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ÖNSÖZ 

Bu kitapta psikososyal alanlar çatısı altında ele alabileceğimiz 

“rekreasyon” ve “spor” temalı çalışmalara yer verilmiştir. Rekreasyonel 

ve sportif faaliyetlerin farklı çalışma alanları altında bireye ve topluma 

faydaları bulunmaktadır. Bu faaliyetler sürekli gelişim gösteren 

teknoloji ile beraber çağa ayak uydurma çabası içindedir. Özellikle son 

dönemlerin trend kavramlarından olan “Metaverse” sporun birçok 

alanına ve rekreatif faaliyetlere yeni bakış açıları kazandırmıştır. 

Rekreasyon ve sporun topluma faydalarının farklılık gösteren 

disiplinler altında irdelendiği bu kitapta farklı bakış açılarına sahip 

bilim insanlarının bölümlerine yer verilmiştir. Bu farklı bakış açıları 

ekseninde boş zaman disiplini çatısı altındaki rekreasyon olgusuna ve 

sporda yaratıcılık, teknoloji, zihinsel dayanıklılık, ahlak, medya 

etkileşimi ve psikolojik iyi oluş gibi başlıklar altında güncel spor 

yaklaşımları ele alınmıştır.  

Kitabın rekreasyon ve spor bilimleri açısından faydalı olacağı ve ilişki 

içerisinde olan kavramlar açısından güncel bir kaynak olacağı ifade 

edilebilir. Bu kapsamda “rekreasyon” ve “spor” bilimlerine ortak 

faydalar sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Doç. Dr. İlimdar YALÇIN 

Dr. Alican BAYRAM 
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GİRİŞ 

Parklar, modern şehir yapısında toplumun kolay sosyalleşebileceği, aktif 

veya pasif bir rekreatif aktivitenin parçası olabileceği alanlardır. Kolay 

ulaşılabilir olmaları ve rekreasyonel aktiviteler için uygun olmaları 

nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu kolayda ulaşılabilir olma başlığının 

altında ücretsiz olmaları ve ulaşım zorluklarının olmaması gibi nedenler 

yatar. Özellikle mahalle aralarında bulunan çocuk oyun parkları ve mahalle 

ya da komşu parkları olarak literatürde nitelendirilen park alanları, etrafında 

yaşayan insanların kolayda ulaşabileceği ve sosyalleşebileceği alanlardır. 

Çocuk oyun parkları da çocuklu aileler için yaşadıkları evlere yakın, 

çocuklarının ve kendilerinin sosyalleşebildiği, stres atabildiği ve kolay 

ulaşılabilen alanlar olarak değerlendirilebilir. Bu park alanlarının yerel 

yönetimler eliyle hizmete sunulması ve ücretsiz olması da kolayda 

ulaşılabilen rekreatif alanlar olmasının gerekçeleri arasındadır. Her 

rekreasyonel park, ücretsiz ve ulaşımı kolay değildir. Bu durum, parkların 

sınıflamasını ve çeşitliliğini doğurmuştur. Literatürde bu durumu baz alan 

farklı sınıflamalar mevcuttur. Genelde ücretsiz ve ulaşım kolaylığı olmayan 

parklar arasında, milli parklar, su parkları ve eğlence parkları gibi 

rekreasyonel parklar vardır. Bu bölümde rekreasyonel parkların çeşitliliği de 

dikkate alınarak genel hatları ile park rekreasyonu kavramı, rekreasyonel 

parkların faydalarına, çeşitliliğine ve temasına göre sınıflaması 

incelenmiştir. 

Park alanları, şehirlerde açık alan rekreasyonu kapsamında toplumun 

sosyalleşmesi ve doğa ile buluşması için önemli alanlardır (Bayram, 2017; 

Kaczynski & Henderson, 2007). Park ve rekreasyonel alanlarının kullanımı, 
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sosyalleşmeden fiziksel sağlığa ve ruh sağlığından toplumsal faydalara 

kadar birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Bu alanlar, özellikle yoğun 

nüfusun yaşadığı bölgelerde yaşayan insanlara doğa deneyimi yaşatarak 

sağlık ve huzur ortamı kazanmalarına katkı sağlar (Chiesura, 2004). Sakin 

park alanlarında yürüyüş ve dinlenme deneyimi, sportif aktivite imkanı 

sunan park alanlarında sportif aktiviteler ve etkinlik alanları bulunan 

parklarda çeşitli kültürel ve sanatsal rekreatif etkinlikler gerçekleştirilebilir. 

