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itle iletişim araçlarının çe-
şitlenmesi ve küresel dün-
yanın gerekliliği olarak

uluslararası kamuoyunun artan
önemi devletlerin kamu diploma-
sisine verdiği değeri artırmıştır.
Spor da etkisi altına aldığı kitleler
sebebiyle kamu diplomasisinin
önemli aracı hâline dönüşmüştür.
Sporun diplomasideki önemini
1990’lardan itibaren kavrayan Ka-
tar, farklı araçlarla bu diplomasi
alanında varlığını ar-
tırmaktadır.
Katar’ın bu
alandaki gün-
cel başarısı ise

devletlerin neredeyse bir onur ola-
rak benimsediği Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliği (FIFA) 2022
gibi oldukça önemli bir etkinliğin
organizasyonunu üstlenmesidir.
Organizasyona ev sahipliği yapan
ilk Arap ve Müslüman ülke olarak
Katar’ın FIFA 2022 ile bölgenin
imajını olumluya döndürmede
öncü olma, İslamofobinin gerile-
mesine katkı sağlama, ulusal eko-
nomik faaliyetlerini çeşitlendirme,
barış inşa etme, arabuluculuk faa-
liyetlerinde önemli bir aktör olma,
ikili ilişkileri ve anlayışları geliş-
tirme ve kendisini dünyaya daha
fazla tanıtma gibi birçok avantajı
kullanmaya çalıştığı görülmektedir. 

KATAR’IN SPOR
DİPLOMASİSİNE TARİHSEL
ÖNEMİ

Günümüzde devletler hem ulusal
hem de uluslararası kamuoyunu
dikkate almak zorundadır. 

KATAR’IN
SPOR
DİPLOMASİSİ
VE FIFA 2022
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Sporun diplomasideki önemini
1990’lardan itibaren kavrayan
Katar, farklı araçlarla bu
diplomasi alanında varlığını
artırmaktadır. Katar’ın bu
alandaki güncel başarısı ise
devletlerin neredeyse bir onur
olarak benimsediği Uluslararası
Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) 2022 gibi oldukça önemli
bir etkinliğin organizasyonunu
üstlenmesidir. 
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FIFA gibi uluslararası etkinlikler
ülkelerin başarısının göstergesi
ve uluslararası onayı, ülke/ulus
markalama faaliyetlerinin
kolaylaştırıcısı, devletler arası
dostluk ve iş birliği kurma
fırsatı, devletler ya da sivil
inisiyatifler düzeyinde protesto
alanı ve Birleşmiş Milletlerin
(BM) de “Spor ve Barış”
raporunda vurguladığı gibi barış
aracı olarak işlev görmektedir. 

Bu bağlamda önem kazanan kamu
diplomasisi bir ulusun, uluslararası
kamuoyuna kendi ideolojisini, ha-
yat tarzını ve kültürünü anlatarak
kurumlarının, ideolojilerinin ve
sistemlerinin saygınlık kazanma-
sına katkı sağlamaktadır. Kamu
diplomasisi sadece devletin kurum
ve kuruluşları aracılıyla değil, devlet
dışı aktörler tarafından da yürü-
tülebilmektedir. Böylece ulusların
dış politika amaçlarına destek,
etki, gündem ve savunma yaratma,
saygınlık kazanma ve kendini ta-
nıtma, diyalogları ve karşılıklı an-

layışları geliştirerek
yanlış anlaşıl-

maları
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onarma gibi faaliyetler için bir
araç olarak kullanabilmektedir.  Bu
sayede devletler siyasal eylemlerini
rasyonalize ederken farklı uluslarla
ilişki kurma, ortaklık sağlama ve
evrensel değerlere entegre olabil-
mektedirler. Böylece devletlerin
toplumsal yapılarında dönüşüm
de etkilenebilmektedir. Spor ise
devletlerin etkileşimlerini etkileyen
ve buna alan açan önemli konu-
lardan biri hâline gelmiştir. Bu da
doğal olarak sporu kamu diplo-
masisinin önemli bir aracı yap-
maktadır. Özellikle sporun popü-
lerliğinin ve uluslararası yarışma
alanlarının artması sporun bir dip-
lomasi alanı olarak görülmesini
beraberinde getirmiştir. Günü-
müzde de spor devletler için ulusal
gururun ve kimliğin sunum aracı
ve ülkenin güç ve başarısının ser-
gilendiği bir alandır. Özellikle FIFA
gibi uluslararası etkinliklerin çok
sayıda ziyaretçisinin olması, geniş
kitlelere ulaşma imkânı yaratması,
yüksel maliyetler gerektirmesi,
çevre ve nüfuslar üzerinde yarattığı
etkilerle spor diplomasisinin en
önemli alanları olarak görülmek-
tedir. Bu bağlamda FIFA gibi ulus-
lararası etkinlikler ülkelerin başa-
rısının göstergesi ve uluslararası
onayı, ülke/ulus markalama faa-
liyetlerinin kolaylaştırıcısı, devletler
arası dostluk ve iş birliği kurma
fırsatı, devletler ya da sivil inisi-
yatifler düzeyinde protesto alanı
ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de
“Spor ve Barış” raporunda vurgu-
ladığı gibi barış aracı olarak işlev
görmektedir.

