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akü’de yapılan IV. İslami Dayanışma Oyunları,
Azerbaycan’ın yaşamındaki en önemli olaylardan sadece biri olarak kalmadı. Oyunlar daha
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başlamadan önce birçoğu, yarışmanın yalnızca spor
bileşeni değil, aynı zamanda dünya Müslümanlarını bir
araya getirmek açısından da önemli olduğunu söylüyor-
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du. Ve Azerbaycan, bu Oyunlar aracılığıyla İslam dünyasını birleştirmede önemli rol oynadığını gösterdi.
Bakü, büyük startların çiçek dürbünündeki renkler
gibi hızla birbirinin yerine geçtiği gerçek dünya sporu
merkezi haline gelmiştir. Başkent, sanki daha dün Avrupa
Oyunlarını ağırlamıştı, şimdi ise sosyal nitelik taşıyan
başka büyük bir başlangıcı düzenliyordu. Bakü’ye elli
dört ülkenin spor takımı gelmiş, toplam katılımcı sayısı
ise yaklaşık üç bin sporcudan oluşuyordu. Gereken tüm
bileşenler göz önüne alındığında – Atlet Köyü, sayısız
arenalar, altyapılar ve diğer hususlar – ortam Olimpiyatı
hatırlatıyordu. Dahası, İslami Dayanışma Oyunları sonraki
büyük yarışmaların yapılması için yeni kalite standartları
belirlerken, Azerbaycan istenilen kapsamlı bir başlangıç
yapabileceğini bir kez daha kanıtladı.
İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF)
Koordinasyon Komitesi üyesi Ashraf Sayed Dalrug açıklamasında şunları belirtti: “Her şey en üst düzeydeydi.
Bakü, İslam Oyunlarını almak için yarışı kazandığında, bu
Oyunların mükemmel bir şekilde organize edileceğinden hiç şüphemiz yoktu. Spor festivalinin gerçekleşmesinden çok memnunuz ve bunun için Azerbaycan’a teşekkür ediyoruz. Oyunlar, İslam dünyasında dayanışmayı
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daha da güçlendirmek için önemli bir adım oldu. Bu
yarışmada belirlenen düzeyin sonraki İslam Oyunlarında
da korunacağını umuyoruz.”
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Bakü, son iki yılda Avrupa Oyunları, Dünya Satranç
Olimpiyatları, Formula-1, İslami Dayanışma oyunlarına
ev sahipliyi yapmıştır – çok az ülke böylesi parlak bir
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“performans siciline” sahip olabilir. Bu durumda, Avrupa
Oyunlarının mirası otomatik olarak İslam Oyunları’na
geçmiştir, çünkü onları spor mücadelesi ve karşılıklı saygı ruhu birleştiriyordu. Spor, Azerbaycan’ın devlet siyasetinde sıkı bir yere sahiptir ve Oyunların mükemmel bir
şekilde gerçekleştirilmesi bunu doğrulamaktadır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sporcularla
yaptığı görüşmede şunu kaydetti: “Açılış töreninde biz
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İslam’ın ilerleyişini sergiledik. Bunun bilim, kültür, barış
ve merhamet dini olduğunu gösterdik. İslam dünyasına
ve aynı zamanda tüm dünyaya Azerbaycan’ın zengin tarih ve kültürünü sergileyebildik.
Aynı zamanda, kapanış töreni Azerbaycan’ı ilerici
ve modern bir ülke olarak konumlandırdı. Yani bugünkü bu eşsiz beraberlik Azerbaycan’ı dünya çapında yeri
doldurulamaz bir devlet haline getiriyor. Biz milli ve dini
değerlerimize bağlı olup, onları koruyor ve gelecekte de
koruyacağız. Aynı zamanda biz dünyaya açık, modern ve
gelişen bir ülkeyiz, bu önemli faktörler de günümüzde
modern Azerbaycan devletini özdeşleştirmektedir.”
Daha İslam Oyunları başlamadan önce, Azerbaycan
takımı genel sıralamadaki zafer için yarışacağına güveniyordu. Ve maksimum program zekice yerine getirildi –
son yarışmadan bir gün önce Türkiye’den olan en yakın
rakiplerin kazanan madalya sayısına göre ev sahibini geçemeyeceği belli oldu. Sonuç olarak, takım 162 madal-
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yayla (75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz) yarışmayı bitirdi.
Türkiye (71-67-57) ikinci, İran ise (39-26-33) üçüncü oldu.
Ancak önemli olan ödüller değil, onların nasıl kazanılmasıydı. Azerbaycan’ın önde gelen sporcularının
hemen hemen hepsi bu Oyunlara katılarak yüksek itibarlarını tekrar doğruladılar. Olimpiyat şampiyonu tekvandocu Radik İsayev, serbest güreşte üç kez kazanan
Mariya Stadnik, Azerbaycan Kadın Milli voleybol takımı,
ikinci gençliğini yaşayan, Azerbaycan judosunun emektarı Elkhan Memmedov – hepsi ve diğerleri Bakü’de ustalıklarını bir daha doğruladı.
Bu bağlamda, Greko-Romen güreşinde üç kez
Olimpiyat şampiyonu olmuş Rusya Devlet Duma’sının
milletvekili Aleksandr Karelin’ın İslam Oyunlarına yaptığı değerlendirme ilginçtir: “Takımların yapısını izledim,
programın nasıl oluştuğunu gördüm. Çünkü yarışmalar düzenlemekte tecrübeli bir kişi olarak, dini inançlarına göre takımları nasıl seçtikleri benim için ilginçti.
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Bütün bunlar, geleneksel olarak İslam ülkelerinde yaşayan, ancak farklı bir inanca sahip olanların duygularını
incitmeden uyumlu ve dengeli bir şekilde yapılmıştı.
