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Londra 2012 Olimpiyatları bitti..  

 

 
  
 

Prof. Dr. D. Ali Ercan 
ADD Bilim Danışma Kurulu Başkanı 
 
 
Değerli arkadaşlar,  
 
1896’da ilk kez bir Fransız tarihçinin, Pierre (Baron) De Coubertin'in (1863-1937)  girişimiyle ve  
14 ülkenin katılımıyla Atina'da başlatılan Olimpiyat oyunlarının 30’uncusu olan 2012 Londra Olimpiyat 
oyunları sonuçlandı. Şimdiye dek düzenlenmiş olan 30 olimpiyatın 3’ü I. ve II. Dünya paylaşım 
savaşları nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bu kez 205 ülkenin katıldığı ve 302 ayrı dalda yarışmaların 
yapıldığı  olimpiyat oyunlarından Türkiye (Atletizm 2, TaeKwonDo 2 ve Güreş 1) toplam 5 madalya ile 
döndü. 1908’den bu yana 23 kez olimpiyatlara katılan ve toplamda 37 altın 23 gümüş ve 22 bronz 
madalya alan Türkiye’nin 24. olimpiyatındaki performansı (3x2+2x2+1=11 puvan) şimdiye kadarki 
ortalamasının (3x37+2x23+22)/23=7,8) % 40 üzerindedir. Bu görkemli farkı  yaratan, atletizmde  
tarih yazan kızlarımıza borçluyuz. Onlar da olmasaydı tam bir hezimetle dönmüş olacaktık.. 
  
Gerçekten de atletlerimiz nal topluyor, Güreşçilerimiz tuş oluyor, haltercilerimiz ağırlık altında 
eziliyor, boksörlerimiz dayak yiyor, en güvendiğimiz voleybol ve basketbol takımlarımız hüsrana 
uğruyor. Kolaycılığa kaçan bir yönetim anlayışıyla, tek kelime Türkçe bilmeyen Afrikalıları  
büyük transfer paralarıyla  "yurttaş" yaparak pistte madalya arayan kafalar, Türkiye’yi rezil etmekle 
kalmıyorlar, yabancılara peş keş çektikleri milyon dolarlarla nice Gamzelerin, Aslıların  yetişmesine de 
engel oluyorlar. 
  
Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut 1500 metrede 1. ve 2. oldular. 
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2008’de Pekin’de yapılan ve gelmiş geçmiş bütün olimpiyatları gölgede bırakan görkemli Olimpiyat 
oyunlarının yanında 2012 Londra olimpiyat oyunlarının açılış ve kapanış törenleri ister istemez  
sönük kaldı. Olimpiyatlara damgasını vuran adlar "Dünyanın en hızlı adamı" unvanını koruyan  
Usain L. Bolt  ve  4x100 m bayrak yarışını 38 saniyenin altında koşan Jamaikalı atletler oldu.. 
  
Dünya nüfusunun %20 sini oluşturan 1,4 milyarlık Müslüman ülkeler toplam 906 madalyanın  
51 tanesini, % 5,6’sını alabildiler. (Bu 51 madalyanın 15 tanesi de zaten  Azerbaycan ve Türkiye’den) 
  
Başörtüleri ve entarileriyle koşan Müslüman kadınlar, çıplaklık kompleksi olmayan Batılıların yanında 
tam bir garabet görüntüsü veriyordu. 
  
Eşofman ve eldivenle koşan ve sonuncu gelen Qatar'lı kadın atlet yarışı tamamlamaya çalışıyor... 
 

 
 

 
2 zıt dünyanın insanları... 
  