Engelli bireyler için engelsiz park alanları ya da hayvan dostu park alanları 

farklı kitlelere hitap edebilir. Bu aktiviteler aracılığı ile bireyin ve toplumun 

yaşam kalitesi artırılabilir.  

Park ve rekreasyon alanları genellikle yerel yönetimlere aittir. Bunun yanı 

sıra gönüllü olarak park alanlarına katkı sunan ticari ve özel aracılar da 

mevcuttur (McLean & Hurd, 2015). Türkiye’de parkların yapımında ve 

devamlılığının sağlanmasında yerel yönetimlerin büyük rolü bulunmaktadır 

(Bayram, 2017). Yerel yönetimler bir mahalleye veya bir bölgeye hitap eden 

park alanlarında çeşitliliğe giderek o bölgede yaşayan popülasyonun 

çoğunluğunu park alanlarına çekebilir. Her parkın birbirine benzemesi 

yerine aynı bölgeye hitap eden park alanlarının çeşitlendirilmesi, kullanıcı 

oranını artırabileceği gibi tatmin düzeyini de olumlu etkileyebilecektir. Bu 

anlayışın oturması için de yerel yönetim odaklarına büyük bir iş 

düşmektedir. Rekreasyon kavramının bilinmesi parklar ve sosyal 

belediyecilik anlayışı ile ilişkisinin anlaşılması ve bu anlayışa paralel bir 

vizyonun ortaya konulması önem arz eder. Amerikalılar, park ve rekreasyon 

hizmetlerinin önemli faydalarını algıladıkları için Mowen ve ark. (2016), 

yönetim sürecinde park alanlarının yönetimini rekreasyon hizmetleri 
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yönetimi ile birleştirmiştir. Amerika ve Kanada başta olmak üzere birçok 

ülkede yerel yönetim birimleri ‘Park ve Rekreasyon Departmanı’na 

sahipken2,3 ülkemizde bulunan yerel yönetim odaklarında herhangi bir 

rekreasyon birimine rastlanılmamıştır. Yeşil alanlara verilen “rekreasyon 

alanı” adı dışında rekreasyon kavramını içeren bir birime rastlanılmamıştır. 

Yerel yönetimlerin park ve rekreasyon alanları ya da park alanları dışında 

gerçekleştirdikleri rekreasyonel faaliyetler sosyal belediyecilik kavramı 

çatısı altında toplanmıştır. Park alanlarının yönetimi ise ülkemizde yerel 

yönetimler bünyesinde, genellikle ‘park ve bahçeler müdürlüğü’4,5 olarak 

tanımlanan birimler tarafından yürütülmektedir. Yerel yönetimlerin 

gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetler ve park alanlarında gerçekleştirilen 

sosyal faaliyetler ‘park rekreasyonu’ çatısı altında toplanmamıştır. Bu 

durum rekreatif aktivitelerin bireysel ve toplumsal faydalarının da fark 

edilmemesine sebebiyet veren neden ya da sonuç olarak yorumlanabilir. 

Rekreatif faaliyetlerin toplumsal faydalarının anlaşılması durumunda yerel 

yönetimlerin gereken önemi vereceği ifade edilebilir. Toplumsal bir kayıp 

olarak yorumlanabilecek bu durum hem rekreasyon alanı çalışan 

uzmanlarının hem de yerel yönetim odaklarının eksikliği olarak ifade 

edilebilir.  

