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FORMALAR, BAYRAKLAR VE AFRİKALILAR 
 
Futbol yediden yetmişe büyük bir tutkudur. Kimi için yirmi iki adamın bir topun peşinde koşması olan bu 
spor, kimileri içinse vazgeçilmez bir olgudur. Kitleleri peşinden sürükleyen ve hemen her ülkede takipçisi 
olan böyle bir spor dalının günümüzde endüstriyel bir alan haline gelmesi sürpriz değildir. 
 
Sahra altı Afrika’da futbol, yalnızca futbol olarak görülemez. Sırtına herhangi bir Avrupa takımının formasını 
geçiren çocukların boş alanlarda yaptıkları maçlar izleme keyfi oldukça yüksek olmakla birlikte, sosyolojik 
olarak daha büyük anlamlar içermektedir. Günlük kazancın bir doların altında olduğu pek çok ülkede futbol, 
sefaletten kurtulmanın bir yolu olarak görülmektedir. Dünya çapında yıldız haline gelen Afrikalı 
futbolcuların şaşalı yaşamları doğal olarak vatandaşlarını ve diğer ülkelerdeki futbol tutkunu gençleri 
etkilemektedir.  
 
 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü 
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Didier Drogba, Samuel Eto’o gibi oyuncular ülkelerinde ulusal kahramanlar haline gelmişlerdir. Öyle ki Fildişi 
Sahili vatandaşı Drogba, ülkesindeki iç savaşın bitmesinde önemli rol oynarken Eto’o, Kamerunlu gençlere 
yaptığı cömert yardımlarla pek çok kez gündeme gelmiştir. 2018 yılında Liberya devlet başkanı olan George 
Weah eski bir Milan oyuncusudur. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Afrika ülkelerinin 
bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları altmışlarda yaşanan bir boykot olayı onları birbirlerine daha da 
yakınlaşmıştır. 1964 yılında FIFA, aldığı karar doğrultusunda iki yıl sonra yapılacak Dünya Kupası’nda 
Avrupa’dan on, Latin Amerika’dan dört, Orta Amerika ve Karayipler’den de bir takımın katılmasını 
kararlaştırmıştır. Bu durumda geri kalan bir takım Asya, Afrika ve Okyanusya ülkelerinin kendi aralarındaki 
maçları sonrasında belirlenecektir. Bu ayrımcı karar, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından direnişle 
karşılanmış ve Afrika ülkeleri gururlu bir şekilde turnuvaya takım göndermeyi reddetmişlerdir.2 Aynı şekilde 
bir başka ilginç olay da 1982 Dünya Kupası öncesinde yaşanmıştır. Yukarı Volta’da o dönemde bakan olan ve 
sonrasında devlet başkanı olacak Thomas Sankara, Fransa’dan uydu sistemi talep etmiş ve ülkesindeki 
insanların maçları kolay bir şekilde izlemesi istediğini belirtmiştir. Hatta bu yardımın yapılmaması 
durumunda Kaddafi’den yardım talep edeceğini söylemesi Fransızlar tarafından tehdit olarak algılanmış ve 
istek kabul edilmiştir (Peterson, 2021). 
 
İkinci husus, yeni kurulan devletlerde kimin pastadan ne kadar pay alacağı sorunudur. Benzer örnekler bize 
futbol-siyaset-Afrika üçgenindeki ilişkilerin ülkeler için önemli olduğunu göstermektedir. Hatta bu ilişki ağı 
iç siyasetten çok dış siyasette belirgin hale gelmektedir. Futbolun Afrika tarafı oldukça eğlenceli, görsel 
zevki yüksek ve mücadeleci olmakla beraber, bu tarafın sömürge dönemi ile ilişkisi ayrı ele alınmalıdır. 
 
Futbol ve Kolonyalizm 
Spor ve sömürgecilik arasında bağlantı bulunduğuna dair düşünceler yeni değildir. Pek çok akademisyen bu 
alanda çalışmalar yapmış ve genellikle İngiliz hâkimiyetinin sömürge bölgelerinde sporla ilişkisi üzerinde 
durmuşlardır. Mangan, bu alanda fikir üreten yazarlardandır. Ona göre spor uygulamaları, sömürgeci ile 
sömürülen arasında kültürel bağlar oluşturulmasında etkilidir. Mangan, bu durumu bağ teorisi adı altında 
anlatmıştır. Yerel bazda sömürgecilerin kabullenilmesi ve onların kurallarının kabul edilmesi sürecinde 
kurulan bağlar önemlidir. Sporcular, spor sahaları bu bağlanma sürecinin parçalarıdır. Mangan bu çıkarıma 
İngilizlerin işgal ettiği bölgelerdeki eylemlerinden yola çıkarak ulaşmaktadır (Mangan, 2011). 
 
İngilizler kriket, rugby, tenis gibi sporları özellikle Güney Asya’da yayarken Afrika’da süreç daha farklı 
işlemiştir. Bu sporlar yerine yine İngilizler tarafından icat edilen futbol, kıtadaki en popüler spor dalı 
olacaktır. Futbolun Afrika’daki bu yayılma sürecine dair Hutchinson’ın yorumu kayda değerdir. Ona göre 
futbolun imparatorluğun diğer oyunlarından farkı, onun elitler arasında fazla tutulmamasından 
gelmektedir. Futbol, tüccarların, demiryolu işçilerin, öğretmenlerin, madencilerin sırtında yükselen bir 
spordur (Hutchinson, 1997). Onun bu yönü, gelişmeyen ülkeler arasında daha popüler olmasını ve genel 
kitleye daha fazla hitap etmesini sağlamıştır. Sömürge döneminde, Avrupa’daki popülaritesinin yanında 
devletlerin ve özel şirketlerin sponsorlukları ile büyüyen ve yaygınlaşan futbol, kıtada parlak bir hale geldi.  
 

