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ÖZ
Kentsel mekân bağlamında, geleneksel bir kentin dışavurum öznesi olan kahvehaneler, Diyarbakır kent
yaşamı içinde eskiden olduğu gibi bugün de toplumsal işlevlerini sürdürebilmektedir. Kentin mekânsal çatkısına yön veren toplumsal, ekonomik ve kültürel örüntülerin insanlara dayattığı yeni kabuller potasında; bugünün kahvehaneleri bohemlerin uğrak yeri olarak görülse de, bu mekânların eskiden sahip oldukları toplumsal
roller ile işlevleri bir tevatür olarak güncelliğini hala koruyabilmektedir.
Kahvehaneler, geleneksel bir kültürün egemen olduğu kentlerde; gün boyu iletişimin sürdüğü kent meydanlarında veya daracık sokaklar arasında konumlanan ve toplumsal yaşamın kültürel aidiyetlerini ifade
eden mekânlar olarak bilinmektedir. Bu tür kentlerin toplumsal döngülerini belirleyen cami, konut ve çarşı
arasında kültürel bir işleve sahip olan kahvehaneler; insanların (erkekler) boş zamanlarda buluşabileceği
veya sohbet edebileceği bir mekân olarak her dönemde bir cazibe merkezi olagelmiştir. Toplumsal dokuda
egemen cinsiyet (erkek) üzerinde kimlik bulan ayrıksı sosyalleşme olgusu, kendi sosyal sınıfı içerisinde gerek
sözlü ve gerekse seyirlik eğlenceler düzenleyerek, kahvehane mekânına cinsiyete dayalı kültürel bir anlam
yüklemiştir.
Bu çalışma, toplumsal yapının örüntüleriyle son derece bütünleşmiş olan kahvehanelerin günümüzdeki mekânsal ve toplumsal dönüşümleriyle birlikte halk kültürü bağlamında serencamını ortaya koyabilmeyi
hedeflemektedir.
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ABSTRACT
Coffee house(s) serving as the figure of the outward expression of a traditional city within the context of
urban space can maintain their social functions within the urban life of Diyarbakır as in the past. Though the
coffee houses today are considered to be a haunt(s) of bohemians in the light of forced social acceptances dictated by social, economical and cultural patterns guiding the spatial admixture of the city, the well-established
social roles and function(s) of these spaces can still preserve their actuality as a matter of fame.
In cities dominated by as traditional culture, coffee house(s) are known to be the spaces situated in city
square(s) hosting the all-day-long communication or in snug streets and demonstrating the life’s cultural sense
of belonging. Undertaking a cultural function between mosque, home and bazaar, the so-called monuments of
such cities, coffee houses have served as a figure of attraction in every period as a space where people (men)
could meet or chat in their idle time. By staging both verbal and theatrical amusements within its own social
class, the anomalistic phenomenon of socialization characterized by the dominant gender (male) in the social
texture has instituted a gender-based cultural meaning upon the coffee house.
This study is aimed at revealing the evolution of coffee houses within the context of folk culture by shedding light on today’s spatial and social transformations of coffee houses that have well fused with the patterns
of social life.
Key Words
Cafés and Coffee Houses; Social, Cultural and Spatial Transformations; Diyarbakir.
“Hükümdarların şölenlerine katılmaktansa,
Kahvehanede oturmayı yeğlerim
Çünkü o şölenlerde konuk ev sahibini ağırlar”.
Mir Haydari, İranlı ozan, 17. Yüzyıl[Goushegir 1998:169].
“Kahvehanede buluşuyoruz ya da onu her zaman gittiği kahvehanede bulabilirsiniz gibi cümleler yaklaşık 300 yıldır toplumsal yaşamın demirbaşıdır”
[Heise 2001:109].
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1. GİRİŞ
Kahvehaneler mekânsal anlamda ilk
olarak İslam dünyasında ortaya çıkarken,
aslında o zamana kadar toplumsal sınıflar
arasında eksikliği görülen; fakat bir türlü
ortaya çıkamayan veya örtük kalan bir kurum olmuştur (Yıldız 2007:197). Mekânsal
anlamda kurumsal kimliğini yaratamamış
kahvehaneden önce, insanlar belli durumlarda bir araya gelmelerini sağlamak için
kutsal mekânları (cami, kilise v.b.) kullanmışlardır. Ancak kutsal mekânlara atfedilen değerler; insanların kendi aralarında
rahatça hareket edebilmelerine bir sınırlama getirmekteydi. Buna karşın kahvehaneler ise insanlararası ilişkilerde tüm
fiziki engelleri ortadan kaldırmıştır.
Toplumsal temsiliyeti sağlayan kahvehanelere gitme arzusunda, bu mekânlara
bir fincan kahve içme isteği ile değil; sosyal
bir ortama girme, eğlenme ve başka kişilerle görüşme talebi belirleyici olabilmiştir
(Deniş 2008). Kahvehaneler; var oldukları
toplumsal hayatın içinde sosyo-kültürel
yaşamda köklü değişimlere sirayet ederek,
evin dışında (Resim 1) gelişebilen bir toplumsal hayatın önünü açmıştır. Geleneksel
Türk toplum hayatında önemli bir yere sahip olan kahvehaneler; toplumsal iletişim
biçimlerini yönlendirebilmeyi sağlayan kamusal alanlardan biri olmuştur. Toplumun
geleneksel hayat tarzıyla bütünleşmiş olan
bu mekânlar; yüzyıllardan beri toplumsal
hayat içinde yer alarak, boş zamanlara yer
açmanın yanında siyaset, güncel sorunları
paylaşma ve kültürel işlevlerle toplum katmanları arasında bir iletişim aracı olarak
görev üstlenmiştir.

Geleneksel toplumsal hayat ve kültürün baskın olduğu şehirlerde, semavi kutsal kitaplara derinden bağlı eski toplumların kentsel nirengi noktalarını belirleyen
çarşı, pazar, hamam ve cami arasında kendine yer arayan kahvehane; yeni bir kamusal mekân olarak ortaya çıkmıştır (Carlier
1998:199). Eldeki kaynaklar kendi içlerinde tezatlar oluşturmakla birlikte, kahve ve
kahvehanenin Arap kökenli bir kurum olarak kabul gördüğü ve daha sonrasında da
farklı coğrafyalara yayıldığı benimsenen
bir görüştür. Türklerin 16. yüzyılın sonunda başlayarak, hem içecek olarak kahveyi
ve hem de kurum olarak kahvehaneyi dindaşlarından fazla bir şekilde benimseyerek, kamusal bir mekâna dönüştürdükleri
bilinmektedir (Hattox 1998:67).
Yakındoğu’nun birçok şehrinde sınırlı
bir işleve sahip kahve dükkânlarından daha
farklı ve gösterişli olan kahvehanelerin İstanbul ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde
var olduğu bilinmektedir. Anadolu’nun
mistik bir bölgesinde yer alan Diyarbakır, eski kahvehanelerinde üstü hasırlarla
örülmüş kürsüler (tahta oturak) yapının
önüne bırakılarak, açık havada gelip geçeni seyretmek, sohbet ortamı yaratmak ve
nargile içenlere dinlenme olanağı sunulabilinmekteydi. Eski kahvehaneler özel alan
ile kamusal alan arasında işlevsel veya kılgısal sonuçlara önsel olarak atıfta bulunulmayan erkeklere özgü mekân örnekleridir.
Günümüz kent yaşamında ise, kamusal
sosyal mekân kavramının erkeklerle; özel
kavramın da kadınlarla özdeşleştirilmeyeceği bir görünüm sergilemektedir(Resim
2).

Resim 1. Ulucami’nin önü ve erkek cinsiyetine dayalı toplumsal görünüm (Diyarbakır,2009).

Resim 2. Dicle ve Fırat Kültür Merkezi avlusunda
toplumsal cinsiyetin mekân ve zaman paylaşımı (Diyarbakır, 2009).
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2. KAHVE VE KAHVEHANELERİN TARİHSEL HİKÂYESİ
Kahve, aynı isme sahip ve fidan boyunda olan küçük bir ağacın meyvesi (Resim 3) olarak bilinmektedir. Yemen’in en
sıcak bölgelerinde yetişen kahve, fındık
gibi sert bir kabuk içinde bulunur ve kabuk
kırılınca içinde kahve çekirdekleri çıkar.
Yemen kökenli olarak bilinen kahvenin
16. yüzyılın ilk yarısında Suriye’ye ve bu
ülke üzerinden de İstanbul’a(1554) getirildiği rivayet edilmektedir (David 1998:125).
Kahvenin ortaya çıkışıyla birlikte bu içecek maddesinin uzun bir zaman aralığında
yalnızca Araplar tarafından kullanıldığı
bilinmektedir. Bir asır sonrasında da kahve, Suriye, Mısır, İran ve Hindistan’da yayılmaya başlamıştır. Kahvenin Yakındoğu
ülkelerinde yayılarak İstanbul’a gelişi ve
burada ilk kahvehanelerin açılması 1555
yılında olmuştur (Birsel 2009:11).

sında kültürel dönüşümü eğlence olgusuyla birleştirerek değişimin en önemli figürleri haline geldikleri söylenebilir. Osmanlı
toplumsal hayatının yeniden kodlanan
sürecini yaşama sokan Tanzimat Fermanı sonrası hayat bulan kültürel çeşitlilik,
toplumsal gruplar arası esnek geçişler ve
sosyal zenginliğin sokağa yansıyan tezahürüyle işlevini zenginleştiren kahvehaneler;
ev-cami-çarşı üçlüsü etrafında sıkışan hayata yeni bir ruh getirmiştir.

Resim 4. Sokakta sosyal hayat1; (Ayine, no.28,
Mart 1992, Aktaran: Georgeon 1999:62).

Resim 3. Kahve ağacı ve meyvesi.

Kahvehaneler 16. yüzyıldan itibaren
Osmanlı imparatorluğunun sosyal hayatında yer alan kamusal mekânlardan birisidir. Osmanlı hükümranlığının en parlak
döneminin yaşandığı bu yüzyıldan başlayarak; Tanzimat, Meşrutiyet ve sonrasında
Genç Cumhuriyet döneminin sancılı geçen
sosyal değişimin nirengi mekânları içinde
kahvehanelerin yer aldığı bilinmektedir
(Ediz 2008:180). Kahvehanelerin yapılanma süreçleri birçok çalkantıyı bünyesinde
barındırmakla birlikte; onların toplumun
sosyal katmanlarını oluşturan gruplar ara-
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Tarihsel döngüler içinde ortaya çıkan
kahvehaneler; Ortadoğu’da kimlik bulan ve
daha sonraları da dünyanın değişik yerlerine yayılan toplumsal bir kurumdur. Etimolojik olarak “kahve evi” anlamına gelen
kahvehane; kahve tüketilen bir yer olarak
kurulmakla birlikte bu mekânlar zamanla
sohbet ve dedikodu (Resim 4) edilen, eğlenilen, dinlenilen, dini ve güncel tartışmaların yapıldığı ve halk hikâyelerinin anlatıldığı kültürel mekânlara dönüşmüştür
(Nişli 2008). 16. yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede kahvehaneler mekânsal
özellikleri itibarıyla toplumsal düzen içinde yarattıkları kültürel işlevlerine birçok
değişimi katarak gelişebilmişlerdir. Siyaset (Resim 5), eğitim, sanat ve ticaret gibi
birçok farklı konunun ele alındığı ve tartışıldığı kahvehaneler; zaman içinde değişik
gruplara ayrılmıştır. Kamusal mekân olan
bu kahvehaneler bulundukları semtin sosyal yapısına göre mahalle, hamal, esnaf,
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tulumbacı ve semai kahvehaneleri olarak
isimlendirilmişlerdir (Ediz 2008:182). Osmanlı İmparatorluğu’nun reform hareketlerinin cereyan ettiği yıllara tanıklık eden
İngiliz gezgin “Charles Mac Farlane”; şehir
hayatında ortaya çıkan yeni sosyo-kültürel
doku üzerine yaptığı gözlemlerinde şu tarihsel yargısını dile getirir: “Türkler kahvesiz yaşayamaz” der (İşoğlu 10.03.2009).
Oryantalist bir gezgincinin gözlemlerinden
ortaya çıkan bu yargı; sürekli bir değişim
içinde olan hayatın kültürel boyutunda
kendi alışkanlıklarının izini süren, kahve
ve tütünün verdiği zevki bütün dünyevi nimetlerin üstünde gören geleneksel Türk’ün
yaşam tarzına göndermelerde bulunmaktadır.

