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Mükemmel bir şekilde ilk Avrupa oyunlarını gerçek-

leştiren Azerbaycan, tüm dünyaya organizasyon kapa-

sitesini, ekonomik potansiyelini, tüm alanlarda uluslar 

arası işbirliğine açık ve hazır olduğunu göstermiştir. 

Bu çıplak gözle görülmekteydi: Avrupa oyunları için 

Bakü’ye gelen turistler, Azerbaycan’ın başkentinden hay-

retler içinde ayrılıyordu. Bu şehir şaşırtıyor, gönülleri fethe-

diyor ve kendine âşık ediyordu. Bunu öyle bir ustaca yaptı 

ki, spor etkinlikleri gibi bu tür eğlenceli bir bayram sıra-

sında doğal olarak ortaya çıkan geçici bir heves, farkında 

olmadan Bakü’nün her bir konuğunun kalbinde ömürlük 

bir sevgiye dönüştü. Ve başka türlü olamazdı da. 

Spor
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İlk izlenim – en canlı, en unutulmazdır. Avrupa oyun-

larına gelenlerin ilk izlenimi Bakü’nün hava kapıları – 

haydar Aliyev Uluslararası havaalanı ile bağlantılıydı. 

haziran başında burada, Avrupa Oyunlarına gelen spor-

cular karşılanıyordu. Yarışmalar bittikten sonra onlar yine 

de buradan uğurlanıyordu. 

Bakü havaalanı gerçekten dünyanın en iyi havaalan-

larından biridir. Güzel, ferah ve konforlu havaalanı, yer 

altı teknik salonlarından dördüncü kattaki ofislere kadar, 

dünyanın her köşesine milyonlarca yolcu ve yük kabul 
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etme ve gönderme kapasitesine sahip en modern ekip-

manlarla donatılmıştır. Burayı aktarma ve kargo merkezi 

olarak kullanan onlarca yabancı hava şirketlerinin güzer-

gahları buradan geçer. Burası, milli havayolu taşımacılığı 

“Azerbaycan havayolları”na ait yolcu uçakları ve bölge-

nin en büyük havayolu kargo taşımacılık şirketi Silk Way 

West Airlines’ın dev uçaklarının merkezidir. İngiliz danış-

manlık şirketi Skytrax haydar Aliyev Uluslararası havaa-

lanına “4 yıldız” yüksek kategorisini vermiştir. Bu arada, 

AZAl havayolları şirketi de statü olarak dört yıldızlıdır. 

reyting ajansı, şirketin göstermiş olduğu hizmet kalite-

sini böyle değerlendirmektedir. 

Ancak havaalanı Avrupa Oyunları konukları için sade-

ce bir uvertürdü, Bakü senfonisinin kendisi ise, hava ter-

minalini şehirden ayıran sonsuz zeytin tarlaları arasından 

geçen lüks karayoluyla yarım saatlik yolculuktan sonra 

güçlü bir şekilde sesleniyordu. İnanması zor ama daha 

üç yıl önce burası, Abşeron yarımadasında bir buçuk 

asırlık petrol üretiminin acı mirası olan siyah zarla kaplı 

su birikintilerinin bulunduğu verimsiz bir çöldü. 

İlk Avrupa Oyunlarına ev sahipliği yapan Azerbay-

can’ın başkenti – eski ve gizemli geçmişi, bugünü parlak 

Spor
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ve güzel olan inanılmaz bir şehirdir. Ultramodern bina-

ların yerleştiği mahalleler, Avrupa’nın en uzun ve geniş 

sahil kordonu ile çevrili olan mavimsi yeşil Bakü körfe-

zinden amfi olarak yükselmektedir. Cadde ve meydanlar, 

yerini, sayısız fıskiye sularının gece ve gündüz aktığı yeşil 

parklar ve bahçelere bırakıyor. Bakü müzeleri ve kütüp-

2(14), YAZ 2015



10 www.irs-az.com

haneleri eşsiz hazineyi muhafaza ediyor, onun tiyatro ve 

konser salonlarında dünyanın en ünlü sanatçıları yer alı-

yor, resim galerilerinde büyük ressam ve heykeltıraşların 

çalışmaları sergileniyor. 

