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‘Fakat, Pandemi, Bu Derin Bir 
Tutku’:1  Covid-19 ve Futbol 
Taraftarlığı 

Başak Alpan 

Bilindik hikayedir: Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, yıllar sonra aile evine ziyarete 
gittiğinde o zaman 12 yaşında olan Beşiktaş taraftarı erkek kardeşiyle aynı odada kalır. 
Gecenin bir vakti Demirkubuz, kendisine doğru yan yatmış kardeşini görür. Kardeşinin 
gözleri açıktır, ne bir kıpırtı, ne bir hayat belirtisi olmadan öylece bakıyordur. Ne olduğunu 
soran abisine aynı kısık gözlerle ve fısıldayarak, ‘abi Feyyaz ne yapıyordur şimdi?’ der.2 Bu 
hikaye, aynı zamanda sosyal bilimlerin futbolla neden ilgilendiğini ve ilgilenmesi gerektiğini 
ve insanı anlamak için böylesi bir özdeşleşmeyi kavramanın önemini gösterir.  

Bu bağlamda akademinin futboldan öğrendiği en önemli şeylerden biri futbolun kimlik 
inşaasında oynadığı önemli rol sanırım. Futbol, temel ikili tasarımı çerçevesinde izleyiciyi, 
kendi takımı oynamasa bile taraf tutmaya davet eden bir oyun. Hall’a göre ‘kimlik’ kavramı, 
geçmişte olduğu gibi ‘kendi’ nin değişmez ve istikrarlı bir özü olmaktan çok, birbiriyle zaman 
zaman çelişen eylemler ve pratikler çerçevesinde anlam kazanan bölünmüş bir duruma 
işaret ediyor.3  

Gerçekten de özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllardan başlayarak yoğun göç dalgalarıyla 
karmaşıklaşmış ve kültürel olarak melez hâle gelmiş toplumlarda, ‘kimlik’ kavramı da daha 
çetrefilli ve kafa karıştırıcı bir nitelik kazanıyor. 4  Artık kimlik dediğiniz şey, ailenizden 
devraldığınız, özsel, ulusal ya da yerel bir olgu olmak yerine, belki de kimlik kartınızın içinde 
gizli bir mikroçipin içinde saklanan bir şey haline geliyor. Örneğin, siz artık stadyum 
kapısından geçerken Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı ya da Galatasaray’ın kongre 
üyesi olarak değil Aktif Bank’a bilgilerini vermiş, para ödemiş bir müşteri olarak 
geçiyorsunuz. Yani, bu yeni dünyada kimlikler çeşitleniyor, ve alınıp satılabilir ‘şey’ler haline 
geliyor. İç içe geçmiş kimliklerin tanımladığı bu dünyada, bir insan, kadın, Ankaralı, 
feminist, ODTÜ’lü, Gençlerbirliği taraftarı ve bir sürü diğer şey olabilir. Elbette bu kimlikler 
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arasında belirli bir hiyerarşiden de söz edilebilir. Yani, sizin kendinizi nasıl ve hangi 
kimliğinizle tanımladığınız sürekli yeniden inşa edilen ve pazarlığa tabi bir süreçtir.  

Peki tüm kimliklerin çeşitlendiği ve alınır satılır metalar haline geldiği böyle bir bağlamda 
taraftar kimliği, son dönemde yaşadığımız pandemiden nasıl etkilendi? Öyle ya, ilk önce 
Çin’i daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, uzun yıllardır eşi görülmemiş 
bir olağanüstü hal yarattı; yaşam, çalışma, beslenme ve eğlenme biçimlerimiz kökünden 
değişti. Çoğu ülkede etkin bir biçimde alınan karantina kararları, hem hareketliliğimizi 
kısıtladı, hem de modern hayatın içinde çoğu zaman vakit bulamadığımız, unuttuğumuz bir 
çok varoluşsal soruyu gündemimize soktu: Bu hayatta gerçek önceliğimiz ne? Yukarıda 
bahsedilen kimlik tahayyülleri açısından düşünürsek, acaba pandemi sırasında hangi 
kimliklerimiz başat konumdaydı? Basitleştirerek soralım: kendi sağlığımız, sevdiklerimizin 
sağlığı risk altındayken, her sabah, ‘acaba Covid-19 aşısı bulundu mu?’ diye sorarak güne 
başladığımız pandemi günlerinde, futbol taraftarlığı ne derece etkin ve önemli bir kimlik?    