Resim 5. Suriçi Balıkçılar Semtinde Sofi Galip’ın
kahvehanesi2 (Diyarbakır, 2009).

Osmanlı geleneksel toplum kültürünü temsil eden cami, medrese ve saraylı
üçlüsünün dışında 16. yüzyılda sivil bir anlayışla toplumsal hayata dâhil edilen kahvehane toplumsal erki elinde tutan tabaka
tarafından kuşkuyla bakılan bir kurum olmuştur (Yaşar, 2006). “Kahvehaneler siyasal iktidarın ilkeleri dışındaki karşıt fikirlerin üretildiği yerlerdi. Görece özerklikleri, sayılarının fazlalığı ve halkın örgütlü
olarak toplanabilecekleri başlıca mekânlar
olmaları nedeniyle, bu mekânlarda siyasal iktidarın politikalarına karşı olan görüşlerin üretilmesi daha rahattı” (Öztürk
2006:494). İnsanların günlük hayatlarında istedikleri zamanda toplanabildikleri,
fikir ve bilgi alışverişinde bulundukları,
yaşadıkları çevrede gelişen olaylardan
haberdar oldukları ve bir araya geldikleri
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kahvehaneler; mevcut siyasi otoritelerin
her zaman kuşkuyla baktıkları mekânlar
olmuştur. Kahvehaneler zamanla gelişerek
elde ettikleri yetkinlikle toplumsal hayatın
tam merkezinde, herhangi bir yerin köşe
başında veya meydanın tam orta yerinde
kendini gösterebilmektedir. Bu mekânlar
muhabbet yerleri olma özelliklerini aşarak,
bilgi öğrenilecek yerlere dönüşmüşler (Ediz
2008:183). Kahvehane sohbetlerinin yavan
ve kısır bir döngü etrafında geliştiğine dair
yaygın bir kanı vardır. Ancak kahvehanelerin toplumsal yapıyla birlikte değişime uğrama ve kahvehanenin nitelikli bir mekân
olma özelliğine kavuşmasıyla bağlantılı
olarak; bu mekânlarda sanat ve edebi tartışmaların ortaya çıktığı görülmektedir.
Daha sonraları Avrupa’da da olduğu gibi,
kahvehane bir tür edebiyat forumuna dönüşmüştür (Hattox 1998:89).
20. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan
dönemde; fıkra, inceleme, hatıra ve denemeler üreten yazarlar ile bazı önemli şahsiyetlerin şiir ve hikâyelerine konu olabilen
kahvehaneler, Türk yazın tarihinde yerini
almıştır. Türk toplum hayatının önemli
mekânlarından biri olan kahvehaneler, 20.
yüzyılın başından bu yana Müslümanların
ağırlıkta olduğu ülkelerde geniş halk kitlelerinin okuryazarlaştırılmasıyla birlikte
toplumsal önemlerini büyük oranda yitirmişlerdir (Yağbasan, Ustakara 2008:239).
Ülkemizde kahvehanelerin benimsemiş oldukları toplumsal işlev bağlamında orta ve
alt sınıfa hitap etmiş, bu sınıfların sosyal
ve siyasal ortamda var olabilmelerini belirleyen mekânlar içinde yer almıştır. Semtlerin birer odak noktaları haline gelmiş olan
kahvehaneler; Cumhuriyet sonrası gelişme
sürecine giren kapitalizmle birlikte şehirlerin gelişme döngüleri içinde kendilerine
hep bir yer bulabilmişlerdir (Deniş 2008).
2.1. GELENEKSEL TOPLUMDA
KAHVEHANELERİN SERENCAMI
İnsanlar; toplumsallaşma hareket ve
kabiliyetlerini birbirinden farklı çevre ve
mekânda icra etme yeteneğine sahiptirler.
Türk toplumunun geleneksel yaşam alışkanlıkları içinde kahvehaneler önemli bir
toplanma yeri olma işlevini görmektedir
(Öztürk 2005:20-21). Geleneksel değerler
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örgüsü etrafında toplumsal yaşam kodlarını oluşturan Türk toplumunun hayatında
kahvehane kültürü önemli bir yer tutar.
Bu kamusal mekânların en önemli niteliği;
topluluk halinde bulunan bir grup insanın
ortak ihtiyaçlarını tanımlı bir alanın içinde
değerlendiriyor olması vardır (Nişli 2008).
Toplumsal hayatın gün boyu sürdüğü
meydanlarda, daracık bir sokağın başında bitiveren bir meydancıkta veya sokakların kesişme noktalarında konumlanan
kahvehaneler; kapalı, yarı açık veya açık
mekânlarıyla hareket halindeki toplumsal
bir hayatın uğrak yerleridir (Günçe; İlkin
2005:308). Doğaçlama bir toplumsal kimliğe bürünen bu mekânlar; ticari ve sosyal fikirlerin yanında, önemli siyasi kavramların
ortaya çıkışına da ev sahipliği yapmıştır.
Kahvehane insanları; kahvehanelerin hem
yaratıcıları ve hem de birer beşeri ürünleri konumundaydılar. Bir sokağın yanı
başında girilen bir dükkânda veya küçük
bir alışverişte; bir fincan kahve ya da bir
bardak çay içmeden (özellikle Türkiye’de)
çıkılması olağan bir durum değildir.
Türkiye’deki kahvehaneler, kuruluşlarından itibaren Batı dünyasındaki örneklerin aksine; kendi müdavimlerini diğer kesimlerinden izole etmeden mekânsal kültürünü yaratmıştır. Bu kamusal mekânlarda,
insanlar kahvehanede yapılan etkinliklere
göre farklı bölümlere ayrılmış mekânlarda
kendilerine yer bulabilmekteydi. Hayatın
sürdüğü alanlarda fiziki mekânın sembolik anlamlarından arındırılmış birer boş
mekânlar olmadığını ancak toplumsal bir
bakışla nesnelere odaklandığımızda ise bu
mekânların okunabilir işlevlerini görebilmekteyiz. Farklı toplumsal grupların kent
yaşamı içindeki ilişkilerinde; somut mekânın kültürel, siyasi ve ekonomik anlamlar
taşıdığı ve toplumsal katmanlar arasında
kültürel bir ilişki sağladığını söyleyebiliriz.
Geleneksel toplumsal yapının kodlanmış hiyerarşik düzende, kahvehane
kültürünün Yakın Doğu’daki Arap ve Müslüman toplumların belleğindeki tezahürü;
kültürel bir kimlik vurgusu olarak ortaya
çıkmıştır. Toplumsal kabullerin belirlediği yeni içecek, beslenme alışkanlıkları,
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konukseverlik ilkeleri; günlük davranış
biçimleriyle insanlar arası bütünleşmeyi
kahvehane mekanı üzerinde sağlayabilmekteydiler (Desmet-Grégoire 1998:15).
Toplumsal yaşamın çetrefil döngüsünü
mekânsal boyutta tanımlı hale getiren
“yer” olgusu; insanlar arası ilişkileri sağlayan kamusal ve özel mekânlar üzerinde
iletişime aracılık ederek, toplumun kültürel sürekliliğine alan açmaktadır (Glassie
2005:232). Türkiye’de geleneksel kent yaşamında toplumsal değerlerin dışavurumunu temsil eden kahvehaneler; günlük
yaşamın alışkanlık yaratan mekânlarına
dönüşmüştür. Gündelik hayat içinde günübirlik uğrayanlar olmakla birlikte, asıl
olan bu mekânı anlamlı kılan müdavim
müşterilerin olmasıdır.
Osmanlı’da kahvehanelerin kamusal
mekân olarak yayılmasını sağlayan nedenler, toplumun yaşam tarzıyla ilişkilidir.
Osmanlı’da egemen olan cinsiyeti belirleyen erkeklerin hayatlarında dini mekânı
tanımlayan cami, özel mahrem yaşamın
geçirildiği konut ve yaşamın idamesini
sağlayan ticari mekândır. Bu mekânların
dışında kamusal bir alan olma kimliğini taşıyan kahvehaneler; yeni bir kamu mekânı
olarak toplumsal döngüyü var eden değerler arasında iletişimi sağlayan merkezlere
dönüşmüştür (Nişli 2008).
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik politikasına özdeş olan modernleşme hareketleri kahvehanelere yansıması
çok uzun bir zaman almadan gerçekleşti.
1930’lu yıllardan itibaren kahvehaneler de
modernleştirme adı altında gerek mimari
anlayışta, gerekse kahvehane eşyalarının
modernleştirilmesi boyutunda girişimler
ortaya çıkmıştır. Ancak Doğu kültürünün
tembelliğini temsil ettikleri gerekçesiyle
kahvehane mekânları uzun bir dönem elit
tabaka tarafından acımasız eleştirilere maruz kalmıştır.
II. Dünya savaşına girildiğinde kahvehaneler için örnek alınan model artık
“Doğu” olmaktaydı. Büyük çabalarla başlatılan “Asri Kahvehaneler” projesinin yeni
adı, artık “Şarkvari Kahveler” projesine
dönüştürülmüştür. Daha önceleri eleştiri
alan peyke, kerevetler 1941’deki Türk kah-
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vehanesinin aslı unsurları haline getirilmiştir (Öztürk 2005:267-268).
2.2. KAHVEHANE VE TOPLUMSAL BELLEKTE DEĞİŞİMLER
Kahvehaneler üzerine yapılan tartışmalar, Osmanlı’dan Genç Cumhuriyet’e
kadar devam ede gelmiştir. Yeni cumhuriyetle birlikte kahvehanelere yönelik eleştiriler yoğunlaşmış ve “asrı kahvehaneler
projesi” üzerine o günün aydınları arasında
büyük tartışmalar yaşanmıştır.
Cumhuriyet’in inşasını takip eden ilk
yıllarda kahvehanelerin temizliği, mimari
özellikleri ve yerel halkın zamanını miskin
bir şekilde öldürmesi gibi gerekçelerin yanında, o günün kahvehanelerine yöneltilen
en büyük eleştiri; bu mekânların “devrim
hızına” ayak uyduramamaları vurgusu öne
çıkmıştır. Yeniden yaratılan bir toplum
modelinde çağdaş batı uygarlığına ulaşmak temel bir hedef olmasından dolayı;
kahvehane bu nitelikleri taşıyacak yeni
toplum projesine engel olarak görülmüştür. Bu düşünceler Türkiye kahvehaneleri
ile Batı kahvehaneleri arasında bir karşıtlık kurularak, Türkiye’dekileri ıslah edilmesi fikri öne çıkmıştır (Öztürk 2005:127).
20. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye’de
sürekli olmasa da, en azından düzenli aralıklarla canlı halk edebiyatının üretim ve
sergilenme yerine dönüşmeyen kahvehane
yok gibiydi. Kahvehanelerde kuşaklar boyunca sürdürülen hikâye anlatma sanatı,
geçtiğimiz yüzyılın başından bu yana tüm
İslam ülkelerinde geniş halk kitlelerinin
okuryazarlaştırılmasıyla birlikte eski özgünlüğünü yitirmiştir (Heise 2001:29-30).
Kahvehanenin nihai başarısından kente
özgü toplumsal yaşamın belirleyicileri arasında yer alan hangi katmanları etkilediği
ve ilk önceleri eleştirilerin doğrudan hedefi
olanların nasıl olup da zamanla kabul gören ölçütler haline geldiği veya toplumun
bu kamusal mekânın toplumsal yapısıyla
birlikte nasıl değiştiğini anlamak çok da
zor değildir (Hattox 1998:81). Toplumsal
yaşamın kültürel ve sosyal değerler manzumesini oluşturan ortak değerlerin yitirilmesi veya güçsüz bir hale getirilmesi “bellek” yitimine denk gelmektedir (Carlier,
1998:196). Ne zaman, nerede, kimin için
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ve hangi alışkanlıklara göre ortaya çıkan
bu kamusal mekân, toplumun kültürel algı
süzgecine nasıl sirayet etmiştir? Kahvehanelerde erkeklere özgü kuralların katılığını, ortak kabulleri zorlayan erke karşı
duyarsızlık; bu mekânın soysallık oyununda birlikte yaşarlık olgusunun toplumsal
boyutunu sorgulamak, bize bu mekânın
ferasetini ortaya çıkaracaktır.
Kahvehanelerin tarihsel süreçte yaşanan değişimlerle birlikte miadını doldurduğu görüşü; bugünün toplumsal görünümünde doğru bir sonucu işaret etmeyebilir.
Kahvehaneler işlevsel olarak değişikliklere maruz kalmakla birlikte, bir hizmet ve
kültür kurumu olarak, geçmiş 300 yılda
olduğu gibi günümüzde de toplumsal gelişmeleri izlemeye devam etmektedir (Heise
2001:188-189). 1970’lerden itibaren toplumsal yapı içinde genç nüfusun yarattığı
değişim rüzgârı; onları kamusal mekânların müdavimleri haline getirdi. Osmanlı
döneminde kadınlara açılan yerler arasında kafelerin olması gibi; Genç Cumhuriyet döneminde de toplumsal ve kültürel
değişim beraberinde genç kızlara kahvehane yolu açmıştır. “Kafe” diye tanımlanan
mekânları her şehirde görmek mümkündür. Çok çeşitli türleri, ulusal özellikleri
ve işlevsel özellikleri olmalarına karşın;
bu kurumlar kahvehane sektörünün başlangıçtan beri sunduğu yeme, içme, oyun,
eğlence ve az da olsa eğitimden oluşan bir
karışımı sunmaya devam etmektedir. Kahvehaneler bir üretim yeri, özellikle de gazete haberlerinin yayıldığı bir yer olma işlevini günümüzde de hala sürdürebilmektedir.
Kahvehaneler kültürel ve okumaya dayalı
çoğu işlevini yitirmekle birlikte, bu kamusal mekânlarda gazete okumak hala çok
yaygın bir durumdur.
Kahvehane olgusunun toplumsal düzeyde sosyolojik yapısını ortaya çıkaran
erkin arkasında; katmanlaşan toplumsal
normlara bir başkaldırı veya meydan okumanın varlığı olasıdır. Bu nedenle; kahvehanenin toplumsal yapıdaki kültürel
gücünü; birbirine karışan müdavimleri ve
siyasal fonksiyonlarıyla klasik bir değer
anlayışının kodlarını temelden sarsmaya
başlamış olmasıdır. Bireyin kültürel geli-
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şiminin maddi kaynaklarından biri olan
“kahvehaneler”; bireysel ilişkileri, toplumsal kabuller manzumesi içinde geliştirebildiği gibi, toplumsal işlevlere ev sahipliği
yapan kamusal mekânlardan bir tanesidir.
Toplumsal dayanışmayı sağlamak, ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, kültürel
değerleri paylaşarak geliştirmek gibi toplumsal ilişkiler; asırlar boyu bu mekânlar
içinde hayat bulmuştur.
3.
DİYARBAKIR’IN
TARİHÎ
“SURİÇİ”NDE KAHVEHANELER
Diyarbakır; kahve ve kahvehane kültürünün yaşandığı bir şehir olarak görülürken, aynı zamanda kahve imalatının
yapıldığı yerlerin başında gelmektedir.
Kentin “Yoğurt Pazarı” olarak gösterilen
ticari merkezinde “tahniş” olarak tabir
edilen tokmaklarla kahve döven imalathanelerin olduğu; yaşı geçkin insanlar tarafından hep dile getirilmektedirler. Satıcılar üzerlerinde beyaz önlükleri, ellerinde
sarı metalden yapılmış kahve cezveleri ve
kulpsuz kahve fincanlarıyla çarşı esnafına
ve tüccarına “mırra” kahvesi satarlardı.
Diyarbakır’da çok kahve içildiğinden olsa
gerek ve de kimin yazdığı bilinmeyen anonim bir kahve şiiri[Kahve-i Ruz-i siyahım /
Nef-i vardır bedene / Bir sabah / bir akşam
/ Değil öyle fır fır edene] ağızdan ağza hala
dolaşmaktadır.
Halk kültürü; toplumsal yaşamın
manzumesini oluşturan kabullerle birlikte
gelenekten yansıyan ve esasen kırsal/sanayileşme öncesi kültürlerin dışavurumu
olan bir kabuller potasıdır. Toplumsal uzlaşıyı sağlayan bu kabuller; seri üretim,
makineleşme ve 20. yüzyılın popüler kültürüne tezattır (Yoder, 2004:98). Türk kültür dünyasının bir bellek dokusu etrafında
şekillendirdiği geleneksel kahvehaneler;
faydacı bir değerin öznesi olmaktan ziyade,
kültürel olguların anlam bulduğu mekânlar olarak algılanılmalıdır. Yapılan araştırmaların bütüncül potası içinde ortaya
çıkan bulgularda geleneksel kahvehanelerin kapısından içeri girmek; bireyin toplumsal kabulünü sağlayan mekânı işaret
etmektedir(Günçe; İlkin 2005:308).
Diyarbakır Suriçi bölgesinde; Müslüman halkın kutsallık atfettiği ramazan ay-
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larında kahvehaneler geceleri bir cümbüş
ve renkli bir sosyal hayatın yaşanmasını
sağlayan bir şölene dönüşürdü. Bu etkinliklerde yöresel halk sanatçıları (dengbejler) abrana eşliğinde yörenin ünlü destanlarını kahvehanede oturanlara söylerlerdi
(Resim 6). Şehir hayatında kültürel eylemlerin sergilendiği Suriçi kahvehanelerinde
yatsı namazından sonra romanlar, masallar, Hazret-i Ali cenkler, Zaloğlu Rüstem,
Battal Gazi gibi birçok şahsiyetin kahramanlıkları anlatılırdı. Haftanın belli günlerinde de Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha,
Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Mem-u
Zin ve Zembilfroş gibi aşk masalları ve destanları dinleyicilere aktarılırdı.