Bakü’nün kalbi – İçeri Şehir. Yetmiş yüksek kuleli maz-

gal siperleriyle çevrili ortaçağ kenti. O kadar iyi korunmuş 

ve o kadar değerli ki, burada yerleşen Şirvanşahlar Sarayı 

gibi UneSCO’nun dünya kültür Mirası listesine girmiştir. 

Spor
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İçeri Şehrin neredeyse dar sokaklarının neredeyse her 

evinde, eşsiz Azerbaycan kebabı ve kokulu pilavının yeni-

lebileceği, hoş kokulu koyu çay içilebileceği küçük kafe ve 

restoranlar yerleşiyor. hemen yanı başında ise, milli ipek 

şallar – kelağayı, rengarenk çeşitli desenli halı ve kilimler, 

bakır ve seramik kaplar ve Bakü ziyaretini doğrulayan di-

ğer “belgelerle” dolu küçük tezgahlar bulunuyor. 

İçeri Şehri deniz taraftan kız kalesi – M.Ö. 1. yüzyıl-

da yapılmış kule kapatıyor. Bakülüler onunla,  düşen çan 

kulesi ile gurur duyan Pisalılardan daha çok gurur duy-

maktadır ve yakın zamana kadar kız kalesi kentin tek ve 

eşsiz sembolü olarak kabul ediliyordu. Ancak birkaç yıl 

önce Zaha hadid’in projesiyle, uzmanların mimari bir 

mucize olarak ilan ettikleri harika bir saray – haydar Ali-

yev Merkezi inşa edildi. Şimdi Azerbaycan’ın başkentinin 

iki – aralarında iki buçuk bin yıllık Bakü tarihi olan eski ve 

çağdaş sembolü vardır. 

 Ve aynı zamanda Bakü – uluslar arası modern otel-

ler, yüzlerce süpermarketler ve butikler zinciri, geniş 

ve konforlu karayolu kavşakları, iyi çalışan toplu taşıma 

araçları ve olağanüstü metropolitenin yer aldığı bir kent-

tir. Son on yılda kentin, aynı anda on binlerce ziyaretçiyi 

ağırlayabilecek kapasiteye sahip çok düzeyli ve geniş 

turistik altyapıyı oluşturmasını, Bakü’de yapılan “eurovi-

sion-2012” yarışması doğrulamıştır. O dönem Azerbay-

can’ın başkentine 40 bin çağdaş müzik hayranı gelmişti. 

Ve şehir onları ağırladı, yerleştirdi, yedirdi ve herkes de 

memnun kaldı. Bakü’nün spor etkinlikleri deneyimi za-

ten vardı. 2002 yılından itibaren Azerbaycan Cumhuriye-

ti 36 uluslar arası yarışmalara ev sahipliği yapmıştır. 
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Ama ilk Avrupa Oyunları! Bu artık farklı bir boyut 

oldu! Sadece beklenen sporcu sayısı altı bindi. Peki ya ta-

raftarlar?! Ve bütün hazırlıklar için iki yıldan az bir zaman 

ayrılmıştı. Bu arada, olimpik statüdeki yarışmaların orga-

nizasyonu için gerekli süre yedi yıldır. Ancak Bakü akla 

gelen ve gelmeyen tüm rekorları kırdı. Bakü Olimpiyat 

Stadı, Tevfik Behramov Stadyumu, haydar Aliyev Spor 

Arenası, Milli Jimnastik Arenası, Su Sporları Merkezi… 

her biri mimari düşüncenin ve en gelişmiş inşaat tek-

nolojilerinin bir mucizesi olan toplam 18 görkemli spor 

tesisi sıfırdan inşa edilmiş ve köklü olarak yenilenmiştir. ,

İki yıl önce Azerbaycan, yeni bir uluslar arası spor 

projesi başlatmak ve  artık mevcut olan – Pan American, 

Asya ve tüm Afrika gibi kıta Oyunlarından aşağı değil, 

tercihen üstün olacak standartları geliştirmek gibi büyük 

bir sorumluluk üstlenmiştir. Ve ülke bunu başardı. Av-

rupa Olimpiyat komitesi Başkanı Patrick hickey, “Bakü-

2015” oyunlarını şöyle değerlendirdi: “Gelecekteki tüm 

diğer Avrupa oyunlarına öçüt olacak Oyunlar idi”. 

