Olimpizm -1-

Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Olimpizm
•

Olimpizm sözü ilk olarak Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu Baron Pierre De Coubertin
tarafından kullanılmıştır.

•

Olimpizm beden gücü ve becerisi ile birlikte insan aklının gelişmesini amaçlayan ve böylece insanın
tüm niteliklerinin bir uyum içinde gelişebileceğini düşünen bir felsefedir.

•

Olimpizm, genel olarak insanı her yönden eğitmeyi karakterini ve ahlakını kuvvetlendirmeyi ve
eski toplumlardaki insanların ideal olan “Kalos Kagothos” yani fiziksel ve ruhi güzelliğe sahip insanı
yaratmayı amaçlamaktadır.

•

Olimpizm bir ruh durumudur, yaşam biçimidir, mükemmelliği yakalayan insan görüşüdür. Asalet
ve tertemiz ahlak okulu ve bir çıkarsız ideal inancıdır.

Olimpizm
Modern Olimpiyat Oyunlarının amacı;
•
•
•
•

dört yılda bir toplumları bir araya getirmek,
sporun temeli olan fiziksel ve moral niteliklerin gelişmesini sağlamak,
barışsever bir dünya kurmak
gençliği karşılıklı anlayış ve dostluk ruhu çerçevesinde eğitmektir.

Modern olimpiyatlarin kurucusu Coubertin'in felsefesine göre, Olimpiyatların ilk yıllarında,
olimpiyatlara katılmak, amatör olmak ve olimpiyatlarda yarışmak önemliydi.

•

Klasik olimpiyat oyunlarında iki temel unsurun olduğu bilinmektedir. Bunlardan birincisi,
Yunan felsefesinde yer almış ve “Arete” diye adlandırılan ve “Güç” anlamına gelen bir
kavramdır. Bu güç ile savaş sırasında düşmanı, olimpiyatlarda ise rakibi yenecektir.

•

Diğer unsur ise sponsorluk kavramıdır. Eski Yunan’da olimpiyat şampiyonları, adına
katıldıkları kentlerle anılmışlardır.

Olimpizm
•

Olimpiyat Oyunlarında temel felsefe, Citius, Altius, Fortius, (Daha hızlı), (Daha Yükseğe),
(Daha Güçlü), sloganını gerçekleştirmeye yönelikti.

•

Spordaki olumsuz gelişmeler spor olgusunu da bozmaktadır.

•

Olimpik felsefenin amaçlarına ulaşmasında, olimpizm’deki milli, siyasi, ekonomik, etkilerden
uzak oluş etkendir.

•

Sporun evrensel yanı olan Olimpizm ile olimpik ilke ve amaçların insanlara tanıtıldığı
olimpiyat oyunları çağımızın çıkarcı, maddeci, ticarileşmiş Pazar kültürünün egemenliğine
girmiştir.

•

Artık Olimpiyatlar; para kazanma düşüncesi ile birlikte sporcuların başarılı olmak için
yaptıkları doping, ülkelerin ticaret, siyaset, reyting ve ünlü markalarla birlikte anılmaya
başlanmıştır.

Olimpizm
•

Olimpizm evrensel değerler idealidir.

•

Olimpizm bir takım özel istek ve hedefler doğrultusunda, özelde Olimpiyat Oyunları’nın
yürütülmesini ve genelde ise spor yapmayı sağlamak adına tasarlanmıştır.

•

Olimpizm kendini evrensel değerler idealine adamış sporun asil ve onurlu bir vizyonunu sunar.

•

Anlaşmazlıkları dindirmeyi ve uyumu artırmayı isteyen ve sporu aydınlanmış insanlığın
hizmetine yerleştiren bir kavramdır.

Olimpizm
•
1.

Olimpizm İdealleri:
Eğitim:

a. Eğitim ve rekabet: Hazırlanma ve bir sonraki kariyer
b. Olimpik inanç: Katılmanın kazanmaktan daha önemli olması
c. Uluslararası Olimpik Akademi ve Olimpik Dayanışma Komisyonu
sayesinde Bilimsel Olimpik Kongreleri yaygınlaştırmak

2. Uluslararası Anlayış:
a. Bütün ırkların anlaştığı uluslararası bir dil
b. Milliyetçilik olmaksızın vatanseverliği beslemek
c. Karşılıklı saygı
d. Nezaket ve hoşgörü
3. Fırsat Eşitliği: Eşitlikçi arzu

Olimpizm
•

Olimpizm İdealleri:

4. Adil ve Eşit Rekabet:
a. Dürüstlük ve sportmenlik özverisi
b. Centilmenlik ruhu ve eğlence
5. Kültürel ifade: Kalos Kagathos
6. Sporun Özgürlüğü
7. Mükemmellik:
a. Fiziksel, zihinsel ve manevi mükemmellikleri kutlamak
b. Hırslı, coşkulu bir zihin ve güçlü bir vücut yaratmak