Resim 6. Dengbejler evi ve ziyaretçilerle sohbet
eden Dengbejler (Diyarbakır, 2009).

1655’te Diyarbakır’ı ziyaret eden büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi; ticari kervanların uğrak yeri olan ve günümüzde de
kahvehaneler ile kafeler olarak yeni bir işleve kavuşan Hasan Paşa Hanı’nın ne kadar görkemli bir yapı olduğunu tasvir eder.
Hanın avlusundaki Şadırvan tüm heybetiyle hala ayakta kalabilmek için zamana
direnmeye çalışmaktadır (Resim 7). Her
ne kadar Evliya Çelebi hanın kitabesinden
söz etmemekle birlikte, hanın kitabesinde
yapının 1574-1576 yılları arasında yapıldığını belirtir (Kiel 2003:111-112). Yüzyıllar
önce dünyada ilk robotun imal edildiği,
dünyanın önemli kütüphanelerinden birisinin bulunduğu, üniversite düzeyinde
eğitim veren 265 medresenin olduğu; 150
yıl önce üretilen ipekler; kirpas, mintan ve
kökboyalı iplikleri için Avrupa ülkelerinin
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rağbet gösterdiği Diyarbakır; şimdilerde
işsizlik, yoksulluk ve kentsel yozlaşmayla
boğuşmaktadır (Mercan 6.29.2009).

İslami kentin toplumsal hayatına katılan kahvehane; kentin yaşamına ve kültürüne sirayet etmesi uzun yıllar almıştır.
“Bu yeni buluşma mekânıyla birlikte toplumsal ilişkilerde bambaşka bir anlayış
ortaya çıkmış ve o güne dek cami ile hamamda gelişen toplumsal ilişkiler üzerine
kurulu ortak yaşantıda, muhtemelen yepyeni bir örgütlenme söz konusu olmuştur”
(David 1998:125) ve bu sürecin tezahürü,
toplumsal katmanların kültürel dokularına sirayeti şeklinde gelişmiştir. Naima;
kahvehaneleri ilk kuruluş dönemlerindeki
işlevlerini dikkate alarak, “Mecma-i Zürefa” deyimini kullanmıştır. Bu deyime göre
birer kamusal mekân olan kahvehaneler;
güzel konuşmaların icra edildiği toplantı yeri ve akademik buluşmaların hayat
bulduğu yerler olarak tanımlanmaktadır
(İşoğlu, 10.03.2009). Türkiye’de süregelen
sosyal ve toplumsal değişimlerle birlikte
kamusal mekânlarda(Kahvehaneler) bu
değişimlerden olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdir. Özellikle 1980’lerden sonra bölgede yaşanan terör olgusu Diyarbakır gibi
şehirlerde kahvehanelerin toplumsal işlevlerini cılızlaştırarak, bu mekânları farklı
bir sosyal işlevin içine sokmuştur. Suriçi
tarihi kentsel dokusu içinde yer almış olan
tarihi kahvehanelerin çoğu kapanmış, yıkılmış ya da benzer nedenlerden ötürü yok
olduğu için ilk kahvehanelerin yapısal dokusu hakkında kesin bilgilere ulaşmak zorlaşmıştır (Resim 8).

Resim 7. Hasanpaşa Hanı ve orta yerinde yer alan
şadırvan etrafında ve avluda oturan farklı kesimdeki insanlar (Diyarbakır, 2009).

Resim 8. Abbas’ın parkı(kahvehanesi)3, Mardin
Kapı (Diyarbakır, 2009).
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Resim 9. Ulucami kahvehanesinde oturan müdavimler ile tespih satıcısı (Diyarbakır, 2009).

Ortaya çıkan ilk kahvehane mekânları küçük ve izbe yerler olarak bilinir.
Zaman içinde kahveye olan ilgi arttıkça,
yerleşim alanlarında kahvehaneler çeşitlenerek toplumsal statülerine göre yeni
isimlerle ortaya çıkmışlardır. Mahalle arası kahvehanelerine; çarşı, cami yanı kahvehaneleri (Resim 9) ile yol kahvehaneleri
eklenmiştir. Toplumsal yapı dönüşümleriyle birlikte şehir kahvehanelerinde fikir,
siyaset ve edebiyat içerikli sosyal faaliyet
alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Büyük bir simgesel değer taşıdığı için kahvehane mekânın başlangıçta camilerin ya-
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nında ortaya çıkması bir rastlantı değildir.
Toplumsal olarak fazlasıyla değer verilen
bu içeceğin başlangıçtaki onaylanma şemasına bakarak, bu konumun dinsel mekânla
bir tür ilişki biçimi olduğunu söylemek çok
da çelişki yaratmaz. Şehir ve köy yerleşimlerinde konumlanan kahvehanelerin
üstlendikleri temel işlevler aynı sonuçları
işaret etmektedir. Ancak şehirlerdeki kahvehanelerin sayısal üstünlüğü ve onlara
atfedilen sıfatlar nedeniyle kırsal bölgelerdeki kahvehanelerden nitelik olarak ayrılmışlardır. Şehirlerin geleneksel dokusu
içinde kümeleşen kahvehaneler işlevsel
olarak(nargile kahvesi, emekliler kahvesi,
kuşçular kahvesi, hacı hoca kahvesi) kategorize edilmektedir. Şehirlerin kamusal nirengi noktalarını oluşturan cami, hamam,
çarşı gibi sosyal donatılarla kimlikleşen
yerlere yakın konumlanan kahvehaneler;
köylerde ise genel olarak bir meydanın
önünde yer almıştır.
Bir zamanlar tarihi şehirlerin toplumsal işleyişlerinde kamusal mekân olma
görevini yerine getiren kahvehaneler; insan-doğa ve insan-insan ilişkileri bağlamında geleneksel hayatın yerel örgüsünü
asırlar boyu yaşatabilme kudretini göstermişlerdir. Ancak günümüzde ise işsizlerin,
aylakların, kumarbazların mekânı olan
bu yerlerde eskiden şehrin saygın insanlarının devam ettiği “kahvehaneler” ile
“çayhaneler” vardı. 1980’lı yılların başına
kadar kahvehaneler; halkın yetkin insanları tarafından uğranılan birer kamusal
mekânlardı. Her semtin merkezinde yer
alan kahvehanelerin kendine özgü bir saygınlığı vardı. Kahvehanelere gelenlerin kıyafetlerinin düzgün olmasına dikkat edilirdi. Kahvehaneye gelen gençler bir kenarda
kendilerine yer bularak, büyüklerin sohbetlerini dinleyerek veya çaylarını içerek,
kendi aralarında sohbet ederlerdi. Bugün
statüleri ve toplumsal işlevleri değişikliğe
uğramış kahvehanelerin eskiden kıraathane olarak adlandırılması tesadüfî değildi.
O zamanlar da “okuma evi” anlamına gelen bu yerlerde okuryazarlar ve zamanın
aydın insanları toplanırdı. Bu ekâbir kesim edebiyat, tarih, din ve hayat üzerine
konuşmalar yaparken; gündemi belirleyen
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olayların tartışmasını kendi aralarında yaparlarmış.
3. 1. DİYARBAKIR’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KAHVEHANELER
Ortadoğu şehirlerinde (Kahire, Halep
v.b) olduğu gibi, Diyarbakır’da da simgesel
bir mimari yaklaşımla ya da kültürel bir
kimlik kaygısıyla tasarlanmış kahvehane
yoktur veya en azından bizler bilmiyoruz
(Resim 10). Kahvehanelerin şehrin nirengi noktalarında yer alan cami, hamam,
kilise ve pazar yerlerine yakın olması; bu
mekânların toplumsal kabullerde kültürel
kaynaşmasını yansıtmaktadır.

