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2022 FIFA DÜNYA KUPASI’NIN DÜNYA SİYASETİNDEKİ YANSIMALARI 
 
Futbol, günümüzde dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen popüler bir spor olarak bir sektöre 
dönüşmüş ve başta turizm, ekonomi olmak üzere birçok alanda yansımaları gözlenebilir hâle gelmiştir. Bu 
anlamda futbol, yalnızca belli bir alanla ve zamanla sınırlı olarak yapılan basit bir bedensel faaliyetler 
bütünü olmanın çok ötesinde bir konuma sahiptir. Bu denli etkili bir faaliyet olan futbolun, bir spor olarak 
standart bir biçime kavuşmasını ve bir sektör olarak her alanda değerlendirilmesini sağlayacak bir 
organizasyon olarak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) oluşturulmuştur. 
 
FIFA’nın öncülük ettiği en önemli etkinlik; 1930 yılından beri dört yılda bir, farklı ülkelerde gerçekleştirilen 
FIFA Dünya Kupası etkinliği olmuştur. İlk kez düzenlenmesinden bugüne kadar geniş taraftar kitlelerinin 
ilgisine mazhar olan ve organizesini sağlayan taraflara çok ciddi bir ekonomik girdi sağlayan turnuvada, üç 
yıl süren hazırlık maçlarından galip çıkan millî takımlar FIFA tarafından belirlenen ülkenin/ülkelerin 
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öncülüğünde mücadeleler gerçekleştirmekte ve bu mücadeleler sonucunda şampiyon takım belli 
olmaktadır.2 

 
Dünya Kupası’na katılım gösteren takımlar, ülkelerini temsil eden “millî” takımlar olduğu için Dünya 
Kupası’nda milletlerarası bir “kapışma” meydana gelmekte ve bu durumun siyasi bir boyutu ve yansımaları 
da olmaktadır. 
 
İçinde bulunduğumuz günlerde dünya gündeminin bir numaralı maddesini teşkil eden ve oldukça coşkulu 
bir biçimde başlayıp devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası’nın, dünya siyasetindeki kutupların siyasi 
hamlelerinin en canlı bir şekilde yansıdığı bölge olan Orta Doğu’da, Katar’da gerçekleştirilmesi de bu yılki 
turnuvanın siyasi açıdan önemini ortaya koymaktadır. Zira bilindiği üzere yakın zamana kadar bölgede bir 
tarafına Katar ve Türkiye’nin, diğer tarafına da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği 
bir kutuplaşma ve siyasi gerilim atmosferi mevcuttu. Böyle bir ortamda Katar, Arap ülkeleri tarafından siyasi 
anlamda tecrit edilmişti. Ancak değişen dinamiklerle birlikte söz konusu gergin atmosfer; tarafların bir 
araya gelmeleri ve karşılıklı ziyaretlerle etkisini kaybetmeye başlamıştı. Böyle bir ortamda Dünya Kupası’nın 
siyasi yakınlaşmada ne denli önemli bir rol oynayabileceği açıkça gözlenmiştir. Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman, turnuvanın başlangıcında Katar’a ziyarette bulunmuş, sıcak bir şekilde 
karşılanmıştır. Bunun yanında Katar-Ekvador karşılaşmasında Katar bayraklı bir atkıyı giyerek Katar takımını 
desteklemiştir. Benzer bir muameleyi de Katar Emiri Şeyh Temim bin Al Sani Suudi Arabistan takımına 
göstermiştir. 
 
Aynı yakınlaşma taraftarlar arasında gözlenmiştir. Suudi Arabistan’ın Arjantin ve Fas’ın da Belçika karşısındaki 
galibiyeti, aralarında bulunan onca ihtilafa rağmen tüm Arap dünyasında sevinçle karşılanmıştır.3 Böyle bir 
ortamda coğrafi, tarihî ve etnik yakınlıkların farklı halkları nasıl birleştirebileceği gözlenmiştir. 
 
Turnuvanın düzenlendiği ülkenin siyasi konumu da Dünya Kupası’nın dünya siyasetine yansımalarını 
etkileyecektir. Katar’daki karşılaşmalar esnasında tribünlerde ve şehirlerde turistlerin uğrak bölgelerinde 
çeşitli biçimlerde Filistin’e destek verilmesi de bu durumun bir göstergesi olmuştur. Bununla beraber 
parantez arasında, Katar-İsrail arasındaki ilk doğrudan uçuşların Dünya Kupası’yla başladığını belirtmek 
gerekmektedir.4 
 