1990’larda sporun etki alanını keş-
feden Katar dönemin Katar Emiri
Hamed el-Sani Uluslararası Olim-
piyat Komitesi tarafından tanın-
manın BM tarafından daha önemli

olduğunu vurgulayan bir vizyon
benimsemiştir. Katar 1993 yılında
tenisi ülke sporlarına dâhil etmiş
ve 2001 yılında kadın sporcuları
da içerecek şekilde dünyaya açıl-
mıştır. Bu gelişme Katar’ın Arap
ülkelerinde cinsiyete dayalı ayrım-
cılığın yaygın olduğuna ilişkin dün-
ya genelindeki algıya karşılık olum-
lu bir imaj yenileme hamlesi ol-
muştur. Ayrıca 1998 yılından iti-
baren her yıl Katar Master Golf
Turnuvası düzenlenmektedir. Bu
durum lüks konaklama ve turizm
altyapısını sunma anlamında Ka-
tar’a fırsat yaratmaktadır. 2004
yılında kurulan Aspire Akademi
ile büyük organizasyonlarda başarı

elde etmek için sporcu yetiştirme
faaliyetleri başlatılmıştır. 2030
Vizyonu için mega organizasyon-
lara katılmayı amaç edinen Doha
yöntemi spora yönelik doğrudan
devlet yatırımını yönetmek için
2005 yılında Qatar Sport Inves-
ment (QSI) şirketini kurmuştur.
Bu şirket vasıtasıyla günümüzdeki
en değerli futbol kulüplerinden
olan Paris Saint Germain’in (PSG)
yönetimi 2012’de tamamen Katar’a
geçirilmiştir. Yönetimin yaptığı
başarılı ve maliyetli transferlerle
PSG’nin değeri artmıştır. Yönetimi
Katar’a geçmesinden itibaren ulusal
ligde sadece hemen hemen tüm
şampiyonlukları almıştır. Bu, Ka-
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tar’ın hem kendi coğrafyasında
hem de uluslararası alanda yöne-
ticilik vasıflarının yetkinliğini gös-
teren bir tanıtım olmuştur. 

1 Haziran 2012 tarihinde “beIN
Sport” kanalı kurulmuş ve kısa
sürede “beIN Sports Group” adıyla
holdingleşmiştir. Farklı liglerin
imtiyazlarını alarak yayın hakkı
kazanan Katar, medya aracılığıyla
milyonlarca futbol takipçisine ken-
dini tanıtma hatta yönlendirme
gücü elde etmiştir. 2012-2017 ta-
rihleri arasında iki sezon Qatar
Foundation dört sezon ise Qatar
Airlines olarak dünyanın en çok
taraftarlı takımlarından biri olan

Barcelona’nın forma sponsorlu-
ğunu yürütmüştür. Sponsorluk
anlaşması gereğince takımdaki fut-
bolcuların sakatlıkları Katar’da te-
davi edilmiştir. Böylece Katar’ın
hem itibarına katkı sağlanmış hem
de ülkedeki sağlık sisteminin ta-
nıtılmasına imkân bulunmuştur.
2015 yılında Katar’da düzenlenen
Dünya Hentbol Şampiyonası’nda
Katar Hentbol Takımı dünya ikin-
cisi olarak hem ev sahipliğiyle hem
de sporcu başarısıyla ulus marka-
lamasına katkı yaratmıştır. Ayrıca
devlet desteğiyle tanınır hâle gelen
Katar Yıldızlar Ligi birçok başarılı
futbolcuyu bünyesine katmıştır.
Dünya çapında tanınan bu fut-
bolcuların Katar liginde oynamaları
ve aileleriyle burada yaşamaları
Katar’ı çekici kılmaya katkı sağla-
maktadır. Her yıl şubat ayının
ikinci haftasına tekabül eden salı
günleri de Katar’da “Ulusal Spor
Günü” olarak kutlanmaktadır.
1988’den itibaren büyük-küçük
birçok spor organizasyonuna ev
sahipliği yapan Katar, FIFA 2022
ev sahipliğiyle önemli bir diplomasi
sahası daha elde etmiştir. 