zuları; hem zamansal ve hem de mekânsal
düzenlilikleri kapsamaktadır. Ancak bu
tür etkinliklere ilişkin bilimsel kuramların çoğu, zamansal ve mekânsal içerikleri
fazla açmazlar. Bu içerimler genellikle örtük bir düzeyde kalma eğilimindedir (Urry
1999:95).
Yıldız (2007) “kahvehane kültürü”
üzerine 2002 yılında yaptığı araştırmada
alan olarak Diyarbakır’ı seçmiş olmasına
rağmen; kahvehane kültürünün tarihsel
geçmişini, toplumsal değişimini ve fiziksel döngüsü hakkında kapsamlı bir bilgi
vermemektedir. Tarihsel bir şehrin dünü
hakkında bilgi vermeden, bugünü anket
sonuçlarıyla anlatmaya çalışmak; kahvehane kültüründe tarihsel döngüyü anlamamızı perdelemektedir (Resim 11).

Resim 10. Bugün yerinde başka bir bina olan Nargileciler Kahvehanesi; Diyarbakır-Balıkçılarbaşı,
1909 (Kaynak: Nejat Satıcı’nın arşivi).

19. yüzyıldan bu yana kahvehaneler
mekânsal ve fiziki içerik(plan, görünüm,
iç düzenleme, dekor) olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Önceleri masalar ortaya çıktı ve ardından da tek ayaklı yuvarlak masalar görülmeye başlanıldı (İşoğlu
10.03.2009). Kahvehanenin mimari şemasına bakıldığında o yerin geleneksel kültürüyle örtüşen veya o semtin sosyal düzeyini
ifade eden mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânların ilk oluşum safhalarında sakinlerin birarada olma ve kendi aralarında sohbet edebilme işlevi üzerine kuruluydu. Dünyadaki örneklerinde
olduğu gibi, ekonomik ve kültürel yapının
değişmesiyle birlikte kahvenin iç mekânsal düzeni de kendiliğinden değişmiştir.
E. Estyn Evans’ın söylediği gibi; “bugünü
izah etmede geçmişe olan ihtiyaç hiçbir
şeyden daha az değildir” (Yoder, 2004:99).
Gündelik yaşamdaki farklı eğilimlerin ar-
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Resim 11. Tarihi Borsa Hanı Kahvehanesinin ön
cephesi ve iç mekanı (Diyarbakır, 2009).
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Kahvehaneler, ülkemizde 20. yüzyılın ortalarına kadar toplumsal hayatın
örüntülerini kamusal alanda dillendiren
mekânlar olarak; siyaset, edebiyat ve ozanların halka aracısız bir şekilde ulaşmasını
sağlamıştır. Ancak 1950’li yıllardan sonra
kentsel ve toplumsal yapıda hızlı dönüşümlerin yaşanması, okuryazar kitlesinin
artması kahvehane kültürünün toplumsal
işlevini zayıflatmıştır (Deniş, 2008). 20.
yüzyılda en uç noktalara ulaşan kentlerin
toplumsal ve kültürel gelişim merhalelerini ve kendilerine özgü yaşam tarzlarını,
ancak halk kültürünün köklerinde yatan
kaynaklara göndermeler yaparak açıklayabiliriz (Yoder, 2004:99). Türk Halkbilimi
üzerine yapılagelen çalışmalarda folklorun
19. yüzyıldaki “ürün” odaklı yaklaşımlarına sadık kalınarak, toplumsal döngü açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak dünyanın yaşadığı dönüşüm ve küresel etki belli alanlarda üretenlerin yaşam alanlarını daraltarak, ürünün varlık nedenini zayıflatmıştır
(Oğuz 2007:31). Bu bağlamda kentleşme,
göç, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme
olgularının kültürel mekânlara nasıl sirayet ettiğini iyi anlamamız gerekir. Çünkü
“mekânın maddi ve antropolojik çerçevesi;
başkalaşımın dönemini ve anlamını açıkça
ortaya koymaktadır” (Carlier 1998:215).
Mekânsal ilişkilerin kültürel önemi; söz
konusu toplumsal nesnelerin özel karakterine bağlıdır. Mekânsal ilişkiler, genel bir
etkiyle sınırlandırılamaz; sadece söz konusu toplumsal nesnelerin belirli ayırt edeci
özellikler ya da güçler taşımaları nedeniyle
etkide bulunur(Urry 1999:97). Günümüzdeki kentlerin yapısal dokuları aynı anda
farklı cephelerde bir dizi sınır mücadelesiyle şekillenmektedir. Bu anlamda hiçbir
zaman durağan bir pota içinde mekânsal
dönüşüm eylemleri gerçekleşmez. Mevcut
sosyal kimlik ve kültürel aidiyetler sadece
geçmişte bitmiş veya kapanmış tarihi mücadelelerin sonuçlarını yansıtmıyor; aynı
zamanda hangi tarih ve kimin mirası olduğunu belirleyen güncel iktidar mücadeleleriyle şekillenmektedir (Öncü; Weyland
2005:12).
Diyarbakır toplumsal yapısı içinde
varlığını kahvehaneden daha kitlesel bir
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biçimde ortaya koyan başka bir kamusal
alan olmamasına rağmen; bunu görmemizi
engelleyen tek şey kenti sarmalayan göç ve
başka sorunların öncelik sıralarının birbirine karışmış olmasıdır. Geleneklerindeki
çeşitlilik, dış görünüşündeki değişkenlik,
müdavimlerinin çokluğu ve kendine özgü
dili; kahvehaneyi toplumsal yığılmayı sağlayan ve sıkıcılıktan kurtaran özgün bir
kamusal mekâna dönüştürmüştür. Günümüzde insanları yığınlar halinde bir araya getirme işlevine indirgenmiş, en temel
türdeki sosyalliği örselenmiş kahvehane;
sosyallik kademelenmesinin en alt düzeyine getirilmiştir. Diyarbakır gibi geleneksel
kentlerde, kahvehaneler her şeyden önce
insanlar arasında ilişkileri doğal bir hale
getiren bir konuşma mekânıdır. Ele alınan
konu ciddi ya da önemsiz, yüce ya da basit
amaçlara dönük olsun, hiçbir yer sohbet
sanatına kahvehaneden daha uygun bir
mekân olmayabilir.
Kahvehaneler; toplumun yaşam örgüsünde buluşma mekânları olarak insani
ilişkiler de çoğulcu değerlerin bir mekânda kaynaşmalarını sağlamıştır. Kamusal
mekânın atmosferinde insanların birbirlerini tanımaları ve kendi aralarında kaynaşarak toplumsal çoğulculuğun ayrımına
varmaları beraberinde toplumun ortak
değerlerinde buluşmayı sağlamaktadır
(Arkan 2009). Eski Diyarbakır kahvehaneleri yakın bir zamana kadar toplumsal ve
kültürel işlevlerini kendi özgün geleneksel
yapısı içinde koruyabilmişlerdir. Suriçi’nde
yer alan geleneksel kahvehanelerde büyüklerin nasihat ettiği, dostların karşılıklı
görüştüğü, meddahların hikâyeleri ve şairlerin şiirler okuduğu, haberleşmenin sağlandığı, edep ve erkânın öğrenildiği yerler
olarak kabul görürdü. Günümüzde ise bu
niteliklerin çoğu örselenerek kahvehaneler
yalnızca çay, meşrubat içilen; tavla, domino, okey ve kâğıt oyunlarının oynandığı tanımsız mekânlara dönüşmüştür.
İnsanların bir yere veya bir mekânsal
doku grubuna ilişkin anlamlı buldukları şeyler(binalar, çevre vb.) zaman içinde
kullanılarak azaltılmakta, bitirilmekte,
değişikliğe uğratılmakta veya tüketilmektedir. Zamanın değişim döngüsü içerisinde
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böylesi yerler, toplumsal yaşam içinde her
şeyin tüketildiği yerlere dönüşmektedir.
Bu tüketim olgusu ziyaretçiler veya yerel
insanlar ya da her ikisi açısından da geçerli
olabilmektedir (Urry 1999:11).
3. 2. TÜKETİLEN KÜLTÜR VE
KAFELER
Ahlaki bir sınır tanımayan kapitalizm; herhangi bir yere sirayet ederken
geleneksel çevreyi ve toplumun geleneksel kabullerini sistem dışına itmesiyle
bilinmektedir. Egemen küresel kültür endüstrisinin dünya piyasalarını istila eden
ürünleri karşısında; ulus devletlerin kendi
özvarlıkları olarak tanımladıkları ve koruma altına aldıkları milli kültürlerini savunmaları giderek zorlaşmaktadır (Deniş,
2008; Wild 2007:94). Kültürel değerlerin
mekânsal boyutta sürekli olabilme özelliğine ket vurmada modernleşme süreçlerinin
yarattığı tek düze üretimin büyük bir rolü
vardır. Tarihin devingen skalası içerisinde nesilden nesle geçen ve farklı uygarlıkların geleneksel tınılarını kendi içinde
barındırarak yaratılan değerler; üret ve
tüket mantığının zorlayıcı baskısı altında
ezilerek geçmişle olan bağlarından kopartılmaktadır (Oğuz 2007:32).
Kentlerin kültürel ve toplumsal dokularında ortaya çıkan soysallık biçimi;
ülkemizdeki kentlere egemen olan mütevekkil kabulün vurdumduymazlığına karşı
olmada sessiz kalmaktadır. Kendini tam
anlamıyla gösterebilmesi için öteki yapılarla hem yarışa hem de işbirliğine girmesi
ve hem de toplumsal bir hareketlendirici
olarak rol alması gerekir. Yenilikten korkar hale gelmiş geçmişin büyüklüğüne ve
bugünün dayanaksız görkemine saplanmış bir toplumda; kahvehanelerin tehdit
altında olduğu tezahürü günümüzün tüketim kültürüyle hızla bütünleşebilmektedir. Geleneksel kentlerimiz, yeni kültürel
eğilimlerde modern ve batı etiketli birçok
değeri toplumsal kabul süzgeçlerinden geçirmeden benimsemesi; sahip oldukları değerlerin ya yok olmasını ya da silinmesini
yaratmıştır. Bu kentlerimizin toplumsal ve
kültürel değişimlerindeki tezahür; kahvehanelerin yerine kafelerin (Resim 12) ikame edilmesi vardır. Toplumsal gösterimde
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sınıflar arası tabakalaşmayı belirgin bir
şekilde ortaya çıkaran kafeler; kendilerine
özgü bir müşteri görünüşü yaratırken, sınıflar arası statü ayrımını da beraberinde
getirmiştir. Bu kamusal mekânlara gelenler; geleneksel kültürel değerlerinden arınmış bir şekilde, yoz bir kültürel eğilimin
değerleriyle bezenmiş toplumsal bir grubu
temsil etmektedirler.

Resim 12. Sanatın sözde kaldığı Sanat Sokağı ve
Kafeler dizisi (Diyarbakır, 2009).