Park rekreasyonu kavramının yaygınlaşması ve yerel yönetimlerin park 

alanlarını yeşil alan olmaktan öteye taşıması (çeşitliliğinin sağlanması ve 

 
2 https://www.nycgovparks.org/ (Erişim Tarihi: 07.09.2022) 
3 https://dpr.dc.gov/ (Erişim Tarihi: 11.10.2022) 
4 https://www.arnavutkoy.bel.tr/mudurluk/park-ve-bahceler-mudurlugu (Erişim Tarihi: 

21.10.2022) 
5 https://www.sisli.bel.tr/kurumsal/mudurluk/park-ve-bahceler-mudurlugu (Erişim Tarihi: 

21.10.2022) 

https://www.nycgovparks.org/
https://dpr.dc.gov/
https://www.arnavutkoy.bel.tr/mudurluk/park-ve-bahceler-mudurlugu
https://www.sisli.bel.tr/kurumsal/mudurluk/park-ve-bahceler-mudurlugu
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sosyalleşme alanlarına dönüşmesi) birtakım faydalar getirecektir. Bu 

faydalar literatürde de ortaya konulan rekreatif etkinliklerin faydaları ile 

özetlenebilir. Park alanları, ailece katılım gösterilebilecek rekreatif 

aktivitelerden biri olarak ön plana çıkabilmektedir. Özellikle çocuklu 

ailelerin çocukları için park ziyaretleri ya da park gezintileri bu bağlamda 

ele alınabilir. Ailece katılım gösterilen rekretif faaliyetlerin faydaları 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Mactavish & Schleien, 1998). 

Litwiller ve ark. (2017), rekreatif aktivitelerin kilo verme ve 

kardiyovasküler sağlığın iyileşmesi gibi bir dizi faydalarının yanı sıra 

yaptığı araştırmada zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin iyileşmesine de 

birtakım katkıları olduğunu belirtmiştir. Sportif, sanatsal, kültürel vb. 

rekreatif etkinlikler, bireye bedensel ve ruhsal birçok fayda sağlamaktadır. 

Yeşil alanların da farklı faydalarından söz etmek mümkündür. Park 

alanlarında rekreatif kullanımının yaygınlaştırılması rekreatif aktivitelerin 

faydaları ile yeşil alanların faydalarının aynı anda topluma yansımasına 

aracı olabilecektir. Powers ve ark. (2019)’ın bir grup yerel yönetim 

yöneticisi ve park alanı planlayıcısı ile yaptıkları çalışmada, yetkililerin park 

ve rekreasyon hizmetlerinin sağladığı faydalar arasında gençliğin gelişimini 

ve etkileşimi artırma, sosyalleşme ve bireysel sağlığı iyileştirme gibi 

faydaları olduğunu kabul ettiğini belirtmiştir. Parklarda gerçekleştirilen 

rekreatif aktivitelerin katılımcıları mutlu ettiği kanıtlanmıştır (Çevik ve ark., 

2019). Park rekreasyonu bedensel ve ruhsal faydalarının yanı sıra ekonomik 

faydalara da sahiptir. Açık alan rekreasyonel faaliyetlerine gayri safi yurtiçi 

hasılasının yaklaşık %2.2’sini harcayan Kanadalıların ülke ekonomisine bu 

faaliyetlerin 98 milyar dolarlık bir ekonomik fayda sağladığı rapor edilmiştir 

(Lloyd‐Smith, 2021). Bu açık alan rekreasyon faaliyetleri, geniş bir alana 
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hitap etmekle beraber büyük bir çoğunluğunu park rekreasyonun kapsadığı 

söylenebilir. Park ve rekreasyon alanları mülk değerlerini de arttırmaktadır 

(Crompton, 2008). Rekreasyonel alanların çeşitliliğine ve sunduğu 

imkânlara göre kişiler yaşam alanlarını seçebilmektedirler. Park 

rekreasyonunun zihinsel ve fiziksel sağlığın yanı sıra sosyal bağlantılara 

yönelik faydalarını birçok araştırmacı ifade etmiştir (Coldwell & Evans, 

2018; Zhang & Tan, 2019). Ayrıca rekreasyondan elde edilen fiziksel sağlık 

faydaları, halk sağlığı maliyetlerini azaltabilir. Moseley ve ark., (2018), 

rekreasyonel aktiviteler aracılığı ile elde edilecek olan fiziksel sağlığın 

yaşam şartlarını iyileştirerek halk sağlığı bütçeleri üzerindeki yükü 

azaltabileceğini ifade etmiştir. Bir boş zaman katılım çeşidi olan parklarda 

rekreatif aktivite katılımı, insanların aktif olmalarına aracı olarak sağlıklı bir 