2 https://www.bbc.com/news/world-africa-36763036 
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Sömürgecilerin halkı kontrol, entegrasyon, eğitim ve disiplin amaçları ile kullandığı bu oyun, yerleşimcilerin 
de aktif rolü ile daha popüler hale gelmiştir. Yıllar sonra artık sömürgecilerin müdahale etmesine gerek 
kalmayan bir yaygınlığa ulaştığında yerel takımlar ve liglerin kıtada oyunu sahiplendiğini görmekteyiz. 
İngilizler dışında Portekizlilerin Mozambik üzerindeki futbol politikaları da Domingos’un çalışmalarından 
okunabilir. Fransızların da benzer politikalarla, özellikle diğer sömürgeci güçlere göre daha sert olan işgal 
süreçlerini yumuşatma çabaları içerisinde oldukları söylenebilir. Futbolun farklı sosyal seviyelerdeki 
insanları bir araya getirebilme gücü, sömürge döneminde kritik bir rol oynamıştır. Dinsel, dilsel veya sınıfsal 
farklılıkların anlamını yitirdiği bir oyunun parçası olmak, hem yereldeki insanların ilgisini artırmış hem de 
potansiyel bağımsızlık öfkesinin ortaya çıkmasını bastırmada etkili olmuştur. 
 
Siyahların Hayatı Önemlidir, Penaltıyı Kaçırana Dek! 
Bugüne geldiğimizde futbolun ulusal seviyedeki rekabeti içerisinde çok kültürlü yapılar artık sürpriz değil. 
Renk ya da ırk farkının bir kenara atıldığı ve yalnızca kazanmaya yönelik motivasyonla oluşturulan ulusal 
takımlar hoş bir seda bıraksa da pratikte işler biraz daha farklıdır. Özellikle yenilgi anlarında farklılıkların 
dışa vurumu ve daha ileri gidilerek ırkçı tutumlar sıkça görülmektedir. Türk asıllı bir Alman futbolcu olan 
Mesut Özil bu durumu, “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum.” cümlesiyle gözler önüne 
sermektedir. Benzer sözler, aynı durumda olan başka oyuncular tarafında da söylenmiştir. Irkçılığın başka 
bir boyutu olarak tanımlanması gereken bu durum, en fazla Afrika asıllı oyuncuların başına gelmektedir. 
Nitekim Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin sömürü geçmişi ve sonrasında bu 
ülkelere olan göç girişimleri sebebiyle pek çok göçmen bir süre sonra vatandaşlık almıştır. Kendilerini hiçbir 
zaman evlerinde hissetmeseler de içinde bulundukları yeni düzenin parçaları haline gelmenin zorluklarını 
yaşamak zorunda kalmışlardır. Gettolara hapsedilen gençlerin futbolla tanışmaları ve yetenekli olmaları 
içlerinden bazılarını bambaşka bir yere taşımıştır. 

Fotoğraf: Allstar Picture Library Ltd 
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Fransa’nın Hırvatistan ile karşılaştığı 2004 yılına ait bu fotoğrafta, dokuz siyahi futbolcu bulunmakta, kalan 
iki beyazdan Zidane da Cezayir asıllıdır. 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Fransa kadrosunun da yarıdan fazlası 
siyahi veya göçmen aileden gelenlerden oluşmaktadır. Kupayı Kamerunlu bir baba ve Cezayirli bir annenin 
oğlu olan Mbappe’nin golüyle kazanan Fransızlar, yıllardır küçümsenen banliyöleri bu kez zaferi getiren yer 
olarak görmek zorunda kalmışlardır. Pek çok kişinin kupayı Fransa değil Afrika kazandı yorumu da yanlış 
sayılmaz. Tüm bu başarıya rağmen Fransa’da hala başarının paylaşımı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. 
Euro 2020 turnuvasında Fransa için marş besteleyen Kongo asıllı Youssoupha’nın sağcılar tarafından 
acımasızca eleştirilmesi Afrika kökenlilerin hala bir kesim Fransız tarafından yeterince Fransız kabul 
edilmediğini gösteriyor. Benzer bir durum yine aynı turnuvanın finalinde, İngiltere-İtalya karşılaşmasında 
yaşandı. Uzatmalara ve ardından penaltılara giden maçta İngiltere adına penaltı kaçıran Jadon Sancho, 
Marcus Rashford ve Bukayo Saka’ya ırkçı saldırılarda bulunuldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ırkçılığı 
kınarken, sosyal medyada ırk üzerinden tartışmalar devam ediyordu. (BBC: 2021). Örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Şu bir gerçek ki bazı ülkelerde başarısızlık, ilk fırsatta göçmenlere ve siyahilere mal edilen bir olgu 
haline gelmiş durumda. 
 
Entegrasyon ve asimilasyon meseleleri Batı ülkelerini ikilemde bırakmaya devam edecek. Başarılı göçmen 
kökenliler gururlu birer Fransız, Alman ya da İngiliz olarak kabul edilirken, başarısızlıkta hepsinin 
ülkelerindeki varlığı yeniden tartışmaya açılacak. Fayda/yarar tekelindeki kabullenme, en ufak 
rahatsızlıklarda yerini yük/yabancı etiketlerine bırakmayı sürdürecektir. Afrika’nın pek çok ülkesindeki 
gençler ise, hangi takım için mücadele ederlerse etsinler, kendi içlerinden çıkan değerleri desteklemeye 
devam edecekler. Bu destek sürecek çünkü futbol, Afrikalılar için yıllarca kendilerini görmezden gelenlere 
verecekleri sert cevaplardan biri olma potansiyelini her zaman taşıyacaktır. 
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