26 nisan’da eski Ateşgah mabedinde Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yüzyıllar boyunca burada 

yanan ateşten ilk Avrupa oyunlarının meşalesini yaktı. 

daha sonra ise, 5500 kilometre yol kat ederek meşaleyi 

Azerbaycan’ın tüm bölgelerinden geçiren meşale taşı-

yanlar bu kutsal ateşi 12 haziran’da, yaklaşık 70 bin seyir-

cinin alkışlarla karşıladığı Bakü Olimpiyat Stadına getirdi.

Bakü’de I. Avrupa Oyunlarının açılış töreni, parlak ve 

büyüleyici gösterisi ile en iyi Olimpiyatlar düzeyinde idi 

ve görgü tanıklarının ifadesine göre, yakın tarihte yapılan 

Soçi Spor Forumundan aşağı kalır değildi. etkinlik sade-

ce bir başarı ile sınırlı kalmadı: ülkenin esas stadyumuna 

hakim olan harika bir atmosfere bakılırsa, tören görkemli, 

renkli ve aynı zamanda çok sıcak bir şekilde gerçekleşti. 

Açılış törenine önem ve muhteşemliği veren, tribün-

Spor
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lerde Türkiye Cumhurbaşkanı recep Tayip erdoğan, rus-

ya devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus devlet Başkanı 

Aleksandr lukaşenko, Monako Prensi II. Albert, Uluslar 

arası Olimpiyat komitesi Başkanı Thomas Bach, Avrupa 

Olimpiyat komitesi Başkanı Patrick hickey, Avrupa ve 

Asya ülkelerini temsil eden pek çok diğer yetkililer ve si-

yasi ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bulunması 

oldu. Onlar, bu olağanüstü spor etkinliğinin organizas-

yonu için çaba sarf eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev ve “Bakü-2015” Organizasyon komitesi Baş-

kanı Mehriban Aliyeva tarafından karşılandı. 

dünyanın en efsane sporcularından – iki kez Paralim-

pik Oyunları şampiyonu, iki kez dünya şampiyonu, beş 

kez Avrupa şampiyonu İlham Zekiyev İlk Avrupa Oyun-

ları meşalesini, seyircilerin ayakta alkışlarıyla stadyuma 

getirdi. Ardından sporcuların geçidi başladı. Geleneklere 

göre, bu geçidin açılışını Olimpiyatların vatanı  – Yuna-

nistan heyeti yaptı, Azerbaycan heyeti ise onu tamamla-

dı. O gün arenadan ne harika gençler geçti! Avrupa’nın 

her yerinden Bakü’ye gelen sporcular ne kadar mutlu 

görünüyordu! 

İlk Avrupa Oyunlarına en büyük takımları, ev sahibi 

Azerbaycan’ın yanı sıra rusya ve Almanya çıkardı. heyet-

lerin üye sayısı sırasıyla 289, 359 ve 266 sporcudan oluşu-

yordu. Onların bir çoğu artık Avrupa, dünya ve Olimpiyat 

şampiyonu unvanına sahipti. Ancak takımlarda gençler 

de az değildi, onlar için “Bakü-2015”kendilerini büyük 

sporda ifade etme şansı oldu.  Tribünler önünden, Av-

rupa’nın elli ülkesi ve İsrail’i temsil eden toplam altı bin 

sporcu geçti. Onlardan 150’si artık Olimpiyat madalyala-

rına sahip, 200’i ise dünya şampiyonlarıydı. 

Ve nihayet tarihi an geldi. Azerbaycan Cumhurbaşka-

nı İlham Aliyev ilk Avrupa Oyunlarını açık ilan etti. daha 

sonra ise, iki binden fazla kişi ve 28 ülkeden üç yüzden 

fazla sanatsal grupların katılımıyla muhteşem bir gösteri 

başladı. kapsam olarak benzersiz olan bu gösteri, Azer-

baycan’ın en eski tarihi ve zengin kültürüne ilişkin birçok 

konuyu içeriyordu. Milli kostümlerdeki kızlar tarafından 

gösterilen dans figürleri bile, tüm dünyada ünlü olan 

Azerbaycan halılarının desenlerine dönüşüyordu. Ve 

tabii ki, sahnede, yaratıcı mirası büyük insani değerlere 

sahip olan Azerbaycan’ın dahi şairi nizami Gencevi eser-

lerinin kahramanları da yer aldı. 

Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Alim Gasımov’un 

ifasında büyüleyici mugam, XX. yüzyılın en büyük beste-

karları Üzeyir hacıbeyli, kara karayev ve Fikret emirov’un 

ezgileri seslendirildi. daha sonra ise, stadyum üzerinde 

– zenginlik ve bereketin, yeryüzünde yaşayan insanların 

birlik sembolü olan dev bir nar olgunlaştı. Açılan meyve-

nin içinden dışarıya yüzlerce yakut taneleri – göğe uçan 

balonlar döküldü. Ve o, adeta insanların mesajını yanıtlar 

gibi, büyülü havai fişeklerin ışıkları ile süslendi. 

Stadyumda toplanan seyircilerin gözü önünde peş 

peşe harika görüntüler ortaya çıkıyordu: yirmi bin yıl 

önce insanların yerleştiği Gobustan kayaları; eski dö-

nemlerde gezginlerin Azerbaycan’ı “ateşler yurdu” adlan-

dırmasına neden olan yeraltından çıkan alevler; sahilleri 

güçlü devletlerin ve imparatorlukların ortaya çıktığı yer 
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olan sert hazar denizi’nin suları. Stadı büyüleyici Azer-

baycan melodileri doldurdu, daha sonra ise, yüzlerce 

genç el-ele tutarak, belki de dünyanın en eski dansı olan 

“Yallı” (halay) çekti. 

Basın mensuplarının, tribünlerdeki konukların ve bu 

etkinliği tüm dünyada izleyen on milyonlarca izleyicinin 

görüşü aynıydı: ilk Avrupa Oyunlarının açılış töreni uzun 

süre hafızalarda kalacak. Ve ertesi gün ise, sporcular söz 

aldı.

 İlk Avrupa Oyunlarında madalya eksikliği yoktu. So-

nuçta, sporcuların Bakü'de 20 spor dalında 253 ödül için 

mücadele etmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, ilk altın 

madalyayı kazanmak herbir takım için önemili ve onurlu 

idi. Spor  yarışmaları neredeyse aynı anda dağ bisikleti ve 

kadın triatlon dallarında başladı ki, bu yarışmalarda da 

İsviçrelilerin eşi benzeri yoktu. 

neyse ki, Azerbaycan takımı taraftarlarının hayal kı-

rıklığı çok uzun sürmedi. İsviçre için zaferle başlayan aynı 

gün, Avrupa Oyunlarınıa ev sahipliği yapan ülke ilk altın 

madalyayı kazandı. karate yarışmalarında 75 kilograma 

kadar ağırlık kategorisinde dört kez dünya ve dokuz kez 

Avrupa şampiyonu rafael Ağayev en iyi yeri kazandı. 

Bu sembolik ve hatta Azerbaycanlı sporcuların sade-

ce kendilerini ifade etmek değil, aynı zamanda, diğerleri 

üzerinde kendi üstünlüğünü gösterecek türlerin belir-

tilmesinin habercisi olan bir zaferdi. Burada söz konusu, 

tabii ki, dövüş sanatları idi ve onlar açıkça bunu göster-

mekteydi: bu ülkede pehlivanlar tükenmemiştir.

Güreş – çok eski zamanlardan beri Azerbaycan'da 

yapılan ve özellikle herkesin saygı duyduğu bir spor tü-

rüdür. Pehlivanlar adlarıyla biliniyor, sokaklarda tanını-

yordu ve onlara bugünün pop yıldızlarından daha fazla 

önem veriliyordu. Onların, “zorhana” adlanan yarışmaları 

özel olarak inşa edilmiş tesislerde sıkı kurallar ve “mürşit”- 

hakemlerin gözetiminde yapılmaktaydı. Güreşin popü-

lerliği ve hatta ulusal önemini şu gerçek açıklar. Benzeri 

görülmemiş boyutlarda feodal-bürokratik hiyerarşinin 

yaşandığı Safeviler döneminde (XIV-XVIII. yüzyıllar) “peh-

livanbaşı”, yani “pehlivanların başkanı” adlanan bir devlet 

görevi mevcuttu. Aslında bu, tarihte ilk spor bakanı idi.