birey olmalarına da yardımcı olur (Kaczynski & Henderson, 2007). Bu 

sağlıklı olma durumu halkın sağlık harcamalarını azaltabilir. Örnek vermek 

gerekirse, obez birey sayısındaki azalma ya da zihinsel sağlığa olası 

katkıları düşünülünce hastalıklar için harcanan bütçenin azalması 

gerçekleşebilecektir. Park ve rekreasyon alanları sağlığın yanı sıra konut 

fiyatlarının da değerini etkileyerek bütçeye katkı sunabilmektedir. Bu 

alanlar çeşitlendikçe ve aktif olarak kullanıldıkça çevresindeki konutların 

değeri artış göstermektedir (Evangelio, ve ark., 2019). Rekreasyonel 

aktivitelerin ve park alanlarında gerçekleştirilen rekreatif aktivitelerin farklı 

ırk ve etnik gruplar arasında etkileşimi sağlayarak faydalar kazanmalarına 

da yardımcı olur (Pitas, ve ark., 2020). Özellikle 2011 yılında Suriye’de 

başlayan savaşla birlikte Türkiye’nin aldığı Suriyeli göç sayısı 3.700.000’in 

üzerindedir (Akyıldız, 2022; Hoffmann & Samuk, 2016). Diğer ülkelerden 

aldığı göçler de baz alınacak olursa park alanlarının farklı ırk ve etnik 
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grupların sosyalleşebileceği ve etkileşimde bulunabileceği alanlar haline 

getirilmesi mümkündür. Bu sayede yaşanabilecek olası sorunlar ve ırkçılık 

problemleri de minimize edilebilir.  

Toplumun yaşadığı birçok değişim ve artan problemler rekreasyonel park 

alanlarına giderek daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır (Pitas, 

ve ark., 2020). Park ve rekrasyon alanlarına duyulan birçok farklı ihtiyaçtan 

bahsetmek mümkündür. Bunlardan bazıları, giderek artan iklim değişikliği 

sorunları ve çevresel etkenlerdir (Pörtner, ve ark., 2022; Rolnick, ve ark., 

2022). Ayrıca artan obezite oranı ve bireylerin yaşadıkları sağlık sorunları 

(Baker ve ark., 2022), Covid-19 pandemisinin de etkisi ile artan akıl sağlığı 

problemleri (Merikanto, ve ark., 2022; Richter, Riedel-Heller, & Zürcher, 

2021) park ve rekreasyon alanlarına duyulan ihtiyacın giderek artmasına 

örnek olarak verilebilir. Giderek artan nüfus yoğunluğu ve doğadan 

uzaklaşarak şehirlerde beton bloklar arasında yaşayan insanlar birçok farklı 

sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunların her geçen gün 

artabileceğini ve çeşitlenebileceğini söylemek mümkündür. Park ve 

rekreasyon alanlarının artması, şehirlere yakın yerlerde yeşil ve sosyalleşme 

alanlarının artması anlamı taşımaktadır. Bu artış bireylerin nefes 

alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşmasına neden olacaktır. 

