ﬂeklinde bahsedebiliriz. Medyan›n bunu
oluﬂturmas›ndaki neden ise kan›m›zca,
reklam gelirlerinden baﬂlayarak çok büyük bir getirisi olan futbolsever izleyici
kitleyi kendine çekmek, etkilemek için
onlar›n da özdeﬂlik kurabilecekleri ortak
bir dil oluﬂturmakt›r. Bu da beraberinde
“ayn› dili konuﬂan” ya da “birbirinin dilinden anlayan” bir kitleyi getirmiﬂtir.
Bu deyimlerin oluﬂmas›nda dikkat çekici bir nokta ise di¤er birçok deyim gibi
bu deyimler de gerçek anlamlar› d›ﬂ›nda
kullan›lm›ﬂ sözcüklerden oluﬂsa da hemen hemen hepsinde gerçek anlamlar›n›
da ça¤r›ﬂt›ran bir futbol terimi kullan›l›yor olunmas›d›r. Örne¤in, “Ölü top” deyiminde ölü kelimesi s›fat olarak kullan›larak futbol maç›n›n olmazsa olmaz›
olan top kelimesinin baﬂ›na geliyor ve
böylece bir futbol deyimi oluﬂturuyor.
“Gol perdesini açmak” ise, gündelik hayatta kullan›lan perdeyi açmak eylemi,
bir futbol terimi olan gol ile birleﬂtirilerek ve gerçek anlam›ndan sapt›r›larak,
gollü bir maçta at›lan ilk golü ifade etmek için kullan›l›yor. “Üç puanla tan›ﬂmak” deyiminde de yine bir fiil ile bir
futbol terimi yanyana getirilip bir deyim
halini al›yor. Deyimlerin oluﬂmas›nda
kullan›lan yol, bir futbol terimi ile an›ﬂt›rma yoluyla ba¤lant› kurulmas›na yarayabilecek bir fiilin, ismin ya da kal›b›n
bir araya getirilerek gündelik hayattaki
kullan›m›ndan sapt›r›lmas›d›r. Televizyondan yay›nlanan maçlardaki, futbol
programlar›ndaki “Futbol dili” taraf›ndan oluﬂturulan bu deyimlerin ak›lda
kalmas›n› sa¤layan ﬂey, medyan›n deyimler akl›m›zda yer etsin diye, Ong’un
eserinde belirtti¤i gibi an›msanabilir bir
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ﬂey düﬂünmemizi sa¤lamas› m›d›r? (49)
Futbol ile ilgili yay›nlar›n, tart›ﬂma
programlar›n›n, köﬂe yaz›lar›n›n bahsetti¤i birçok ﬂey yan›nda nas›l oldu da baz› ifadeler kal›plaﬂarak bir futbol deyimi
haline geldi?
Büyük bir kitleye seslenen futbol
oyunundaki büyük potansiyeli kavrayan
ve oldukça iyi de¤erlendiren medyan›n
kuﬂat›c› etkisinin futbol ile ilgili düﬂünürken, yorum yaparken konuﬂulan dili
de etkilemesi bu ba¤lamda ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Maçtaki bir pozisyonu sadece ekrandan gösterildi¤i kadar›yla gören “Televizyon futbolu” izleyicisinin dili de futbol üzerine medyada konuﬂulanla, kendisine verilenle paralellik gösterebilir.
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