Bu bereketli topraklarda büyük sporcuların yetişme-

mesi mümkün değildi. XX. yüzyılın ortalarından başla-
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yarak, Azerbaycan pehlivanları uluslar arası yarışmalarda 

kendilerini en yüksek seviyede tanıtmaya başlamıştır. 

Onlar defalarca  Avrupa ve dünya şampiyonalarında, 

Olimpiyat oyunlarında ödüller kazanmıştır. Bu arada, ka-

dınların çeşitli dövüş sanatlarındaki şaşırtıcı başarılarını 

da kaydetmek gerekir. Son zamanlarda onlar erkekler-

den hiç de geri kalmayacak performans sergilemektedir.

Baba ve dedelerinin geleneklerine bağlı kaldıklarını 

kanıtlayan Azerbaycanlı sporcular Bakü'de gerçekleşen 

ilk Avrupa Oyunlarında da yüksek ustalık ve kazanma ira-

desini sergilediler. Grekoromen güreş yarışmasında re-

sul çunayev ve elvin Mursaliyev altın, rafik hüseynov ve 

Sabah Şeriati gümüş, hasan Aliyev ve elman Muhtarov 

ise bronz madalyalar kazandı. 

Serbest güreş yarışmalarında Azerbaycan takımı çok 

sayıda madalya kazandı. Altın madalyaları Toğrul es-

gerov, hetag Gazyumıv, Milad Beigi harçegani, Mariya 

Stadnik ve Anjela dorogan alırken, Cebrayil hesenov, 

hacı Aliyev, Cemaleddin Magomedov ve natalya Sinis-

hin bronz madalyaların sahibi oldu. 

karatede Ayhan Mamayev, Firdovsi Ferzeliyev, rafael 

Ağayev ve İrina Zaretska altın, niyazi Aliyev ve İlahe Gası-

mova bronz madalyalar kazandı. Taekwondo yarışmala-

rında Ayhan Tağızade altın, Feride ezizova gümüş, genç 

sporcu Patimat Abakarova ise bronz madalya kazandı. 

Sambocular nezaket halilova, İslam Gasımov, Amil 

Gasımov ve Casif Seferbeyov ödül skorlarını  gümüş ma-

dalya kazanarak sürdürdü.
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Boksta Azerbaycan takımından olan Tayfur Aliyev ilk 

zaferi kazanarak bronz madalya aldı. Onun bu zaferini, 

ev sahibi ülkenin diğer temsilcileri – Teymur Memme-

dov, kollaso Sotomayor, Albert Selimov, elvin Memişza-

de, Perviz Bağırov, Abdulkadir Abdullayev altın, Orhan 

Seferov ve haybula Musalov gümüş, Anna Alimerdano-

va, Yana Alekseyeva ve Magomedrasul Mecidov bronz 

madalyalarla destekledi. Azerbaycan'ın spor tarihinde 

Spor
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böylesi yetenek takımyıldızı görülmemişti!

elbette, Bakü seyircilerinin dikkati öncelikli olarak 

ring ve tatami minderlerindeki yüz-yüze yarışmalara 

yönelmişti, ancak daha ilginç yarışmalar da diğer spor 

arenalarında yaşanıyordu.

kano ve kayıklarda kürek yarışlarının yapıldığı Min-

geçevir su yolları Azerbaycanlı su sporcuları için hiç de 

kolay olmadı. Takımların genellikle gençlerden oluşma-

sına rağmen, ödül için mücadele uzlaşmaz oldu. Yarışma 

sırasında, Macarlara kimsenin rakip olmayacağı anlaşıldı. 
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Onlar herkesten daha çok madalya toplamayı başardı. 

Onları, mükemmel performans gösteren Alman sporcu-

lar izledi. 