Organizatörler bir aferin hak ediyor. Her şeyi çok medeni,
Hz.Muhammed’in devamcılarının davranışlarının gerek-
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tirdiği uygun bir sınırlamayla yapmışlardır. Ve Oyunlar’ın
sonuçları da gayet doğaldı, en güçlü olanlar kazandı.”
Kazanılan ödül sayısına göre, beş kez podyuma çıkan
atıcılık ustası Ruslan Lunev oldu. Dünya karatesinin pırlantası Rafael Agayev ve takım arkadaşı Ayhan Mamayev
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ikinci kez İslam Oyunları’nda zafer kazandı, basketbolcu Zaur Paşayev için de aynı şey söylenebilir. O ilk altın
madalyasını 2005 yılında Suudi Arabistan’daki I.İslam
Oyunları’nda kazanmış ve 12 yıl sonra oyunun başka bir
sürümünde – 3x3 formatında milli takımda yer almıştır.
Ancak, her bir yarış sadece yarış ve madalya için
mücadele değil, aynı zamanda gönüllülerin de çalışmasıdır. Bakü’deki İslam Oyunları da bir istisna değildi.
“Azerbaycan’da gönüllüler hareketi uzun zaman önce
ortaya çıkmıştır. 20 yıldan fazla bir süre önce gönüllülerin organizasyonu yapan gençlerden oluşan ilk sivil
toplum örgütü kuruldu. Ancak bu harekette devrim,
18 bin genç erkek ve bayanın katıldığı Avrupa Oyunları
sırasında gerçekleşti. Bu, diğer spor etkinliklerinin yapılmasında da yardımcı oldu. İlan verdiğimiz andan itibaren, 10 binden fazla kişi bize başvuruda bulundu. İslami
Dayanışma Oyunları için gönüllülerin kendi marşı vardı
– “Selam, Bakü” bu türden olan ilk şarkı oldu”.
www.irs-az.com
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Bakü İslam Oyunları, Azerbaycan tarihinde sonsuza dek Müslüman dünyasının birlik ve dayanışmasının
canlı bir örneği olarak kalacaktır. Oyunlar’ın organizasyonunu İslam Dayanışması Spor Federasyonu Başkanı
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Prens Abdullah bin Mosaad bin Abdülaziz en yüksek
şekilde değerlendirmiştir. Abdullah bin Mosaad bin
Abdülaziz açıklamasında şunları kaydetti: “Azerbaycan’ın
başkentinde görkemli spor ve dostluk bayramı sona
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eriyor. Bakü, yeteneklerini sergilemek için İslam ülkelerinin sporcularına, dört kıtadan gelen insanlara birliktelik ve karşılıklı anlayış ruhu içinde işbirliklerini ifade etmek için mükemmel koşullar sağladı. Bu önemli İslami
Dayanışma Oyunları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
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Aliyev başkanlığı, Birinci başkan yardımcısı ve Bakü-2017
Organizasyon Komitesinin Başkanı Mehriban Aliyeva
ve onun İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon
Komitesinde yer alan personelin çalışmaları, ev sahiplerinin konukseverliği sayesinde gerçekleştirilmiştir.
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ISSF adına Bakü sakinlerine ve Azerbaycan halkına özveri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunarım.
2021’de İstanbul’da yapılacak olan İslami Dayanışma
Oyunları’nda sizleri tekrar görmeği diliyoruz.”
Ayrıca, Oyunlar’da hayranların zevklerine hitap
eden kapsamlı spor programını da kaydetmek gerekiyor. Futbol, judo, atletizm, jimnastik, boks ve diğer spor
dalları kimseyi kayıtsız bırakmamıştır. Bu nedenle, birçok uzman, sporun dalları ve organizasyonun kapsamı
konusunda Bakü-2017’yi Olimpiyatlarla karşılaştırmıştır. Ve bu hiç de şaşırtıcı değil, çünkü yarışmaların çapı,
merak açısından İslam Oyunları gelecekte Yaz oyunları
ile rekabet edebileceğinden söz edilmesine müsaittir.
Bu arada, Türkiye benzeri bir etkinliğin yapılması için
Azerbaycan’ın tecrübesini benimsemek niyetindedir,
çünkü bir sonraki İslami Dayanışma Oyunları 2021’de
İstanbul’da yapılacaktır. Türkiye’nin Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç şunları belirtti: “Birçok kez bü-
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yük yarışmalar düzenlememize rağmen, Azerbaycan’ın
tecrübeleri bizim için de yararlı olacaktır. Dört yıl sonra
İslami Dayanışma Oyunları’nın Türkiye’de gerçekleştirilecek olmasından dolayı çok mutluyuz. İstanbul’un tüm
spor altyapısı artık mükemmel bir şekilde ayarlanmıştır,
bu yüzden 2021 yılına kadar İslam Oyunları’nı tamamen
kabul etmeye hazır olacağımızdan kuşku duymuyorum.
Bakü İslam Oyunları mükemmel seviyede yapılmıştır ki,
bu çıtayı da korumak gerekiyor.”
Her başlangıç bir çeşit deneyimdir. Bu bağlamda, bu
başlangıç Azerbaycan milli takımına ve diğer ülkelerin
takımlarına, yakınlarda yapılacak Olimpiyatlara hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. İslam Oyunları, yeni nesil sporcuların kendilerini ifade etmeleri, kendi gücüne
güvenmek ve rekabet enerjisini hissetmek için büyük
bir şans oldu. Yakında Tokyo’da yapılacak Olimpiyatlarda
parlayacak yıldızlar belki de Bakü-2017’de yanmaya başlamıştır.
www.irs-az.com