Küresel dönüşümler; dünyada geleneksel değerlerin ontolojisine ket vururken,
kültür endüstrileri denen olgular(sanatlar,
turizm ve boş zamanlar) toplumsal alanın
yeni belirleyicileri olmuştur (Urry 1999:12).
Kültürlerin mekânlarıyla birlikte üretilip
tüketilen bir ticari ürün haline getirildiği
küresel ekonomide; kültürel ürünlerin za-
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man-mekâna özgü anlamları silikleşerek
dolaşım ağları içinde yaşama mücadelesi
vermektedir. Kültürel alanlarda küreselleşmenin milli kültürlerle organik bütünleşmeye doğru bir gidişin olmadığı ve karşıtlıklar yoluyla ilerleyen bir süreci takip
etmektedir(Öncü; Weyland 2005:24).
Günümüz şehir mekânında kadın/
erkek ikilemine dâhil olan ve buna uyum
sağlayan kahve; erkeklere özel bir içecek
olmaktan kurtulurken, kahvehane mekânı ise mistik atmosferinden uzaklaşmıştır.
Kadınlar günlük hayatın değişen sosyal
yaşamı içinde önemli miktarda kahve ve
daha sonrada tütün tüketmeye başlamışken, onlara mimari mekân olarak ayrılmış
özel bir alan yoktu. Ancak kahvehanelerin
kültürel dönüşüme uğraması ve toplumsal
katmanların yeni figürlerle temsil edilmesiyle ortaya çıkan kafeler; iki cinsiyetin
taleplerine cevap vererek, şehrin kurucu
öğeleri içinde yer almaya başlamıştır.
Türkiye’de askeri darbeyle birlikte
1980 sonrası yaşanan depolitizasyon sürecinde; kahvehaneler eski fıtratlarından soyutlanarak, yoksul ve sefillerin toplanma
mekânlarına dönüşmüştür. 1990’lı yıllar
ve sonrasında İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’nin birçok kentinde Avrupai formatlarla kafelerin yaygınlık kazandığı bir
dönem olmuştur (Öztürk 2005:256). Eski
yerlerin parçası olmayan kafeler; günümüz
şehirlerinde kadınların ve özellikle gençlere yeni tür mekânları olmuştur. Kelime
ve kurum olarak Batı’dan alınmış kafeler;
öznelerinde modernliği merkez olarak görmektedir. Yeni kurulan şehir merkezlerinde ya da mahallelerin nirengi noktalarında
kurulmuş bu mekânlar; insanların rahatça
girip çıkmasını sağlayarak, cinsiyet ve yaş
engelini ortadan kaldırmıştır.
Bir zamanlar insani ilişkileri pekiştirmede ve sohbet mekânı olma özelliği
taşıyan kahvehaneler; günümüzde Batı
kültürünün mekânsal örgüsüyle işlevlendirilen kafelere yerini bırakmıştır. Kafeler
kendilerine biçtikleri rollerle, gençlerin
veya ekonomik gücü daha iyi olan insanların taleplerini karşılayan mekân olarak;
içecekle muhabbetleri derinleştiren; bilardo ve farklı birçok oyunun icra edilmesine
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imkân veren ve de modern şehirlerin örüntülerinden biri olmuştur (Yağbasan; Ustakara 2008: 234).
4. SONUÇ
Ülkemizde Diyarbakır ve benzeri geleneksel şehirlerin toplumsal ve kültürel
kabullerinin mekânsal boyutta bir yansıması olan kahvehanelerin varlığı ve toplum
nezdindeki işlevi çok eskilere dayanmaktadır. Kahve ve kahvehaneler; şehirlerin
fiziki dokuları içinde toplumsal sorumluluğu olan diğer kamusal kurumlardan ayrılarak, sosyal yaşama bir renklilik, farklı
değerlerin bir pota içinde sürdürülebilirliği
ve de asırlardır süregelen ortak kabullerin
mekânı olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşmenin ahtapot
gibi ülkemizi sarmalayan gücü; kahvehanelerin toplumsal sorumluluklarını zayıflatarak, kültürel ve mekânsal kimliklerini
başka mekânlarla ikame etmiştir. Kültürel
ve ekonomik sömürüye dayalı küreselleşmenin yarattığı tekli tipleşme; geleneksel
kültürlerin mekânı olan kahvehaneleri silikleştirmektedir.
Terör, şiddet ve sosyal ayrışmanın
baskın olduğu Diyarbakır’da; kahvehanelerin asırlar boyu süren serüveni içinde ve
özellikle son 20-25 yıl içerisinde değişen
toplumsal kimlik ve görünümleriyle ayakta duruyor olabilmeleri, bu mekânların yeniden tanımlanması ve işlevlendirilmesine
fırsat vermektedir. Toplumsal hayatta birçok etkisini gördüğümüz kahvehanelerin
Diyarbakır gibi şehirlerde yıllar önce sahip
oldukları sosyal ve kültürel sorumluluklarının yeniden canlandırılması; toplumsal
uzlaşı bağlamında unutulan kültürel ve
sosyal değerlerin yaşamasını sağlayarak,
bu mekânları işsiz ve güçsüzlerin yeri olmaktan çıkarabilir. Bölgesel iç göçün mağduru olan binlerce gencin, belki kahvehane
mekânlarında bilinçlendirilmeleri için bir
fırsat doğabilir.
NOTLAR
1
- Gördün mü namuslu kadını! Ne olur
hep böyle yüzlerini örtseler.
- Ha… Şu mu? Ulan bizim Arap kızı! Onun
için yüzü kapalı!
2
Sofi Galip; kenti haraca bağlayan bir
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Yahudi vatandaşı öldürerek, uzun yıllar hapis yatan
bir kişidir. Cezasını çektikten sonra, 1960’larda bu
kahvehaneyi hizmete açar. Bu küçük kahvehaneye
gelen müdavimler dışında; okumuş kesim, üniversite hocaları, bölge milletvekilleri, vali ve akil adamları da uğramaktadır. Salaş görünümlü bu mekân;
kentin siyasi ve toplumsal sohbetlerin merkezi konumunda olan bir yer olarak bilinmektedir.
3
Bir asırdan beri kahvehane olma işlevini yerine getiren Abbas’ın Parkı; ilk önce bahçe
ve ağaçları yok edilmiştir. Bir zamanlar ramazan
gecelerinin yapıldığı, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenildiği, ekâbir kesimin edebiyatçılarla
tartıştığı bu mekân; günümüzde kültürel işlevini
tümden yitirmiştir. Son çeyrek asırda değişen toplumsal yapıyla birlikte kahvehaneye gelen esnaf kesimi farklı yerlere göç edince müşteri deseni tümden
değişmiştir. Bu mekân artık yoksulluk ve sefaletle
boğuşanların uğrak yeri haline gelmiştir.
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FUTBOLUN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ, BÜYÜLENEN
TARAFTAR PORTRESİ, FANATİZM VE BEŞİKTAŞ
Irressistable Charming of the Football, Portrait of Fascinated Supporter,
Fanaticism and Besıktas

Dr. Gülin ÖĞÜT EKER*
ÖZ
Futbol, şiddet, saldırı, tuzak kurma; takım ruhu, sosyal dayanışma, rekabet gibi farklı amaçlarla yapılan paradoksal bir mücadeledir. Tümdengelim yönteminin kullanıldığı bu araştırma, futbol ve fanatikliğin
insanlık tarihindeki serüveninden hareketle, Üç Büyükler olarak anılan spor kulüpleri içinde en fanatik taraftar sorunu üzerine hazırlanmıştır. Fanatiklik değerlendirmesinde, araştırma şirketlerinin anket çalışmalarından, emniyet kayıtlarından, adlî makamlara yansıyan davalardan, internetteki resmî ve taraftar sitelerinden;
yazılı ve görsel basından veri bazında faydalanılmıştır. Veriler sonucunda, en fanatik taraftara sahip olduğu
tespit edilen (BJK) Beşiktaş’ın slogan ve tezahüratı; Bağlam Merkezli Halkbilim Kuramları’ndan İşlevsel
Halkbilimi Kuramı çerçevesinde ele alınarak kültürel doku analizine tabi tutulmuş ve bu futbol kulüpleri
içinde Beşiktaş taraftarlarının niçin en fanatik grubu oluşturduğu sorusuna cevap aranmıştır.
Anahtar Kelimeler
Futbol, fanatizm, taraftar, slogan, Beşiktaş
ABSTRACT
Football, assault, violence, and trapping are paradoxical challenges set on different reasons such as team
spirit, rivalry, and social solidarity. With a deductive method, this study will take off from the historical adventures of the football in the history of humanity and focus on the question of “Who is most fanatic supporter?”
among the sport clubs of what are called Three Powers. In the assessment of fanaticism the study uses data
derived from public surveys of PR companies, official web sites of football clubs as well as web sites of fans, police records, and the news on the written and visual media. After processing the data, the supporters of Besiktas
(BJK) has been found as the most fanatic supporters and the slogans and the cheers of this supporter group
have been exposed to cultural pattern analyze by using Functional Folklore Method, one of Context-Oriented
Folklore Methods. Theory view point in order to find an answer to the question of why supporter of this football
club are the most fanatic supporter group.
Key Words
Football, fanaticism, fan, slogan, Besiktas

1. Modern Futbolun Kültürel
Boyutu
Modern futbol; ‘ayak topu’nun tarihî süreçteki mitolojik anlam ve işlevlerinin1 çoğunu yitirmiş, daha somut bir
ifadeyle, bu anlam ve işlevler derin yapıya taşınmış olsa da, gücü ve hâkimiyeti
temsil etme özelliğini, hâlâ bütün şiddeti
ve canlılığıyla sürdürmektedir. İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı günden
itibaren, yuvarlanan cisimlere vurmaktan zevk alma ve güce sahip olma içgüdüsünün yansıması olan “top oyunları”
temelinde futbol, görünüşte bir spor dalı
olmasına karşın, görsel bir şölen; tıpkı