İlan edildiği günden itibaren
birçok tartışmayı da barındıran
FIFA 2022 olumlu ya da
olumsuz uzun süre Katar’ın
konuşulmasını beraberinde
getirmiştir. Bir anlamda
oryantalizm ve oksidentalizm
söylemlerinin oluştuğu saha
hâline gelen Katar ev
sahipliğindeki FIFA 2022, kuzey
yarım kürenin ilk kış
organizasyonu olmuştur. 

KATAR’DAKİ DÜNYA
KUPASINDA DİPLOMATİK
GELİŞMELER

2 Aralık 2010’daki oylama sonu-
cunda FIFA, Dünya Kupası’nın
Katar’da düzenleneceğini duyur-
muştur. Katar uzun zamandır ge-
nelde spor özelde futbol için yaptığı
yatırımların bir sonucu olarak
FIFA’ya ev sahipliği yapan hem
ilk Arap ülkesi hem de ilk Müslü-
man ülke olmaya hak kazanmıştır.
İlan edildiği günden itibaren birçok
tartışmayı da barındıran FIFA
2022 olumlu ya da olumsuz uzun
süre Katar’ın konuşulmasını be-
raberinde getirmiştir. Bir anlamda
oryantalizm ve oksidentalizm söy-
lemlerinin oluştuğu saha hâline
gelen Katar ev sahipliğindeki FIFA
2022, kuzey yarım kürenin ilk kış
organizasyonu olmuştur. Hem yüz
ölçümü hem demografisiyle FI-
FA’ya ev sahipliği yapan en küçük
ülke olarak Katar’ın organizasyon
için yaklaşık 220 milyar dolar ya-
tırım yaptığı bilinmektedir. 

Katar’ın bu yatırımı bir anlamda
doğal kaynak merkezli ekonomisini
çeşitlendirme olarak da yorumla-
nabilir. Nitekim hem spor turizmi
hem de ülke turizmi için organi-
zasyonun ileriye dönük katkılarının
olacağı aşikârdır. Katar’ın harita-
daki yerini dahi belki de bilmeyen
birçok insan Dünya Kupası’nı Ka-
tar’dan takip edecek, bu da Katar’ın
bir anlamda imajını parlatacaktır.
Ayrıca ülkenin organizasyon bo-
yunca sergileyeceği başarılı imaj
ülkeye yönelik yatırımların da art-
masını sağlayabilecektir. Ancak
FIFA 2022 ekonomiden ziyade si-
yaset odaklı diplomasinin yürü-
tüleceği bir organizasyon olma po-
tansiyeli de taşımaktadır. 
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Organizasyon henüz başlamamış-
ken diplomatik yansımaları oluş-
maya başlamıştır. Örneğin İran
Spor Bakanı ülkenin güneyinde
yer alan çok sayıda spor tesisi ve
otel barındıran Kiş Adası’nı orga-
nizasyon için Katar’ın hizmetine
sunduğunu açıklamıştır. Bu izo-
lasyon sürecinde Katar’ın İran’la
geliştirdiği ilişkilerin bir sonucu
olduğu kadar FIFA 2022 ile İran
tarafından pekiştirilme çabası ola-
rak da yorumlanabilir. İsrail Baş-
bakanı Yair Lapid 10 Kasım’da
İsrail vatandaşlarının Dünya Ku-

pası’na katılabilmeleri için Tel Aviv-
Doha arası direkt uçuşların başla-
yacağını açıklamıştır. İki ülke ara-
sında ilk kez gerçekleşecek olan
uçuşlarda Suudi Arabistan hava
sahasının kullanılacağı belirtilmiş-
tir. Ayrıca İsrail vatandaşlarının
konsolosluk ihtiyaçları için Doha’ya
geçici diplomatik ofisin açılacağı
da duyurulmuştur. Bu gelişme İs-
rail-Katar normalleşmesi için FIFA
2022’nin yarattığı önemli bir adım
olmuştur. Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed Bin Selman
FIFA için tüm bakanlık ve kamu

