BAKÜ- Avrupa’nın
Spor Başkenti
Bir sosyo-psikolojik fenomen olan çağdaş spor, aynı zamanda ekonomik yaşamın da
önemli faktörü haline gelmiştir. Günümüzde sporun, önemli mali kaynakların döndüğü
çok yönlü bir sanayi olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra, yüksek performanslı sporlar,
uzun zamandan bu yana önemli siyasi faktör olmaktadır. Uluslar arası spor takvimi
yeterince doludur ve buradaki “kırmızı kareler”, elbette, Olimpiyat oyunlarına aittir. Ayrıca,
1951 yılından itibaren düzenlenen Asya, Pan Amerikan gibi Olimpik statüye sahip bölgesel
etkinlikler de çok popülerdir. Avrupa dışında, dünyanın diğer bölgelerini kapsayan oyunlar
da düzenleniyordu.
İlk Avrupa Oyunlarının düzenlenmesine ilişkin karar, Avrupa Olimpiyat Komitesinin
8 Aralık 2012 yılında Roma’da yapılan 41. Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Gizli oylama
sonucunda 48 ülkeden 38’i ilk Avrupa Oyunlarının Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
yapılması lehine oy verdi.
12-28 Temmuz 2015 yılında Avrupa, Bakü’de ilk spor oyunlarını gerçekleştirdi.
Azerbaycan, Eski Dünya’nın spor hareketi tarihine 17 yaz gününü yazdı. Tanınmış spor
güçleri değil, daha çok genç olan Azerbaycan bölgesel çapta yeni bir spor etkinliği başlattı.
Ve Azerbaycan, en görkemli uluslar arası yarışmaları diğerlerinden daha iyi organize
edebileceğini herkese ispatlamış oldu.
İlk Avrupa Oyunları her bir Azerbaycanlı için bir gurur kaynağı oldu. Avrupa’nın çeşitli
yerlerinden Bakü’ye gelen konuklar Azerbaycan’ın kültürü, müziği ve mutfağı ile tanıştı
– tanıştı ve mükemmel organizasyon ve misafirperverlikten memnun kaldılar, evlerine,
belki daha önce hakkında belirsiz fikirleri olan ülkeden silinmez izlenimlerle döndüler.
Onlar Azerbaycan’ı yakından tanıdı. Ve bu, Azerbaycan’ın büyük zaferiydi.
17 gün boyunca Avrupa’nın 50 ülkesinden 6 binden fazla sporcu dostluk ve karşılıklı
saygı ortamında 20 dalda yarıştı. Herhangi bir spor etkinliği böyle bir ortamı gerektirir,
çünkü gerçek spor – beceri yarışmasıdır, o, herhangi bir kötü niyete ve dahası, düşmanlığa
yabancıdır.
Bu beceri ve irade yarışmasında Azerbaycan Oyunlara katılan 50 ülke arasında ikinci
yeri alarak 21 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı.
Büyük başarı, sporun gelişmesi için son yıllarda ülkede yürütülen maksatlı çalışmanın
gözle görülür sonucudur. Böylece, bağımsızlığının 24.yıldönümünde Azerbaycan tarihi
önemli olan bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu 17 Haziran günlerinde Azerbaycan, sadece
Avrupa’nın değil, tüm sporseverlerin dikkat merkezinde idi. Herkes Azerbaycan’ın sadece
petrol ülkesi değil, aynı zamanda yüksek kültür ve misafirperverlik geleneklerinin yaşadığı
bir ülke olduğuna inandı.
İRS-Miras dergisinin bu sayısında okurlar, bu görkemli olayla – Bakü 2015 Avrupa
Oyunları ile ilgili geniş materyaller bulabilecektir. Böylece, bizimle kalın.
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