antik ve orta çağlarda olduğu gibi bir tür
“dinî” ayin niteliğini korumaktadır.
Bir amaç için mücadele anlamına
gelen oyun, gerilim ve mutlu olma duygusu eşliğinde, belirli kurallar çerçevesinde, zaman ve mekân sınırları içinde
gerçekleştirilen, yaşamın rutininden
farklılığa uzanan iradî bir eylem ve faaliyettir (Huizinga 1995: 48, 64). “Oyun”
fenomenindeki gerilim ve sevinç duygusunun en yaygın yaşandığı alan olan futbol, günümüzde salt oyun olma işlevinden uzaklaşarak yerel, toplumsal, ulusal
ve evrensel gerçeklik hâline dönüşmüştür. Futbol, kimi çevreler tarafından
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geniş halk kitlelerini yönlendirmede;
toplumsal gerçeklerden uzaklaştırmada
3 F’nin bir argümanı olarak da değerlendirilmektedir. “Bir bakıma halkın afyonudur futbol” (Kıvanç 2001: 7).
Futbol, modern dünyada, yüksek
teknolojik donanımlı stadyumları, yaşamın her alanını kuşatabilen reklamları, özel tv kanalları, uzmanları, medya
araçları, kupa, tişört, forma gibi maddî
kültür ürünlerinin ranta dönüştüğü butik mağazaları, yüksek transfer ücretleri, futbolcuları, teknik direktörleri, çalışanları ve taraftarları ile hayal gücünü
zorlayan dev bir endüstri alanıdır.
Futbol endüstrisinin en önemli destekleyici faktörü ise, fanatik taraftardır.
Fanatiklik, gönüllü katılım içinde gerçekleştirilen bir kent ritüelidir. Grup
üyeliğinin verdiği mutluluğu yaşama ve
aitlik duygusu, sosyal bir varlık olan insanın sosyalizasyon zincirini oluştururken yararlandığı kültürel değerlerden
biridir. Bir aileye, bir takıma, bir siyasî
gruba, bir millete ait olma, kişinin toplumda üstlendiği rolün belirlenmesinde
ve sosyal statü kazanmasında önemli bir
kriterdir. Bölgesel, dinî ve etnik gruplar,
mezunu ve öğrencisi olunan okul, özel
günler, kabul günleri gibi aitlik duygusunun ön plana çıktığı toplulukların ve
süreçlerin, kent kökenli merkezlerde, en
yoğun yaşandığı ortamlardan biri, futbol
maçları ve bileşenleridir. Tüketim kültürünün nesnesi olan kent insanı, rutin iş
yoğunluğu ve problemlerle mücadelede,
kendisini daha iyi, daha mutlu hissedebilmek amacıyla dondurucu soğuk, aşırı
sıcak demeden maçları izlemek, stadyum kapılarında saatlerce ‘aç biilaç’ maç
saatini beklemek, takımını desteklemek
için kilometrelerce uzaktaki deplasman
maçına hatta yabancı ülkelere maddî ve
manevî fedakârlıklarla para ve zaman
ayırarak gitmek gibi gönüllü bir zorunluluk hâline gelen ‘sıkıntı’lara katlanmak zorundadır. Futbol büyüsüne kapılmayanlar için doksan dakikalık ‘keyif’
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uğruna gösterilen sabır ve tahammül bir
tür mazoşizm gibi görünse de, taraftar,
‘taraftarlık kimliğinin yaptırımı’ gereği,
kendisini ancak bu şekilde mutlu hisseder. Aksi takdirde, taraftar, ötekileşme
riski ile karşı karşıyadır.
Sosyal fonksiyonlara katılan insanların isteklerine göre belli bir zamanda
meydana gelen grup (Nirun-Özönder
1990: 256) tanımı içinde yer alabilecek
futbol takımı ve taraftarları, ayrı bir
sosyal grup olarak, üyeleri arasında
bu türden bir etkileşimin bulunmadığı
yığınlardan ayrılır. Başarı, paylaşımı,
aidiyeti ve doğal olarak mutluluğu beraberinde getirir. Başarısızlık ve akabinde
yaşanan üzüntüler ise ‘elle gelen düğün,
bayram’ belirlemesinden hareketle, kolektif teselliyle giderilir.
Bir futbol takımının, üstünlük duygusu yaşatan başarısı, özelde taraftarın
da dâhil olduğu camianın başarısıdır.
Uluslararası bir başarı ise, camianın
yanı sıra zaman zaman devlet adamlarının da demeç vermekten, başarıyı paylaşmaktan kendilerini alamadıkları ulusal zaferler hâline gelir. Bu zaferler bir
ölçüde, kapalı fonksiyon olarak ülkenin
itibarının, ulusal gururun yükselmesine,
imajının ‘düzelme’sine, taraftarın özel ve
iş hayatındaki başarısının yükselmesine,
motivasyonunun artmasına, buhran ve
sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı
olur. Ulusal futbol zaferlerinin akabinde
ülkeyi saran mutluluk duygusu, çalışma
yaşamına, üretime, hatta borsaya olumlu katkılarda bulunur (Berument, Ceylan, Öğüt Eker 2009: 596-599).
Polonyalı antropolog Bronislaw Malinowski ‘insana özgü düşün ve becerilerden, inanç ve törelerden oluşan bütünsel
bir toplam’ olarak değerlendirdiği kültürün tanımındaki ‘ekonomik, normatif,
eğitsel, sanatsal, dinsel etkinlikler ile insan organizmasının bazı karakteristikleri arasında ilişki kurulabileceği’ (1990:
39-41) düşüncesinden ve ‘bir düşünce ya
da buluşun tek bir kişinin zihninde yaşa-
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dığı sürece kültürel bakımdan hiçbir şey
ifade etmemesi’ (Malinowski 1992: 71)
tespitinden hareketle, herhangi bir amacı gerçekleştirmek ve sonuca varmak için
insanların örgütlenmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir. “Nesneyle onu kullanan insan arasında, bireysel ya da toplumsal teknikle yasal mülkiyet kavramı
arasında var olan, ama üretim tarzına da
uzanan bağlar, konutla orada oturan ev
üyeleri arasındaki ilişkiler o denli açıktır
ki bütünüyle asla gözden kaçırılamazlar,
ama hiçbir zaman da açıkça ayırt edilemezler; çünkü, yaygın deyişle söylersek,
doğal olan kadar zor teşhis edilen hiçbir
şey yoktur.” (Malinowski 1992: 27). Tüketim toplumu gerçeği içinde, futbolun
spor olmaktan çıkarılıp endüstri boyutuna getirilme gerçeğinin doğal bir gelişim
ve bu gelişime dâhil olmamanın öteki
kabul edilmesi, taraftara empoze edilen; ama, doğal gelişim gibi algılanan bir
duygudur. Malinowski’nin belirttiği gibi,
doğal olan kadar zor teşhis edilen hiçbir
şey yoktur.
2. Kent Kültüründe Futbol ve
İnanç
Tüm sporların ortak bir kökeni ve
‘insan enerjisinin ayinsel sunumu’ işlevinde asırlar boyunca devam eden bir özü
olduğunu dile getiren David Sansone’ın
(1992: 75) yanı sıra, antik toplumlardan
modern toplumlara uzanan süreçte, bu
görüşü destekleyen diğer spor araştırmacıları da ‘insan, spor ve ayin ilişkisi’ne
dikkat çekmişlerdir (Hardy, Guttmann
vd. 1990: 5).
Hollandalı bir grup teolog, kaynağını ilahî dinlerden alan gerçek din ve
homo religiosus’un, yani inanan insanın,
kendi faniliği ile yüzleşememesi nedeniyle, futbol veya pop star hayranlığı
gibi dolaylı din şeklinde ortaya çıkan iki
ayrı olgudan söz etmektedir (Platvoet
2002: 135).
Futbol takımlarının din/mezhep;
slogan ve tezahüratların zikir/ilahi ya
da ayindeki trans çığlıkları; stadyumla-
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rın ayin mekânı, mabet olduğu kentlerde,
taraftarların takım renklerini taşıyan
özel kıyafet ve aksesuarları, takım renklerine boyanmış yüzleri, oyuncuların
özellikle gol ve galibiyet sonrası bireysel
ya da toplu ayinsel gösterileriyle büyük
bir kabile ayinini andıran futbol maçı,
bir yanıyla da sözlü kültür ürünlerinin
yaşatıldığı ve dönüştürüldüğü mekânlardır. ‘İlkel’ kabile üyesinin yüzünü ve vücudunu boyaması; transa geçerek çığlık
atması ve dans etmesi ile modern futbol
fanatiğinin, yüzünü takımının renklerine boyaması, takımına ait aksesuarları
üzerinde taşıması, gol atıldığında aşırı
sevinç gösterisinde bulunması arasındaki fark, zaman ve coğrafyadır.
Umberto Eco’ya göre futbol, günümüzün en yaygın dini, batıl inancıdır.
“Taraftarlık ve iman sözcüklerinin yan
yana kullanılması anlamlıdır; çünkü
yenmek ve yenilmek kavramlarının iç
içe olduğu bir oyunda, taraftarın bağlılığını sürdürmesi için tam bir imana
gereksinimi vardır. Bu iman sayesinde
hem kendine sığınacak bir alan bulur; ki
bu alanda yalnız olmayacak, hem güçlü
bir kulübün çatısı altında hem de kendisiyle aynı emeli paylaşan grupla bir
arada olacaktır” (Buğra 2006: 21). İnsanoğlunun doğasındaki inanma duygusu,
sosyalleşme süreci içinde, her zaman
varlığını fizyolojik ihtiyaçlar kadar etkili hissettirmiştir. Futbol ve taraf olunan
takım; bireyin, din olgusundaki ‘kendinden daha üstün varlığa kayıtsız şartsız
güvenme, inanma ve teslimiyet’in dışında, aitlik duygusuyla koşulsuz her türlü
paylaşımı aktarabileceği; toplumsal hayattaki statüsünden; başarısızlık, mutsuzluk ve hayal kırıklıklarından sıyrılarak yalnızca taraftar rolünü benimsediği, güven duygusunu hayata geçirdiği bir
sosyalizasyon aracıdır.
Fanatik taraftarın mabedi olan
stadyumlar; taraftar için, oyuncusu,
teknik direktörü, mücadelesi ile futbolu anlamlandıran, kendisini de oyunun
içine dâhil ederek var oluşsal bir bileşen
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hâline getiren, insan ve mekân arasındaki duygusal iletişimin kurulduğu, aitliliklerin belirginleştiği marjinal yaşam
alanıdır.
Stadyum, aynı zamanda, kozların
paylaşıldığı bir arenadır. Futbolun saldırmaya ve savunmaya dayalı konsepti,
âdeta silahsız bir savaş niteliği taşımakta, taraftarlar da bu savaşa edilgen olarak katılmaktadırlar. Bugün, Roma’nın
gladyatörleri, futbol sahasının oyuncuları; kanlı, vahşi mücadeleyi kendinden
geçmiş biçimde seyreden, seyretmenin
ötesinde şiddetle destekleyen Romalılar,
takım taraftarları; hakemler ise galip ve
mağlupla ilgili nihaî kararı veren Roma
imparatorlarıdır.
Sadece fizikî bir mekân olmayan
stadyum, üzerinde oynayan oyunlarla,
bugünün futbolcularının yanında, geçmiş
ve gelecekteki kahramanlarla da bağlantı sağlayan/sağlayacak bellek fonksiyonu
yüklenen, geçmişle geleceğin birleştiği
duygusal atmosferin mekânıdır. “Aşinalık, küçümseme doğurmadığında dünyaya şefkat getirir… Yetiştiğimiz toprak,
çoğu mimarî açıdan birbirinden farksız
ve tarihten gelen ihtişama sahip olmayan; ama, yine de bir yabancının onu
eleştirmesine içerlediğimiz memleketimiz gibidir” (Tuan 1977: 144-145). Stadyum, ‘geçmişi dirilten’, geleceği inşa eden
bir yuva olduğu için bedenî ve psikolojik
bağlanmayı beraberinde getirir; aynı
zamanda, hem futbol oynanacak saha
hem de ev ve aile sıcaklığı hissedilip yaşanacak bir mekândır (Bale 1993: 69-70;
Back-Crabbe-Solomos 2001: 41). Kimi
İngiliz futbol fanatiklerinin ölümlerinden sonra küllerinin stadyum çimlerine
serpilmesi dileği (Back-Crabbe-Solomos
2001: 41), futbol sahasının fanatik taraftar için evden mabede genişleyen anlamını somut olarak ifade ediyor.
2.1. Fanatiklik, Taraftar ve Kimlik
Fanatizm, din, siyaset, spor, eğlence, moda vb. herhangi bir alanda ya
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da konuda, kişinin aşırı duygular beslemesi, kendini sözü edilen kişi ya da
olguya adamasıdır. Latincede fanaticus
‘Tanrı’dan ilham almış, çılgınca heyecanlanmış, coşkulu’ karşılığındadır (Webster 1993: 821). Barrie Paskins Fanaticism in the Modern Era başlıklı yazısında, fanatik kelimesinin Oxford İngilizce
Sözlüğü’nde, on yedinci yüzyılın ikinci
yarısındaki ‘yenilikçilere düşmanca bir
lakap’ kullanımına dikkat çekerek bu
kavramla ilgili, 1533’ten on dokuzuncu
yüzyıla uzanan ve hemen hepsi aşağılayıcı anlamları bulunan sayısız örnek
verir2 (2005: 11). Brian Holden Reid ise,
fanatizm ve gençlik arasında bir bağ bulunduğunu, gençliğin asabiyet veya tutkularını ispat etme arzusuyla birleşen
enerji ve heyecanının fanatik saplantıya
dönüşebileceğini ifade eder (2005: x).
Sosyolojik anlamda cemaat, bağlılık
ve karşılıklı sorumluluk bilinciyle varlığını sürdürür (Alangu 1983: 88). Bu bilinç içindeki taraftar ise, popüler futbol
kültürünün, toplumun mikro ekonomik
bir temsilini ve yeniden kuruluşunu
ifade eden bir cemaat türü olarak tanımlanır (Meriç 1994: 30). Taraftar için
tuttuğu takım, bir referans grubudur;
onun başarısı, kendisi için bir tür güven
ve iftihar duygusunun kaynağıdır (Acet
2006: 31). Taraftarlığın iki işlevi vardır.
İlki, kişide bir yere, bir gruba ait olma
duygusu uyandırması; diğeri, fanatik kelimesinin çağrıştırdığı, başka ortamlarda yapıldığında toplum tarafından kabul
edilmeyecek davranışların taraftarlık
kimliği altında çıkış yolu bulması ve hoş
görüyle karşılanmasıdır. “Bireyin takım
tutmasının sebebi, insanlardaki kimlik
arayışı ile kimlik vaadidir” (Acet 2006:
31). Ferdî kimliğiyle kendisini sıradan
gören insan, taraftar kimliğine büründüğünde, rutin hayatı içinde sahip olamadığı saygınlık ve başarıya ulaştığına
inanır.
İletişim kurma ihtiyacı hisseden
insan, aradığı desteği, kimi zaman din-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2010, Y›l 22, Say› 85

de, kimi zaman ideolojide, kimi zaman
hayranı olduğu sanatçının başarısında,
kimi zaman da tuttuğu takımda bulur.
Şahsî kimliğinden sıyrılarak taraftar
kimliğine kavuşan fanatik taraftar, bireyselleşmeye karşıt biçimde futbolla
toplumsallaşır. Kişisel mutsuzluklar,
düş kırıklıkları, başarısızlıklar, futbolla
umuda dönüşür (Doğan 1999: 73-85).
Sosyal normlar, sosyal hayatın düzenlenmesinde adeta gizli anayasadır.
Ödüllendirme, dışlama, kınama, teşhir
etme gibi yaptırımları olan sosyal normlar, insanları bunalımdan, yalnızlıktan
ve yanlış davranmaktan koruyan; onların mutlu olmalarını sağlayan örf, âdet,
gelenek, görenek gibi sosyal değerlerdir.
Özellikle erkek egemen ortamlarda, futboldan habersiz olmak, maç izlememek,
maç yorumunda bulunmamak kişiyi
toplum dışı kalma riskiyle karşı karşıya
getirebilir; hatta, sosyal bir norm hâline
gelen taraftarlık, yaptırım gücüyle kişinin toplumdan soyutlanmasına sebep
olabilir.
Önemli bir ekonomik sektör olan
futbolda taraftar, kimi istisnalar dışında,
hiçbir maddî çıkarı bulunmadan gönüllü
ilişkiler çerçevesinde bu sektöre destek
veren tek faktördür. Maddî kazanç elde
etmemenin ötesinde, taraftar, dikkate
değer para sirkülasyonunun gerçekleştiği bu sektörün, en önemli gelir kaynağı
ve tüketicisidir.