kurumlarının Katar’a ek destek
ve kolaylık sağlaması yönünde ta-
limat verdiğini açıklamıştır. Des-
teklerin takibi için de Suudi Ara-
bistan Spor Bakanı Abdülaziz bin
Turki el-Faysal görevlendirilmiştir.
Nitekim Arap ülkelerinde futbolun
katalizör görevi gördüğü düşüne-
bilir. Çünkü Arap Ayaklanmaları
sürecinde kapatılan yerlerin ba-
şında stadyumlar gelmiştir. Ka-
tar’ın Körfez izolasyonu artık söz
konusu olmasa da ilişkilerin can-
landırılması ve derinleştirilmesi
için bu kez FIFA 2022’nin katalizör
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görevi göreceği aşikârdır. Nitekim
bölge devletlerinin de dolaylı olarak
bu süreçle uluslararası alanda dik-
kat çekeceği düşünülebilir. Bir an-
lamda Arap-Batı coğrafyaları için
Katar’ın bir üs hâline gelmesi muh-
temeldir. 

20 Kasım 2022’de başlayıp 18 Ara-
lık’a kadar devam edecek olan
FIFA 2022’nin açılışını Katar Emiri
Temim bin Hamed el-Sani “İn-
sanlıkla Buluşma” sloganı çerçe-
vesinde organize ederek dünyaya
Katar’ın kapsayıcılık mesajını ilet-

miştir. Bedevi çadırı şeklindeki el-
Beyt Stadyumu’nda yapılan açılışta
Katar Emiri “dünyanın hepimizin
içinde yaşadığı bir çadır” olduğunu
dile getirerek futbol aracılığıyla
farklılıkların Katar’da buluşmasını
vurgulamıştır. Nitekim FIFA Baş-
kanı Giovanni Infantino da mil-
yonlarca futbol taraftarının herkesi
kucaklayan Arap ülkesinin kültü-
rünü yakından tanıma imkânı bu-
lacağını dile getirmiştir. Ayrıca
açılış gecesinde 2013 yılından beri
düşük seviyede diplomatik ilişkiler
yürüten ve bölgesel güç mücade-

lelerinde farklı taraflarda yer alan
Türkiye ve Mısır liderlerinin el sı-
kışmaları önemli gündemlerden
biri olmuştur. FIFA 2022’nin ya-
rattığı diplomasi sahası sporun
barış inşa edici rolüne ek olarak
Katar’ın arabuluculuktaki deneyi-
minin tekrar önemli bir göstergesi
olmuştur. Nitekim gelecekteki olası
bir Mısır-Türkiye normalleşmesi-
nin temellerinin bu organizasyon-
da atılmış olduğu aşikârdır. Maç-
ların devam ettiği günlerde İran’da-
ki protestoların da organizasyona
yansıdığı görülmüştür. İran takı-
mının futbolcularının ülke marş-
larını söylememeleri FIFA 2022’nin
boykot diplomasisi tarafını da gös-
termiştir. İranlı futbolcular ülke-
lerindeki duruma karşı rahatsız-
lıklarını dünya önünde göstere-
bilme alanı bulmuşlardır. 

Henüz organizasyonun ilk günleri
olmasına rağmen Katar’daki dünya
kupası sürecinin birçok siyasi ve
ekonomik gelişmeye vesile olacağı
muhtemel görünmektedir. Nitekim
böyle bir sonuç da Katar’ın uzun
yıllardır yatırım yaptığı spor dip-
lomasisinin ürünü olarak yorum-
lanabilir. Sonuç olarak mega et-
kinlik düzeyindeki FIFA sayesinde
Katar, sağlayabileceği ekonomik
iş birliklerinin yanında lobi faali-
yetlerine de alan yaratabilir. Ayrıca
organizasyon İslamofobinin geri-
lemesine katkı sağlayabilir. Orta-
doğu ve Körfez ülkelerinin ise
olumsuz imajını zayıflatabilir. Ay-
rıca kamu diplomasisinin ülkeler
üzerinde siyasal ve toplumsal dön-
üştürücü rolü de bulunmaktadır.
Bu bağlamda FIFA 2022 deneyimi
Körfez ülkelerindeki sosyal rahat-
sızlıkların gündeme getirilerek gi-
derilmesine yönelik adımların ön-
cüsü olabilir. ∂




