G ü n e r Fr i k ' i n K a l e m i n d e n . . .
Be˛inci M = Maintenance (Bakım-onarım)
S- Tekrar eder misiniz not alayım (not etti).
F- 5 M formülüne göre durumumuz ˛udur:
Para: Paramız yetersizdir. Olimpiyat kanunu bunu kar˛ılar tezi inandırıcı deildir. Bürokrat
veya politikacıların kanun veya kararları i˛lerine gelen, farklı ˛ekillerde tefsir etmeleri gibi
kötü alı˛kanlıkların ödeme ve zamanlamada aksilikler çıkaracaı kuvvetle muhtemeldir.
Yönetim: Problem deil, yeterli birkaç ehil idarecimiz var.
Tesis: Yeterli spor tesislerimiz yoktur. Para ve zaman konusundaki endi˛elerim paralelinde
bu konuda da karamsarım. Allah'ın inayeti ile yaparız, ederiz lâfları hayal kurmaktan ileri
gidemez. ﬁahit olduum ba˛ka organizasyonlarımızdaki falsolar hâlâ rüyalarıma kâbus
olarak giriyorlar.
›nsan gücü: Olimpiyat hazırlıı ve realizasyonu için gereken teknik eleman, gönüllüler
vb. personelin evsaf ve mikdarı malum. Vasıflı insan gücümüz yok denecek kadar az,
kısa zamanda yeti˛tiririz tezi ise kandırmacadır.
Bakım: Adaylıımız ile alakası olmayan bu konuya girmiyorum. Çevre pislii, trafik,
emniyet, yerle˛im vb. hususlar dahi adaylıımızın reddine yol açacak seviyededir. 5
M'lerdeki eksiklerimi/ ba˛arısızlıımıza yeterli olduundan bu veya ba˛ka konulara
girmeyeceim.
S- Konuları çok katı bir ˛ekilde açıkladınız. Bu durumda önünüzde çok zor bir devre var.
F- Sayın Samaranch görü˛lerim katı deil; objektiftir. Siz mevcut adaylar arasından hangi
˛ehrin kazanacaını tahmin ediyorsunuz?
S- Sorunuz Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ba˛kanı'na mı yoksa Juan Antonio'ya mı?
F- Özel olarak sizden Exelans Samaranch'dan rica ediyorum.
S- Bence Beyjin (Pekin)
F- Neden Pekin?
S- Mevcut politik sebeplerden dolayı Pekin'e kayabileceini dü˛ünüyorum.
ve ›stanbul'a ininceye kadar ba˛ka ˛eylerden bahsettik.
NOTLAR:
i. M formülünü Olimpiyat madalyalı tek Türk atleti Ruhi Sarıalp'dan öre:
ii. 5. M (bakım) bizde tahsisatsızlık veya görgüsüzlük yüzünden ihmal edilir,
iii. Bence bize 6. bir M gerekli = Mentality (Spor mantalitesi, spor terbiyesi),
iv. Ba˛kan Pekin tahmininde yanıldı. Biz ise ›stanbul'un sonuçlarını ya˛adık.
Yukarıdaki yazım spesifik olarak ›stanbul 2000, 2004 Olimpiyat adaylıklarımız içindir.
TMOK ve Hazırlık Komitesinin özveri ile çalı˛an idealistlerini tebrik eder, ba˛arılar dilerim.
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Güner Frik'in Kaleminden
Sporda Fair Play ve Doping
Güner Frik
Bilindii gibi dei˛en dünya ko˛ulları sporu da etkisi altına alarak amatörlüü resmi profesyonellie dönü˛türmü˛tür. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (Amatör) kelimesini statüden atmak zomnda kalmı˛, (Amatörlük Yemini) programdan çıkarılmı˛ ve dier spor
yarı˛maları gibi Olimpiyatlar dahi para kazanmak ve kazandırmak için meslekleri spor
olanlara (modern gladyatörlere) açılmı˛tır.
Seyirci daha süratli, daha yüksek, daha kuvvetliyi görmek istiyor. Spor tüccarları bu istekten azami geliri salayabilmek gayesi ile kabiliyetli gençleri para mükâfatları ile
heveslendirerek arenaya (Spor sirkine) çıkartıyor. Dü˛ününüz: köpek yarı˛larındaki
tav˛anın i˛ini yapan hız kazandırıcılar (!) insan ko˛ularında da yer alıyor.
Bunları bilmeyen yok. Ancak, bilinmesine ramen unutulan bir husus bu spor i˛çilerinin
kısa bir süre sonra, performanslarının azaldıı veya yok olduu yani i˛ten çıkarıldıkları,
çıkmak zomnda kaldıkları zamandan sonraki ya˛antıları ne olacaktır? Ayrı bir konu olması
bakımından, mutlu bir azınlıın dı˛ında kalan ve sonuçları acıklı olan sporcuların hayat
hikâyelerine girmeyelim.
Fair-Play Türkçe'mize Dürüst Yarı˛ma olarak tercüme edilebilir. Sporu meslek edinmi˛ ki˛iler (Sporcu, antrenörü, idarecisi vb.) yanlı˛lıkla FAIR-PLAY ˛artlarına uyarsa gelirleri ve ˛a˛aalı ya˛antıları tehlikeye girecektir.
Ba˛arı için yapay yollara ba˛vurmanın spor ahlâkına aykırı bulunduunu, DOPING'in
zararlı yan etkileri olabileceini istediiniz kadar anlatmaya çalı˛ın, sonuçlar önümüzde.
Bir tarafta yasaklanan maddelerin tanımı metodları üzerinde çalı˛ılır ve çok büyük masraflarla sporcular kontrol edilmek istenirken; dier tarafta bu maddeleri maskeleyecek
metodlar ara˛tırılıyor ve ba˛arılı sonuçlar alınıyor. Bütün bunlar bir kenara doping tespit
edilen sporcu dünya çapında bir sporcu ise kısa bir sürede affediliyor. Olayların akı˛ı
içinde Fair-Play ve Doping kavramlarının da ortadan kalkacaını veya kalkmakta olduunu
görmemek mümkün deil.
SORU: Fair-Play'in yanında ve Doping'in kar˛ısında olan idealistler (ki ben de onlardan
biriyim) kendi kendimizi daha ne kadar zaman kandırabileceiz?
SONUÇ: T.M.O.K ve Avrupa Milli Olimpiyat Komiteleri Birliinin Yönetim Kumlu üyelikleri ile Salık ve Bilimsel Komisyonu ba˛kanlıklarını yapmı˛ biri olarak kendi
yazdıklarıma kendim ˛a˛ıyorum. ›n˛allah olumsuz görü˛lerim ya˛lılıın verdii bir
duyarlılıktan ibaret ve yanlı˛tır.
D›R›M/Temmuz-Austos-Evlül 2007/ÖZEL SAYI
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