lojik anlamda ‘kalıp düşünce’yle (Demir
2004: 3) hafızada kalmayı kolaylaştıran,
bu amaçla ezgili ve kafiyeli olması tercih edilen sloganlar, fiilî oyun alanının
dışındaki taraftarın, takımının oyununa
aitliğini simgeleyen en önemli katılım
aracı ve silahıdır.
Taraftarın, takımına bağlılığının,
güveninin ve beklentilerinin ifadesi olan
sloganlar, aynı zamanda oyuncu, hakemler ve kulüp yöneticileri üzerinde baskı
mekanizması oluşturur. Taraftarın takımı ve rakibi arasında sözlü iletişim
aracı olan sloganlardaki argo ve küfür
ise, taraftarların eğitim ve sosyo-ekonomik statülerine göre farklılık gösterse
de, genelde cinsiyet kültürüne yüklenen
anlamlar sebebiyle, futbolun, doğasıyla
iç içe, önemli bir sorunudur. Ataerkil
toplumlarda, argo ve küfürlerde kadına
ve kadın bedenine gönderme yapılması,
erillikle şekillenen söylemin ve kadının
öteki kabul edilmesinin bir göstergesidir. Sloganlar ve sloganların içinde kullanılan kelimeler, taraftarın ait olduğu
takıma bağlılığını ölçmede ve kültürel
doku analizinde kullanılabilecek kod,
mesaj niteliğindeki anahtar verilerdir.
Nitekim dil, toplumsal kimliği belirten
önemli bir araçtır. Bu yönüyle konuşma
eyleminde, birey, toplumsal, etnik ya da
cinsel kimliğini, üyesi bulunduğu gruba
özgü dil kullanımıyla ortaya koyar (König 1996: 45-49).

2.2. Taraftar ve Slogan
Ekonomide marka imajını oluşturan sloganlar/spotlar; nakledildikleri,
paylaşıldıkları ortamları, sosyal çevreleri, aktarılma ve kullanılma nedenleri,
nakil araçları ile taraftar kimliği etrafında sosyal ilişki modelleri (Ben-Amos
2003: 45) oluşturmaları sebebiyle, folklor malzemesi olarak kabul edilmelidir.
Takım ruhunu oluşturma, gruba dâhil
olan üyelerin motivasyonunu sağlama
ve karşı grubun motivasyonunu bozma
amacıyla bilinçli olarak söylenen; sosyo-

2.3. Simge ve Takım Logosu
Simgeleştirmenin en yoğun kullanım alanları sanat ve spordur. Takımları simgeleyen logolar, göstergelerin görselliğinin vurgulandığı, aynı zamanda
fiziksel ve kültürel bağın kurulduğu gösterim sanatı ürünleridir. Bütün futbol
takımları, logolarında, kendilerini simgeleyen renkleri ve seçtikleri bir motifi
veya canlı varlığı, özellikle vahşi, yırtıcı
hayvanları kullanmışlardır. Beşiktaş
futbol takımının logosunda, Balkan Savaşlarındaki yenilginin ardından siyah-