2008 Pekin Olimpiyat oyunları için 4 yıl önce bir değerlendirme yapmıştım (ekte).  
Orada, ülkelerin başarılarını madalya sayısına göre değil, aldıkları altın, gümüş ve tunç madalyaları  
3, 2 ve 1 ağırlıkla alarak ve ülke GSMH’sına bölerek yaptığım sıralamada Küba 1. sırada gelmişti..  
Bu kez de aynı mantıkla yaptığım sıralama aşağıdaki listede verilmiştir. Olabildiğince adil bir 
değerlendirme yapabilmek için istatistiksel verilerde uç noktalarda olan ülkeleri değerlendirme dışı 
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bıraktım (örn. Jamaika). Olimpiyatlarda 85 ülke madalya aldı; ancak 4 madalyadan daha az alan, 
nüfusu 4 milyondan az  olan ve ulusal geliri 10 milyar Dolar’dan daha düşük olan ülkeleri   
listeye almadım. Ayrıca 2008’de 6. sırada,  2012’de 1. sırada gözüken Kuzey Kore de  
genel değerlendirmenin dışındadır.  
  
Ayraç içindeki rakamlar 2008 sıralamasını gösteriyor. Türkiye Pekin'de 35. sırada iken Londra'da 39. 
sıraya düşmüş görünüyor.. Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan, Nijerya, Endonezya ve Tayland bu kez 
listeye giremediler. Buna karşın büyük bir sıçrama yaparak listeye giren ülkeler Yeni Zelanda, 
Sırbistan, Slovenya, İran, Slovakya, Kolombiya, İrlanda ve G. Afrika oldu. Ev sahibi avantajını iyi 
kullanan İngiltere, 25’incilikten 18’inciliğe yükseldi. 
  
Bu tabloda en hüzünlü ülke gerçekten 1,2 milyarlık nüfusuyla zavallı Hindistan’dır..  
Ortalama bir başarıyla en azından 24-25 madalya alması gereken Hindistan 6 madalya alabildi ancak. 
Nüfusu ve ulusal geliri bakımından Dünyanın % 1,17 sini temsil eden ve  17. sırada olan Türkiye'nin de 
10-11 madalya alarak 15-20 arasında bir sıralamada olması beklenirdi; demek ki  Bilim, Teknoloji ve 
Sanatta olduğu gibi sporda da ortalamanın çok gerisindeyiz..  æ (14.8.12) 
  
ÜLKELERİN 2012 LONDRA OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ SPORTİF BAŞARI SIRALAMASI.* 
  

 1.  Kenya (2) 
 2.  Etyopya (3)  
 3.  Beyaz Rusya (4)  
 4.  Küba (1) 
 5.  Azerbaycan (6) 
 6.  Macaristan (10) 

 7.  Ukrayna (7) 
 8.  Hırvatistan (11) 
 9.  Kazakistan (8) 
10.  Yeni Zelanda  

11.  Sırbistan 
12.  Özbekistan(5) 
13.  Slovenya  

14.  Romanya (13) 

15.  Çek C. (15) 

16.  Rusya (12) 
17.  İran  
18.  İngiltere (25) 

19.  G.Kore (17) 

20.  Slovakya  

21.  Danimarka (22) 
22.  Avustralya (14) 

23.  Hollanda (20) 

24.  Kolombiya 
25.  İrlanda 

26.  G.Afrika 
27.  Polonya (18) 

28.  Çin (16) 
29.  İsveç  (33) 
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30.  Fransa (27) 
31.  Almanya (29) 

32.  İtalya (30) 

33.  İspanya (28) 

34.  Norveç (19) 

35.  İsviçre (31) 
36.  Arjantin (23) 
37.  Kanada (32) 
38.   ABD (37) 

39.  Türkiye (35) 

40.  Brezilya (34) 

41.  Japonya (38) 
  
Şimdiye kadarki Olimpiyat oyunlarında ortalamada en çok madalya alan ülkeler* sıralamasına 
bakıldığında Rusya tartışmasız lider durumunda.. Geçmişteki başarılarıyla Macaristan ve İsveç gibi 
küçük ülkeler hâlâ ilk 10’da yerlerini koruyor. Avrupa’nın 4 büyük ülkesi hep aynı sıralamada.. 
  
1- Rusya* 
2- ABD 
3- Çin* 
4- Almanya 
5- İngiltere  
6- Fransa 
7- İtalya 
8- Macaristan 
9- İsveç 
10-Avustralya 
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