Tabii ki, Azerbaycan'ın, Avrupa Oyunlarındaki mev-

cut spor dallarının tümünde zafer elde edeceğini tah-

min etmek saflık olurdu. Bakü'ye gelenler acemi değildi 

ve ödülleri başkalarına kaptımak niyetleri de yoktu. Bu 

nedenle, eskrim karşılaşmasında Sevil Bünyatova gü-

müş, Sevinç Bünyatova ise bronz madalya aldığında se-

yircilerin sevinci büyüktü. Bu, en kıymetli zaferlerden biri 

idi, çünkü kızların çok güçlü rakipleri vardı ve geleneksel 

olarak kaynağı Fransa ve İtalya olan en iyi eskrimcilerin 

arasında yer almak büyük bir onurdu.

Bakü'deki Oyunlarının gidişatı gibi sonuçları da hatta 

en zeki analistler için bile bir sürpriz oldu. 

rusya'nın yanı sıra bazı spor güçlerinin de pek çok 

dalda zafer kazanacağı haberi verilirken, Azerbaycan'dan 

kayda değer bir aktiflik beklenmiyordu. Bu arada, artık ilk 

günlerden Azerbaycan takımı, kelimenin tam anlamıyla 

rakiplerinin kazanma iradesini kırarak madalyalar almaya 

başladı.

Beş, dokuz, oniki ödül... Ve onların sayısı artık bir düzi-

neyi geçti. daha sonra üçüncü... dördüncü... Beşinci. Bazı 

yabancı gazeteciler “şaşırtıcıdır” diye yazarken, hızlı geli-

Spor
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şen bu ülkede durumu çok iyi bilenler ise bunun “doğal 

olduğunu” kaydetti. Son yıllarda ülkede 40 Olimpik spor 

merkezleri, dünya standartlarında onlarca spor tesisleri 

inşa edilmiş, yeni stadyumlar ve spor alanları açılmıştır. 

Yani, toplu sporun gelişmesi için sağlam bir temel oluş-

turulmuştur. O da, çok sayıda yetenekli gençleri bulma-

ya ve onlara ustalığın tüm inceliklerini öğretmeye imkan 

sağladı. Ve gençler beklentileri karşıladı. Bunu, Olimpiyat 

Oyunlarının istatistiği göstermektedir. Ve gün geçtikçe 

bu, Azerbaycanlılar için basamaklı oluyor.

2004 yılında Atina'da Azerbaycan'ı 36 sporcu temsil 

ederken, 2008 yılı Pekin'de bu sayı 44, 2012 londra'da ise 

53'e ulaşmıştı. Olimpiyat başarıları açısından da ilerleme 

vardır. Atina'da Azerbaycanlıların hesabında 5, Pekin'de 

yedi, londra'da ise, ikisi altın olmakla on madalya var-

dı. londra Olimpiyatlarında Azerbaycan takım halinde 

30, Avrupa ülkeleri arasında ise 15. sıradaydı. Geçtiğimiz 

yıl yapılan Gençler Olimpiyat Oyunlarında Azerbaycan 

takımı onuncu yere yükseldi. Bazı spor dallarında Azer-

baycanlılar artık liderler arasındadır, geriye kalanlarda da 

hızlı şekilde konumunu yükseltiyor. 

 Azerbaycan'da sporun gelişmesini ilk Avrupa Oyun-

ları da doğruladı. Bu ülkenin sporcuları takım halinde 

ikinci yere sahip olarak, 21 altın, 15 gümüş ve 20 bronz 

toplam 56 madalya kazandı. Oyunlarda, rusya, İngiltere, 

Almanya ve Fransa gibi  Avrupa spor güçlerinin temsil 

edilmesi dikkate alındığında, bu Azerbaycan için şahane 

bir sonuçtur. 

elde edilen ödüller, Bakü'deki spor etkinliğinin en 

önemli sonucu değildi. 

Bakü'de ilk Avrupa Oyunları spor tarihinde en önemli 

bir olay olarak hafızalarda kalacaktır. On yedi gün süren 

bu oyunlar, tüm dünyanın spor hayranları için gerçek bir 

bayramdı. On yedi gün süren gergin mücadele ve gör-

kemli zaferler. Ateşler yurdunda on yedi ateşli gün.
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