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Öz

Yaz ve kış oyunları olmak üzere her dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlar Dünyanın
en büyük spor organizasyonları olarak kabul edilmektedir. Olimpiyat oyunları; yapıldığı
ülkenin jeopolitik konumunu, teknolojisini, maddi, manevi değerlerini, toplumsal unsurlarını, dünya görüşlerini ortaya koyması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu önemli
organizasyonlar düzenlendiği ülkeler tarafından kendilerini dünyaya tanıtmak için bir
fırsat olarak görülmektedirler. Ülkelerin tanıtımında kullanılan, ülkeye dair anlamların
yüklendiği maskotlar da bu amaca hizmet eden önemli unsurların başında gelmektedir.
Bir marka kimliği, satış aracı veya özellikle çocuklar için eğlence ve keyif aracı olarak
kullanılan maskot; şans getirmesi umulan bir kişi, hayvan, eşya, uğurluk, şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Modern yaz ve kış olimpiyat oyunlarında ev sahibi ülkeler tarafından kullanılan olimpiyat maskotlarının kendilerine özgü niteliklerinin,
temsil ettikleri kavramların, çıkış noktalarının ve kullanım amaçlarının farklı yönleri ile
incelenmesidir.

Araştırmada; incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı
belgelerin analiz edilmesiyle verilerin toplanmasında kullanılan doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Modern Yaz (1972 Münih- 2016 Rio de Janeiro) ve
Kış (1976 Innsbruck - 2018 Pyeongchang) Olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler tarafından
kullanılmış olan toplam 24 maskot ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, olimpiyat maskotunun ilk kez 1972/ Münih yaz olimpiyatlarında kullanılmaya başlandığı, yaz ve kış olimpiyatlarında bugüne kadar toplam 24 maskot kullanıldığı,
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bunların 12’sinin kış, 12’sinin ise yaz olimpiyatlarında kullanıldığı, Kış olimpiyatlarında
kullanılan maskotların sekizinin hayvanlardan, üçünün hayali kahramanlardan ve birinin de insan figüründen esinlenilerek, yaz olimpiyatlarında kullanılan maskotların ise
onunun hayvanlardan, birinin hayali bir kahramandan ve birinin de mitolojik temalardan
esinlenilerek ortaya çıktığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında tüm maskotların ev
sahibi ülkelere ait bazı özellikleri simgelediği ve tümüne olimpiyat ruhuyla özdeş olumlu
manaların yüklendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Olimpiyat, Olimpizm, Yaz Oyunları, Kış Oyunları, Maskot.
A Study on Mascots Used by Host Countries in Olympics
Abstract

The Olympics, which are organized every four years, summer and winter games, are
considered as the world's biggest sports organizations. Olympic Games; It has a great
importance in terms of revealing the geopolitical position, technology, material, spiritual
values, social elements and world views of the country. These important organizations are
seen as an opportunity to introduce themselves to the world by the countries where they
are organized. The mascots used in the promotion of the countries and the meanings of the
country are one of the important factors that serve this purpose. Mascot used as a brand
identity, sales tool or as a means of entertainment and pleasure especially for children;
a person who is expected to bring luck is defined as animal, goods, auspiciousness. The
purpose of this study is; The aim of this course is to examine the unique characteristics of
the Olympic mascots used by the host countries in the modern summer and winter olympic
games with different aspects of the concepts, points of departure and their intended use.
In the study; The analysis of the written documents containing information about the facts
and events on the subject examined was used to collect the data. A total of 24 mascots
were used in the study, which were used by the host countries in the Modern Summer
(1972 Munich-2016 Rio de Janeiro) and Winter (1976 Innsbruck - 2018 Pyeongchang)
Olympics. According to the findings obtained from the survey, the Olympic mascot was
first used in the summer Olympics in 1972 / Munich, and there were 24 mascots in the
summer and winter Olympics, 12 were used in winter and 12 were used in the summer
olympics. the mascots inspired by the imaginary heroes and the human figure of the three,
and the mascots used in the summer olympics, were inspired by the animals, one by the
imaginary hero and one by the mythological themes. In general, all mascots symbolize
some of the characteristics of the host countries, and all of them have positive meanings
that are identical to the spirit of the Olympics.
Keywords: Olympic, Olympism, Summer Games, Winter Games, Mascot.
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Giriş

M.Ö 776 tarihinde, Yunanistan’ın Olimpia şehrinde yapılmaya başlanan olimpiyatlar
günümüzde küresel boyutta dünyanın dört bir yanından en üst düzey sporcuların bir araya
geldiği, diğer taraftan da bütün ülkelerin ilgiyle izlediği çok önemli bir organizasyondur
(Görkemli, Matır, Çelik, Seki, 2014).