Turnuvanın düzenlenmesinin ilk defa bir Arap ve Müslüman ülkesine verilmesi, dünya siyasetinde 
tartışmalara yol açmış ve Katar; insan ve işçi haklarıyla alakalı problemlerinden, LGBT’ye karşı tavrından ötürü 
eleştirilmiştir; hatta boykot çağrılarına maruz kalmıştır.5 Ayrıca Orta Doğu’da yer alması dolayısıyla güvenlik 

 
2 https://study.com/academy/lesson/world-cup-soccer-history-facts.html 
3 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/katar-2022-dunya-kupasindaki-arap-taraftarlar-kazanilan-zaferlerle-tek-yurek-oldu/2750753 
4 https://www.i24news.tv/en/news/world-cup/1668960049-first-direct-flight-from-between-israel-and-qatar-takes-off-for-world-cup 
5 https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/macrondan-katar-dunya-kupasinin-iptali-tartismalarina-spor-politize-edilmemeli- 
  yorumu/2740655
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açısından uygun bir yer olmadığı öne sürülmüştür.6 Ancak bu tartışmaların kamuoyuna çok fazla etkisi 
olmamıştır. 2018 Dünya Kupası’nın Kırım işgal altında olduğu sırada Rusya’da gerçekleştirilmesi ve Rusya’nın 
Katar’ın maruz kaldığı derecede eleştirilere maruz kalmaması, bir çifte standart uygulandığı şeklinde 
yorumlanmıştır.7 Bununla beraber Dünya Kupası için yapılan hazırlıklarda yüzlerce göçmen işçinin olumsuz 
koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğine dair medyada yer alan haberler, Katar’ın insan hakları sicilini gerçek 
anlamda kabartacak niteliktedir. 
 
Söz konusu eleştirilere cevap teşkil edecek şekilde, etkinliğin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için Türkiye, 
ABD, İngiltere, Pakistan, İtalya, Fransa gibi ülkelerin güvenlik güçlerinin yer aldığı bir görev gücü 
oluşturulmuştur. Ayrıca -önceki yıllarda konuyla alakalı olarak çok daha ciddi tecrübeler yaşamış olan- FIFA 
mektup yoluyla katılımcı ülkelerden “siyasetin bırakılması ve futbola odaklanılması” yönünde çağrıda 
bulunmuştur. Ancak Dünya Kupası, uluslararası sahada her türlü görüş için en ideal propaganda araçlarından 
birisi olması itibarıyla söz konusu propagandalara sahne olmuştur. Katılımcı takımlardan bazıları Katar’ı 
eleştirmek için formalarında sembolik değişiklikler gerçekleştirirken8 İran takımı da İran millî marşını 
okumayarak ülkesindeki protestoları turnuvaya taşımıştır.9 
 
Bu konuda tribünlerdeki taraftarların büyük ölçüde bağımsız ve her türlü propaganda faaliyetini 
gerçekleştirmelerinin mümkün olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. 
 
Dünya Kupası organizasyonunun Katar’a verilmesinde Katar’ın Avrupa’daki geniş çaplı ekonomik faaliyetleri 
ve Avrupa futbolundaki finansal etkinliğinin etkili olduğu öne sürülmüştür.10 
 
Katar, tarihin en şatafatlı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaktadır. 2022 Dünya Kupası’nı düzenleme 
görevinin Katar’a tevdi edildiği 2010 yılından beri alt yapı, ulaşım, konaklama ve turizm yatırımları gibi 
alanlarda Katar’ın yaptığı harcamaların tutarı 229 milyar doları aşmıştır.11 
 
2022 Dünya Kupası’nın açılışı; aralarında Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu, onlarca ülkeden birçok üst 
düzey siyasi ismi bir araya getirmiştir.12 Turnuvanın açılışında Katar Emiri’nin aracılığıyla Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, daha önce hakkında çok sert söylemlere imza attığı, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi ile görüşmesi ve samimi pozlarının gündeme düşmesi;13 Dünya Kupası’nın uluslararası ilişkilerde 

 
6 https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/katar-dunya-kupasina-ev-sahipligimiz-konusunda-yapilan-elestiriler-iki- 
   yuzluluk/2730247 
7 https://fikirturu.com/ekonomi/katar-2022-dunya-kupasi-tartismalar-ekonomik-ve-jeopolitik-boyutlari/ 
8 https://www.diken.com.tr/fifadan-32-ulkeye-dunya-kupasi-oncesi-uyari-mektubu-siyaseti-birakin-futbola-odaklanin/ 
9 https://www.haberler.com/spor/dunya-kupasi-nda-tansiyon-dusmuyor-iran-milli-15452512-haberi/ 
10 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/katar-dunya-kupasi-ve-batinin-secilmis-duyarliliklari/2755979 
11  https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/katar-tarihin-en-pahali-dunya-kupasini-duzenliyor/2742042 
12 https://thepeninsulaqatar.com/article/20/11/2022/amir-holds-reception-ceremony-for-world-leaders-head-of-delegations- 
   participating-in-fifa-world-cup-qatar-2022-opening 
13 https://www.bbc.com/turkce/articles/cyxen30w0pvo 
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oynayabileceği role dair potansiyelin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne sermiştir. Bunun ardından 
Erdoğan; siyasette küslüğün olmadığını, aynı uzlaşmanın Suriye ile de mümkün olduğunu ifade etmiştir.14 
 