Pandemi Günlerinde Taraftarlık 

Öncelikle şunu söylemek lazım; pandemi süreci sağlık, beslenme gibi temel ihtiyaçları 
gündemlerimizin en üstüne taşısa da futbol gibi görece ‘az hayati’ bir aktivite bu süreçte 
popülerliğini kaybetmedi ve gündemden düşmedi. Örneğin, 19 Şubat’ta Milano’da oynanan 
ve yaklaşık 44.000 kişinin izlediği Atalanta Bergamo-Valencia FC Şampiyonlar Ligi maçı, 
Bergamo valisi Giorgio Gori’ye göre virüsün yayılması için bir ‘biyolojik silah’ görevi gördü.5 
Çin’den dünyaya hızla yayılan Covid-19 vakalarına karşı alınan önlemler çerçevesinde 
Belarus, Burundi, Tacikistan, Bhutan, Tayvan, Myanmar ve Nikaragua dışındaki tüm 
ülkelerde ligler iptal edildi.6 Yani pandemi sürecinde futbol kesintiye uğradı ama futbol 
taraftarlığı olgusu fazla da değişmedi. Örneğin Avrupa’nın tek devam eden ligi olan 
Cempionat’a (Belarus ligi) İngiltere, ABD, Avustralya gibi ülkelerden gösterilen yoğun ilgi 
karantina boyunca devam etti. Uçakla Belarus’a giden İngiliz taraftarların yanı sıra lig 
takımlarından Dynamo Brest maçı için sanal bilet alıp naklen yayınlanan maçı evlerinden 
izleme hakkını kazanan taraftar sayısı da az değildi.7 Dynamo Brest yurtdışından maçları 
takip eden taraftarlarına bir de jest yaptı: sanal bilet alan her bir taraftar için tribüne onların 
fotoğraflarını taşıyan maketler yerleştirdi. Benzer bir ‘maket tribünü’ 8 Mart’ta askıya alınan 
ve yenilerde tekrar başlayan Almanya ligi Bundesliga’da da inşa edildi. Bundesliga takımı 
Borussia Monchengladbach 23 Mayıs’taki ilk maçını 19 Euro karşılığında taraftarların 
fotoğraflarını taşıyan 12000 maketten oluşan bir tribüne karşı oynadı.  
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19 Mart’ta liglere ara verilen Türkiye’de de taraftarlığın pandemideki seyri de çok farklı 
değildi. Örneğin, ülkedeki elektronik bilet sistem platformu Passo tarafından 24-28 Nisan 
tarihleri arasında 15000 futbol seyircisine yapılan ankette ‘şu an desteklediğiniz futbol 
takımının bir maçı olsa gider miydiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 32’si ‘şu an 
karşılaşmalar oynansa koşa koşa giderim’ dedi.8 

Tabii ki kriz zamanında futbolun ve futbol taraftarlığının aşınmamış olması, aksine ‘hayat 
kurtaran’ başat bir kimlik olması Covid-19 salgına özgü değil. Birinci Dünya Savaşı’nda 1914 
Noel’i futbolun gerçek anlamıyla ‘hayat kurtardığı’ bir olaya sahne oldu. Anlatılana göre, 25 
Aralık 1914 tarihinde İngiliz ve Alman askerleri Noel için bir günlüğüne savaşa ara verdiler, 
tarafsız bölgede buluşup futbol oynadılar. 9  1918-1919 yılları arası 50 milyon üzerinde 
insanın hayatını kaybettiği İspanyol gribi boyunca da İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda gibi 
ülkelerde futbol liglerine ara verilmedi.10 Futbol taraftarlığı kimliğinin kriz dönemlerinde 
hayat kurtardığına dair ayrıntılı araştırmalar bile var. Kuper and Szymanski’nin çalışmasına 
göre Avrupa’da milli takımı Avrupa Kupası’nda ya da Dünya Kupası’nda oynayan ülkelerde 
o yıl intihar oranları daha düşük seyrediyor.11

Yani Covid-19 salgını sırasında hayatımız kökünden değişse de, önceliklerimiz yeniden 
sıralansa da futbol taraftarlığı kimliği çok değişmedi. Tabii, salgın daha ne kadar sürecek 
bilemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları, stadyumları, tribünleri, futbolu ne derece değiştirecek 
bundan da emin değiliz. Bu noktada sadece şunu söylemek mümkün: Futbol, sadece büyük 
kulüplerin ve şirketlerin kar için çarpıştığı bir mevzi savaşı değil, bireylerin tüm 
öznelliklerini ortaya koydukları ve kimlik inşası için eşsiz bir çerçeve sunan bir alan aynı 
zamanda.   
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3 Hall, S. (1996), ‘Cultural Identity and Cinematic Representation’, in H. A. Baker, M. Diawara and R. H. 
Lindeborg (eds.) (1996), Black British Cultural Studies: a Reader, London: University of Chicago Press. 
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9 The Sun (2017), ‘When was the World War One Christmas Truce, Why Did it Happen and How Long Did it 
Last for?’, 25 December.  
10 Bora, T. (2020a), ‘İspanyol Flu’su Zamanlarında Spor’, K24, 10 Nisan.  
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