Olimpiyat oyunları, dünya çapında sporcu, gazeteci, televizyoncu, spor adamı ve seyircilerin katılımı ile pahalı ve maliyeti yüksek bir spor organizasyonuna dönüşmüştür.
Kalkınmış ülkeler ancak bu maliyeti kaldırabilmekte, bu da ev sahibi ülkelerin tanıtımı,
turizm faaliyetlerinin artması ve modem spor tesislerinin kazanılmasını sağlamaktadır.
Bunların yanında dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyatlar,
ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yönlerine katkı sağlarken yaşam boyu spor
felsefesinin oluşmasına da vesile olmaktadırlar (Şahin, Erden, 2017).

         Olimpizm bedene, iradeye ve zihne özgü nitelikleri yücelterek bu nitelikleri dengeli bir biçimde bütünleştiren, sporu kültür ve eğitimle kaynaştırarak çaba göstermenin,
iyi örneklerin eğitsel değerinin ve evrensel temel ahlak ilkelerine saygının verdiği mutluluğa dayalı bir yaşam biçimidir (Kale, 2007). Olimpizm aynı zamanda evrensel değerler
taşır, oyunlar ile sporun insan yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olduğunu hatırlatır ve
insanlar için bir ideal olma özelliğini taşır (Şentuna, 2013).
Maskot, Türkçede uğur getireceğine inanılan eşya, hayvan veya nesne tanımı yapılabilir (Püsküllüoğlu, 2012). Pozitif duygu taşıyıcıları olarak maskotlar genellikle gülümsemektedirler ve bu yolla; mutluluk, memnuniyet ve neşe duygularını aktarmaktadırlar.
Genellikle hayvanlar ve insansı özellikler taşıyan maskotlar izleyicilerle duygusal bağ
kurabildikleri, kolay tanımlanabildikleri için tercih edilmektedirler (Özcan, 2014 ).

Olimpiyat Oyunları'nın maskotları her zaman önemli bir marka sembolü olarak kabul
edilmiş ve tüm ev sahibi ülkeler tarafından yeniliklere konu olmuştur. Sadece küreselleşmenin genel eğilimini yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda farklı ulusal kültürlerin
farklı kültürel sembollerini yansıtmaktadır  (Ping, 2010). Olimpiyat maskotları olimpiyat
kültürünün önemli bir taşıyıcısı olmuştur. Olimpiyatın ruhunu, idealini ve değerlerini somutlaştıran kültürel bağlılığa sahiptir (Jiayun, 2007).

Bu çalışmanın amacı; Modern yaz ve kış olimpiyat oyunlarında ev sahibi ülkeler tarafından kullanılan olimpiyat maskotlarının kendilerine özgü niteliklerinin, temsil ettikleri
kavramların, çıkış noktalarının ve kullanım amaçlarının farklı yönleri ile incelenmesidir.
Yöntem

Araştırmada; incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle verilerin toplanmasında kullanılan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Modern Yaz (1972 Münih- 2016 Rio de Janeiro) ve Kış
(1976 Innsbruck - 2018 Pyeongchang) Olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler tarafından kullanılmış olan toplam 24 maskot ele alınmıştır.
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Olimpiyat oyunlarında kullanılan maskotlar ev sahibi ülkeler tarafından çeşitli isimlerle tanıtılmaktadır. Ancak maskotların kullanım amaçları ile seçilme şartlarına ilişkin
yeterli araştırma olmadığı bilinmektedir. Bu araştırma, sözü edilen eksikliğin giderilmesinin, alan için önemli bir gereksinim olduğu gerçeğinden hareket ederek yapılandırılmış
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Resim 5: Hodori, 1988 Seul, G. KORE
resmi adı halk tarafından sunulan 2,295 isim

(Özcan,
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arasından seçilmiştir. "Ho", Korece’de kaplan anlamına gelirken,
"Dori" yaygın bir eril küçümsemedir. Kaplan, Kore popüler sanatında
ve efsanelerinde sıklıkla görülür. Olumlu bir görüntü ile genellikle
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soyluluk ile ilişkilendirilir.
Hodori,
boynundaki