http://www.millifolklor.com

177

Millî Folklor, 2010, Y›l 22, Say› 85

beyaza dönüştürülen renkler ve kartal
figürü kullanılmıştır. Evrensel bir güç
simgesi olan kartal, Türk mitolojisinde,
yırtıcılığı, gücü, gökyüzünün sınırsızlığı
ile Gök Tanrı’yı ve güneşi simgeler; aynı
zamanda hükümdarlık, güç ve kudretinin de ifadesidir. Kartalın, taşıdığı ruhla, Gök Tanrı’nın veya şaman ruhunun
sembolü olarak dünya ağacının tepesinde yaşadığına inanılır. Mücadele sahnelerini içeren tarihî resimlerde kartal, zaferi ve kötü unsurlara karşı iyiyi temsil
eder (Ögel 1993: 585-595, Çoruhlu 1999:
28, 144-145).
3. Üç Büyükler, Taraftarlık ve
Fanatizm
Türk futbol camiasında futbol kulüplerinin kuruluşu, 20. yüzyılın ilk on
yılına rastlar. Üç büyüklerden biri olan
Beşiktaş, 1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) adıyla tescil edilmiştir
(Büyükbaykal 2004: 30).
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ezelî rekabet, fanatik
taraftarlar arasında da yoğun biçimde
yaşanır. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi3 tarafından yapılan bir
ankette, Galatasaray en fazla taraftarı
bulunan kulüp olmakla birlikte, en fanatik taraftara sahip takımın Beşiktaş
olduğu medyaya yansımıştır.4 Emniyet
kayıtlarına geçen ve adliyeye intikal
eden olaylara karışan taraftarlar arasında Beşiktaş taraftarlarının çoğunlukta
olması; resmî makamlarda bulunan kişilere hakaretten Beşiktaş taraftar/taraftarlarının tutuklanması; stadyumlarda,
Beşiktaş seyircisinin oturduğu tribünler
önüne ağ gerilmesi; Beşiktaş maçlarının
yapıldığı illerde İl Spor Güvenlik Kurullarının Beşiktaş taraftarlarının zaman
zaman maça alınmaması talebi, sanal
ortamdaki Beşiktaş taraftar sitelerinin
sayıca fazlalılığı gibi veri ve tespitlere
ilişkin medya haberleri dikkat çekicidir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik
Daire Başkanlığı tarafından hazırla-
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nan, Beşiktaş’ı en fanatik takım olarak
belirleyen bir rapor da, basılı ve sanal
ortamdaki haberleri doğrular niteliktedir.5 Beşiktaş taraftarlarının slogan ve
tezahüratlarının kültürel doku analizine
tâbi tutulduğunda ortaya çıkan tablo,
Beşiktaş taraftarlarının Üç Büyükler
içinde en fanatik grup olduğu sonucunu
desteklemektedir.
Üç Büyükler arasında, taraftar sayısı bakımından en alt sırada Beşiktaş kulübünün yer aldığı yaygın bir görüştür.
Sayıca en çok taraftara sahip kulüplerde,
taraftarların fanatizm derecelerinin rakamsal büyüklükle ters orantılı olması;
başka bir ifadeyle taraftar sayısı nispeten düşük olan kulüplerde taraftarların
fanatiklik derecelerinin artması, Ziya
Gökalp’in ‘camia ve cemiyet’ kavramlarını hatırlatmaktadır. Ziya Gökalp’e göre,
sosyal zümreler, birbiri içine konulmuş
çeşitli büyüklükte kutular gibidir. ‘camia ve cemiyet’, bu zümrelerin en önemli iki unsurudur. ‘camia’, ‘cemiyet’i içine
alacak büyüklükte olmasına rağmen,
toplumsal vicdan açısından ‘cemiyet’e
oranla çok zayıftır (1992: 17). Bir başka
ifadeyle, grup büyüdükçe ilişki ve bağlar
zayıflamakta, grup küçüldükçe sadakat
ve ortak payda genişlemektedir. Örneğin, bir başka sosyal grup olan aile de,
birim olarak en küçük, sosyal güç olarak
en büyük kurumdur; aynı zamanda, sadakat duygusunun en yoğun ve kuvvetli
yaşandığı en küçük birimdir.
4. İşlevsel Halkbilimi Kuramı ve
Sloganların Kültürel Doku Analizi
Bağlam
Merkezli
Halkbilim
Kuramları’ndan olan İşlevsel Halkbilimi
Kuramı, halk edebiyatı yaratmalarının,
metinlerin değil, metinlerin oluşturuldukları, yaratıldıkları ve yeniden yaratılıp nakledildikleri bağlamın temel hareket noktası olduğu tezinden hareket etmektedir (Ekici 2008: 83-85). Taraftarın,
takımına duyduğu güven ve beklentilerin
sembolü kabul edilen sloganlar, takım,
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hakemler ve kulüp yöneticileri üzerinde
oluşturduğu baskıyla, bu kuramdan hareketle slogan (metin), stadyum/taraftar
gruplarının bulunduğu diğer mekânlar
(metnin oluşturulduğu ve nakledildiği
bağlam), taraftar (nakleden), futbolcu/
yönetici/teknik kadro ve rakip taraftar
(dinleyen), takımın başarısı (dinlenilme
nedenleri) şeklinde formülize edilebilir.
Malinowski, kurumların ve bu kurumlar içindeki eylemlerin kültürel
ihtiyaçlarla ilişki içinde bulunduğunu
vurgulayarak her aracın, söylenen her
sözün belirli bir amaç ve teknikle kullanıldığını, grup ya da aileyle bağlantılı
olduğunu ileri sürer. İşlevsel Kurama
göre işlev, kültürün bütünü içinde aldığı rolü, her zaman, bir ihtiyacın doyurulmasını ifade eder (Malinowski 1992:
28-29). Temel fizyolojik ihtiyaçlar, sosyal
bir varlık olan insanın kültürel değerleri ve ihtiyaçlarıyla paralellik taşıyan
bir mekanizma oluşturur. Sloganlar, bu
kuram çerçevesinde analiz edildiğinde,
sloganların kendisi, sembolik bir dürtü;
taraftar, oyuncu ve teknik kadro, işbirliği yapılan grup; sloganların yazılı olduğu pankartlar ve sanal ortamdaki slogan
ve tezahürat metinleri el ürünleri; maça
kadar olan zaman aralığı, süreç ve takımın başarısıyla elde edilen zafer, doyum
olarak ortaya çıkmaktadır.
Slogan ve tezahüratlar, dilbilimi
içinde genç bir bilim dalı olan toplumdilbilim (sosyolinguistik) bakımından
da değerlendirilmelidir. Toplumdilbilim,
çok genel çizgileri ile dilin toplumda nasıl kullanıldığını ele alan ampirik çalışmalarla (Coulmas 2003: 563), varyantların belirlenmesinde bağlamsal faktörleri
içinde bulunduran, sosyalliğe referans
gerektiren özellikleri içine alan bir dilbilim dalıdır (Downes 1998: 9). Toplumdilbilimde temel yaklaşım, toplumun
sosyo-ekonomik katmanları arasındaki
farklılıkların dilde yansıma alanı bulmasıdır. Dil olgusunu sosyoloji (toplumbilim) çerçevesinde irdeleyen toplum-
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dilbilim, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik
statü grupları, meslekler vb. farklı toplumsal katmanların sosyal diyalektlerini ele alır. Kullanılan dil, sesbilgisinden
dilbilgisinin bütün düzeylerine değin,
konuşurun ait olduğu toplumsal katman
ya da grupla ilgili önemli ipuçları verir.
Bu gruplar, futbolda, sosyal bir fenomen
olarak taraftarlık olgusunu, dilin kullanımı açısından taraftarların toplumsal
doku içinde ait oldukları yeri ve statüyü
göstermenin yanı sıra, sözcük ve söylem
farklılıklarıyla da kendi içlerindeki varyantlaşmanın tezahürü olarak değerlendirilebilir.
Futbol takımlarının toplumdilbilim
açısından göze çarpan özelliklerinden
biri, slogan ve tezahüratlarda cinsiyet
farklılığının yoğun biçimde ortaya çıkması, yani slogan ve tezahüratların eril
söyleme sahip olmasıdır. Cinsellik bağlamında, kimi zaman rakip takım ve
taraftarının en pejoratif biçimiyle aşağılanması, erkek etken, dişi edilgen konumunda taraftara ve rakibe roller yüklenmesi, bu rollerin tezahürata taşınması,
en önemli toplumdilbilim göstergelerindendir. Türk kültüründe siyah erkekliği, gücü ve otoriteyi simgeler. Bu rengi,
beyaz ile birlikte forma ve kulüp rengi
olarak benimseyen Beşiktaş’ın taraftarlarının sloganlarında da, erkek egemen
düşünce ve duygu tarzı baskındır.
“Yer siyah, gök beyaz, Beşiktaş”
sloganında kullanılan ‘gök’ kelimesi,
Türklerin bilinen ilk yazılı belgelerinden
olan Orhon Yazıtları’nda da geçen (Tekin 2006: 24), Eski Türklerdeki kök teñri
‘Gök Tanrı’ ve yér-kök ‘Yer-Gök’ şeklinde
formüle edilen inanç sisteminde (Kafesoğlu 1984: 297; İnan 1986: 27; Çoruhlu
1999: 18), Birinci ve İkinci Türk Kağanlıklarının kamuoyunda Gök Türk adıyla
anılması ve bu adın da Gök Tanrı’ya bağlanması Türk kültür tarihinde gök kavramına verilen önemin bir göstergesidir.
Slogandaki bu tarihsel kültürel motif,
özellikle seçilmiş olabileceği gibi, Jung
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psikolojisinde kültüre ait imgelerin insanoğlunun tarihsel geçmişinin bir ürünü
olduğu tezinin de kanıtı sayılabilir (Stevens 1999: 47-59).
“Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş”, “Beşiktaşlı değilsen hiçsin” sloganlarında, taraftar sosyolojik anlamda
varoluş sebebini taraftar kimliğine, takımına bağlamaktadır. Ferdî kimliğinden
sıyrılarak taraftar kimliğine bürünen
fanatik, grup içinde üstlendiği sosyal
rolü oynamaya başlar. Ait olduğu grupla benliğini bulduğuna inanan taraftar,
grubunun ya da takımının dışında kimliğini koruyamadığı, benliğini bulamadığı,
gücünü ortaya koyamadığı ‘zehab’ı ile takımının bulunmadığı mekân ve olayları
da anlamsız ve gereksiz görebilir.
“Âlemin kralı sensin Beşiktaş”,
“Kral biziz bu âlemde”, “Yeryüzünde
gökyüzünde Kara Kartalız” sloganları,
taraftarın, varlık sebebi olarak gördüğü
takımına, aynı zamanda ’kült’ niteliği
addederek, onu tartışılmaz ve kutsal bir
güç olarak kabul etmesinin bir örneğidir.
“Büyüdüğüm beşiksin mezarımda
taş/ Damarımda kanımsın gözümde yaş/
Yaşamımda ölümümde sözüm Beşiktaş/
Mutluyum gururluyum özüm Beşiktaş”
dizeleri, insan hayatının en önemli geçiş
dönemleri olan, Türk kültüründe beşik
ve eşik kelimeleriyle simgelenen doğum
ve ölümü; yani, maddî hayatın sınırlılığını ve ölümün sonsuzluğunu ifade
etmektedir. Söz oyununun kullanıldığı bu sloganda, Beşiktaş, taraftar için,
ilk geçiş dönemi kabul edilen doğumda,
bir bebeğin maddî varlığını olası dünyevî tehlikelerden koruyan ilk nesnesi
olan, varlığın ve yaşamın simgesi beşik
fonksiyonu taşımaktadır. Taraftarın
Beşiktaş’a bağlılığının, ölümden sonra
bile devam ettiğinin göstergesi kabul
edilen ve Beşiktaş’ın da son hecesine
telmih yapan taş kelimesi ise, son geçiş
dönemi ölümü simgeleyen mezar taşını
hatırlatmaktadır.
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“...yapacağıma/yapmayacağıma
namusum ve şerefim olarak gördüğüm
Beşiktaşım üzerine söz veririm”, “...Beşiktaş üzerine ant içerim” klişeleri, kültürlerdeki mukaddes ve en değerli varlıklar üzerine ant içme ve yemin etme
ritüellerinin uzantısıdır. Türk kültür
tarihinde, mensup olunan inancın kutsallarına göre, Kur’an, kılıç, şeref, aile
gibi nesne ve değerler üzerine yemin
edilmiştir. Fanatik taraftarın takımı
üzerine yemin etmesi, ait olduğu grubu
tartışılmaz kutsal bir güç olarak görmesinin yanında, takımını idol hâline getirerek kutsallaştırdığının, dolayısıyla da
kendi fanatizmini de makul, meşru ve
dokunulmaz olarak tescillemesinin dışa
vurumudur. Bu durumda, taraftar olunan takım, taraftarın kendinden üstün
ve ulaşılmaz gördüğü; tartışmasız teslim
olduğu üst kurumu; fanatik taraftar da,
trans hâline geçmiş, söylenenleri sorgulamasız kabul eden ve uygulayan, adeta
mistik bir ortam içinde ritüeli uygulayan
din görevlisini ya da dine mensup kişiyi
simgelemektedir.
5. Sonuç
21. yüzyıl, futbolun insanlık tarihindeki yolculuğunda, popülaritesinin
en üst seviyeye ulaştığı dönemdir. Spor
araştırmalarında, revizyonist yaklaşımlardan milliyetçiliğe, boş zamanlar sosyolojisinden eğlence kültürüne, sosyal
dayanışmadan şiddete, ideolojik etkilerden ekonomiye değin birçok alan ve kavramla iç içe olan futbol, modernliği ikon
kabul eden günümüz insanının paradoksunu anlamada ve değerlendirmede de
önemli bir göstergedir. Futbol, sosyolojik
anlamıyla takım kimliği perspektifinde,
taraftar ve profesyonel oyuncu için ortak
kodların paylaşımıdır.
Beşiktaş Çarşı grubunun “milliyetçi” söylemleri ve sosyal projeleri
desteklemesi; takımın başarılı maçları
sonrasında, taraftarının Beşiktaş hisselerine talep göstermesi ve borsadaki
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parametrelerde yaşanan pozitif hareket
(Öğüt-Eker, Berument, Doğan 2007;
Berument, Ceylan, Öğüt-Eker 2009) fanatik taraftarın sağladığı kısmi olumlu
sonuçlarla ilgili örneklerdir.
Modern çağın ve teknolojik gelişmelerin getirisi/götürüsü olan bireyselleşme sonucunda, yabancılaşma ve yalnızlaşma duygusuna karşı koymaya çalışan
sosyal varlık olarak insan, bir yandan
hayatını kolaylaştıracak teknolojik gelişmeleri benimseyip kullanmaya çalışırken, bir yandan da aitlik duygusuyla,
kendini güvende ve mutlu hissedebileceği bir cemaat, bir grup, bir kulüp, bir
dernek vb. herhangi bir sosyal grubun
üyesi olmak istemektedir. Birey için, sosyal aidiyet duygusu ve diğer grup üyeleriyle ortak bir paydada birleşme gayesi
o denli güçlüdür ki, futbol taraftarı, bir
aşiret mensubu gibi, takımı için ölümü
ve öldürmeyi göze alabilecek kadar toplumsal içgüdünün esiri olabilmektedir.
Fanatiklik, ait olunan sosyal grup, yani
takım lehine başkaldırı, sosyal eleştiri,
dikkat çekme, kınama, dışlama, alay
etme gibi psikolojik ve sosyolojik etkilerin yanında; karşı tarafa yönelik şiddet,
acımasızlık, toplum düzenini bozma gibi
negatif özellikleriyle bir paradoks oluşturmaktadır. Futbol, çağımızda, silah
ve ilaç endüstrisini dahi geri planda bırakabilecek derecede evrensel etkiye sahip, ekonomik ve sosyolojik baskınlığı en
üst düzeyde spor dalı ve sportif etkinliği
aşan sosyal, psikolojik fenomen ve bir
endüstri dalıdır.
Futbol kültürünün tarihî gelişiminin ve endüstri boyutuna gelmesini
sağlayan faktörlerin araştırılması, birey
ve toplumla ilgili problemlerin çözümüne katkı sağlayacaktır. Futbol, kültürel
doku analizinde önemli bir veri olarak
kullanılmasının yanı sıra, antik çağlardan ulus devletlere, ulusal devletlerden
karmaşık ulusüstü sistemlere nasıl dönüşüldüğünün de göstergesi olacaktır.
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NOTLAR
1
Modern futbol öncesi ‘ayak topu’nun
şiddet içeren tarihî serüveni için bkz. GARDİNER,
E. Norman (2002), Athletics in the Ancient World,
USA: Courier Dover Publications; GIULIANOTTI,
Richard (1999), Football: a sociology of the global
game, USA: Wiley-Blackwell Publishers; HARDY,
Stephen; GUTTMANN, Allen; KYLE, Donald G.;
STARK, Gary D. (1990), Essays on sport history and
sport mythology, USA: Texas A&M University Press,
Volume 24/Walter Prescott Webb memorial lectures;
STEMMLER, Theo (2000), Futbolun Kısa Tarihi,
Ankara: Dost Kitabevi, Yaşam&Kültür Serisi.
2
“(1600’lı yıllardan) “Adamlar bedenlerini, fanatik bir şekilde sarsıyor ve ileri geri sallıyordu”; (1633’ten) “Putperestlerin şu fanatik (çılgın)
kadınları”; (1641’den) “Fanatik (çılgın) bir arkadaş, kendisinin gerçek Edward olduğunu ilan etti”;
(1659-60’tan) “Bir şövalye ya da fanatik taraftarın
senin sivil haklarında pay sahibi olmamasına dikkat et”; (1660’tan) “Yeni bir sözcük türedi son birkaç
aydır, fanatikler deniyor… Çağımızın hiziplerini belirtmek için çok iyi ayarlanmış göründü”; (1660’tan)
“Lambert Kule’den gittiğine göre, fanatikler başlarını dik tutabilir”; (1732’den) “Herhangi bir Protestan kadar fanatik” (Filozof Piskopos Berkeley,
Alciphron’da); (1774’ten) “Manastırlar, fanatiklerin
öfkesine kurban gitti”; (1780’den) “Fransa kralı IV.
Henry, beklenmedik bir şekilde sapkın bir fanatik
tarafından öldürüldü”; (1806’dan) “Dr. G fanatiklerin (delilerin), yerel ilaçlar ve yakılarla nasıl tedavi
edileceğine dair ip uçları verdi”; (1850’den) “Çölün
fanatik lejyonları” (W. Irwing’in Muhammed kitabı); (1859’dan) “Tek bir fikrin adamı, onun haricinde hiçbir şeyle uğraşmayan, kendisi hariç her şeyi
feda eden; kısaca fanatik (deli)” (Charles Kingsley);
(1876’dan) “Ben bir adama, onun peşinden gitmeyen
insanlara haksızca ve merhametsizce davranmaya
başladığında fanatik derim” (George Eliot, Daniel Deron’da, bölüm 46, Daniel Mordecai’nin sığ bir
fanatik olmaktan çok, ateşli bir taraftar olduğunu
açıklarken); (1883’ten) “Yahudiler, hükmetmenin
veya yok etmenin eşit derecede zor olduğu belalı fanatiklerdir” (Froude)” (Paskins 2005: 11).
3
http://www.consensus.com.tr
http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/19
4
Mayıs 2002; http://www.polisgazetesi.com/haberdetay.asp?ID=340 (02.01.2009); (http://www.superspor.com/detail.php).
5
http://www.hurriyet.com.tr/spor/futbol/10684345.asp
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