Erdoğan’ın bu hamlesi muhalif kanat tarafından, dış politikada önceden sergilenen duruşla çelişir nitelikte 
olması sebebiyle eleştirilmiştir. Kimileri ise bu hamleyi Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına 
engel olunmak istendiği şeklinde yorumlamışlardır.15 
 
İran’daki protestolar Dünya Kupası’na yansıdığı gibi Dünya Kupası da İran’daki protestolara yansımıştır. İran 
takımının ABD karşısında yenilmesi ve böylece turnuvadan elenmesi sonucunda İran’daki göstericiler 
“mağlubiyeti kutlama” gösterileri düzenlemişlerdir. İddialara göre gösteriler esnasında bir kişi güvenlik 
güçlerinin müdahalesiyle hayatını kaybetmiştir.16 
 
2022’ye damgasını vuran Rus-Ukrayna Savaşı’nın da Dünya Kupası’nda etkisi hissedilmiştir. Bazı Avrupa 
ülkelerinin millî takımlarının Rusya karşısında oynamayacaklarını açıklamaları üzerine FIFA tarafından alınan 
kararla Rusya, 2022 Dünya Kupası’ndaki mücadelelerden menedilmiştir. 
 
Sonuç 
Farklı ülke ve tarihlerde farklı atmosferler içerisinde gerçekleştirilen Dünya Kupası etkinliği; ekonomik 
yönlerinin yanında çok defa siyasi yönleriyle de gündeme gelmiş, uluslararası siyasette ve katılan ülkelerin iç 
siyasetinde kazanımlar elde etmenin bir yolu olarak görülmüş ve politik hamlelere konu olmuştur. Küresel 
çapta gerçekleştirilen bir etkinlik olması itibarıyla bu durum doğal karşılanmalıdır. 2022 Katar Dünya 
Kupası’nda da bu durum gözlenmiştir. Bununla birlikte önceki yıllarda gerçekleşen Dünya Kupası 
etkinlikleriyle kıyaslandığında 2022 Dünya Kupası, üzerinde nispeten daha fazla siyasi tartışmanın meydana 
geldiği ve adı siyasetle daha fazla yan yana getirilen bir turnuva olmuştur. Zira kupanın ev sahibi ülkesi Katar, 
öncekilerden çok farklı bir siyasi ve kültürel bir konuma sahiptir. Bölgesel jeopolitikte öne çıkan bir aktör 
olmasının yanında arabuluculuk potansiyeli de bilinen bir ülkedir. Öte yandan bir Arap ve Müslüman ülkesi 
olması itibarıyla özellikle Batı’nın yabancı olduğu ve ön yargıyla yaklaşması muhtemel bir kültüre sahiptir. 
Kupa öncesinde ve esnasında yaşanan tartışmaların özünde büyük oranda bunlar vardır. 
 
Kupanın siyasi yönü Katar’la sınırlı kalmamış, Türkiye-Mısır yakınlaşması ve İran protestoları da kupa 
gündeminde ses getiren önemli olaylar olmuşlardır. Kupada ki karşılaşmalar 18 Aralık’a kadar devam 
edecektir. Bundan sonraki süreçte de siyaset kendisini kupa gündeminden eksik etmeyecektir. Bu hususta 
final karşılaşması ve şampiyon takımla ilgili olarak politik bir gündemin oluşması, önceki kupalarda olduğu 
gibi ihtimal dahilindedir. Ancak genel bir bakışla bakıldığında, FIFA’nın “siyasete değil futbola odaklanılması” 
hedefinin büyük ölçüde yerine geldiği gözlenmektedir. 

 
14 https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-sisi-ile-45-dakika-gorustuk-siyasette-kusluk-olmaz-3892386 
15 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/duran/2022/11/22/sisi-ile-tokalasma 
16 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-insan-haklari-orgutu-guvenlik-gucleri-iranin-dunya-kupasindan-elenmesini-kutlayan-kisiyi- 
   oldurdu/2752615 
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