olimpiyat halkalarını bulundurur. Kafasında tipik bir geleneksel kore

arasından seçilmiştir. "Ho", Korece’de kaplan anlamına gelirken, "Dori" yaygın bir eril
şapkası olan sangmo
vardır.sanatında
Şapkadaki
şerit, Seul sıklıkla
için S görülür.
şeklindedir
küçümsemedir.  Kaplan,
Kore popüler
ve efsanelerinde
Olum-ve
lu bir görüntü ile genellikle mizah, cesaret ve soyluluk ile ilişkilendirilir. Hodori, boyçeşitli biçimlerde görünür (Paula,1988).
nundaki olimpiyat halkalarını bulundurur. Kafasında tipik bir geleneksel kore şapkası
olan sangmo vardır. Şapkadaki şerit, Seul için S şeklindedir ve çeşitli biçimlerde görünür
(Paula,1988).
Resim 6: Cobi, 1992, Baselona, İSPANYA
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2012).
gövdesiyle
Bu çünkü
tuhafo çok
köpeğin
elleri veandırıyordu.
bacakları
basın
kampanyasınınbağlantılıdır.
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halkalardan oluşan çok renkli bir kuyruğu
Resim 7: Lzzy, 1996, Atlanta, ABD
Inc. kahramanı maskot "Izzy" olan bir dizi

ve

kısaayakkabılarıyla
televizyon filmi çekmiştir.
ruhu ve dijital
birlikte Maskotun
ayakları yenilikçi
üzerindegörünümü,
komik, yüzyılın
biraz beceriksiz
bir 7
sanatı için doğruydu, ancak ulusal öneme sahip hayvan ve insan maskotları geleneğinin
şişman
adambirşeklindedir.
FilmFütürist
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Stüdyosu
Roman
Inc.
kırılması
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tasarımlı
maskotlar
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kahramanı maskot "Izzy" olan bir dizi kısa televizyon filmi çekmiştir.

Maskotun yenilikçi görünümü, yüzyılın ruhu ve dijital sanatı için
doğruydu, ancak ulusal öneme sahip hayvan ve insan maskotları
geleneğinin kırılması açısından bir sürpriz olmuştur. Fütürist "Izzy"
bilgisayar tasarımlı maskotlar çağını başlatmıştır (Rotkiewicz, 2012).

geleneğinin kırılması açısından bir sürpriz olmuştur. Fütürist "Izzy"
bilgisayar tasarımlı maskotlar çağını başlatmıştır (Rotkiewicz, 2012).
OLİMPİYATLARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILAN
MASKOTLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Resim 8: Olly, Syd, Millie, 2000, Sidney, AVUSTRALYA.
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“Olimpiyatlar”ı, “Syd” ev sa-

maskotlardan
“Olly”
“Olimpiyatlar”ı,
seçilmelerini somutlaştıran kapsamlı
bir tarihsel
anlatı
ile iç içe
geçmiş
hipliği yapan şehri “Sidney”i,
“Milenyum”u
ifasahipliğiiseyapan
şehri “Sidney”i,
durumdadır (Magdalınskı, 2004). “Syd” ev“Millie”
de etmektedir. Üç maskot, ör-

“Millie” dek ise
“Milenyum”u
tarafından
doldurulmuş bir ifade
Resim 9: Athena ve Phevos, 2004 Atina, YUNANİSTAN.
(Syd), bir
kookaburra
etmektedir.platypus
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Resim 9: Athena ve Phevos,
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mak için mavi bir tunik giymiştir. (Rotkiewicz, 2012).
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Maskotlar olimpiyat halkalarının renklerinden oluşur. Vücutlarında ve başlıklarında
Hastanesi’nden
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doğanın
beş elementi (deniz,
ateş,konulmuştur.
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bildirilmiştir
(Yuanqin,
2012).
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"Talismaniya Soçi 2014 Finali" başlıklı bir TV

Yarışmanın ikinci aşaması için uzmanlardan
oluşan bir jüri tarafından
programının parçası olarak Rus halkının oyuyla
alındı (URL-1).
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"Talismaniya Soçi 2014 Finali" başlıklı bir TV programının parçası
olarak Rus halkının oyuyla alındı (URL-1).
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"Talismaniya Soçi 2014 Finali" başlıklı bir TV programının parçası
olarak Rus halkının oyuyla alındı (URL-1).
OLİMPİYATLARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILAN
MASKOTLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Resim 24: Soohorang, 2018, Pyeongchang, G.KORE
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, olimpiyat maskotunun ilk kez 1972/ Münih
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SONUÇ
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olumlu manaların
yüklendiği
görülmektedir.
Yazolimpiyat
ve kış olimpiyat
oyunlaelde
edilen bulgulara
göre,
maskotunun
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laşılması için bu yönde çalışmalar attırılabilir. Maskotlar üzerine daha fazla araştırma, sadece olimpiyat maskotunun tasarımcıları için değil, küresel reklam ve iletişim endüstrisi
için de gereklidir. Teknolojinin maskot tasarımları üzerindeki etkisine yönelik çalışmaların üzerinde de durulabilir.
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