Parkların yeşil ve huzur veren dokusu, aktivite çeşitliliği park ve rekreasyon 

alanlarının tercih oranını da yükseltebilecektir. Bu durumda iklim 

değişikliğinden bireylerin yaşayabilecekleri obezite ve akıl sağlığı sorunları 

gibi birçok sorunun azalmasına ya da önlenmesine aracı olabilir. Park 

alanlarının rekreasyon kavramı ile birleşip çeşitlenmesi ve sosyalleşme 

alanlarına dönüşmesi bu nedenle önem arz etmektedir.  
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Artan nüfus yoğunluğu ve teknolojiyle orantılı olası sorunların azalması 

park ve rekreasyon alanlarının çeşitliliğine ve farklı kültürel yapıdaki 

insanlara hitap edecek şekilde planlanması ile doğru orantıdadır. Bu 

bağlamda dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında, park ve rekreasyon 

alanlarının hitap ettiği mahallelerde yaşayan kitlenin yaş aralığı, eğitim 

durumları ve ilgi alanları yer almaktadır. Üniversite gençliğinin yoğun 

yaşadığı bir mahallelerde park alanlarının tasarımında sportif aktivite 

imkânlarına özen gösterilebilir. Bu park alanlarında basketbol ve futbol 

sahaları ya da tenis ve badminton kortları yaygınlaştırılabilir. Yaşlı nüfusun 

yoğun olduğu mahallelerde ise park alanlarında yeşilin ve doğanın bol 

olduğu, su sesi ile park alanlarına huzur katan bir ortamın yanı sıra sakin 

yürüyüş parkurları tasarlanabilir. Benzer şekilde mahallelerde çocuklar için 

oyun parkları (sadece kaydırak ve salıncak değil bol aktiviteli) ve engelli 

bireyler için engelsiz park alanları oluşturulabilir. Bunların yanı sıra 

mahallenin geneline hitap eden bir etkinlik alanı oluşturulup yerel 

yönetimler uhdesinde park ve rekreasyon alanlarında birçok farklı etniklik 

gerçekleştirilebilir. Bu çeşitlilik park ve rekreasyon alanlarının birbirinin 

kopyası olma durumunu minimize ederek daha fazla kitleye hitap edecek bir 

hal almasına olanak tanıyacaktır. Mahalle parklarının bu çeşitliliğinin yanı 

sıra rekreasyonel parklarda temalarına göre çeşitlilik göstermektedir.  

Park ve Rekreasyon Alanlarının Temalarına Göre Sınıflandırılması 

Literatürde park ve rekreasyon alanlarının çeşitliliğine ve temasına göre 

sınıflandırılmaları mevcuttur. Evangelio ve ark., (2019), altı farklı çatı 

altında sınıflamıştır. Bunlar; ‘Şehir Parkları’, ‘Topluluk ve Kültü Parkları’, 

‘Spor ve Rekreasyon Parkları’, ‘Ulusal veya Eyalet Parkları’, ‘Deniz ve 
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Kıyı Parkları’ ve ‘Diğer Park Alanları’dır. Bu sınıflamada “diğer park 

alanları” bünyesinde orman veya korumaya değer görülen park alanları 

olarak tanımlanmıştır. “Diger Park Alanları” içerisinde bulunan parklar ise, 

literatürde genellikle Milli Parklar ve Doğa Parkları çatısı altında 

çıkabilmektedir.  

Bayram (2017), park ve rekreasyon alanlarının çeşitliliğini baz alarak 

sınıflamayı üç başlık altında toplamıştır. Bunlar; ‘Yerel Parklar’, ‘Tabii ve 

Kültürel Kaynak Parkları’ ve ‘Eğlence Parkları’dır. Bayram (2017), yerel 

parkları; komşu/mahalle parkları, şehir/kent parkları ve çocuk oyun alanları 

ve küçük parklar olarak sınıflarken tabii ve kültürel kaynak parklarını; milli 

parklar, ulusal ormanlar ve devlet parkları ve bölgesel parklar olarak 

sınıflamıştır. Eğlence parklarını ise; tema parkları, aksiyon parkları ve 

aqua/su parkları olarak sınıflamıştır. Ayrıca komşu/mahalle parklarını ise üç 

ayrı grupta sınıflamıştır. Bunlar; büyük ölçekli komşu/mahalle parkları, orta 

ölçekli komşu/mahalle parkları ve küçük ölçekli komşu/mahalle parklarıdır. 

Ardahan ve Kaplan Kalkan (2017), ise parkları yedi başlık altında 

sınıflamıştır. Bunlar; ‘Oyun Park Alanları ve Küçük Parklar’, ‘Komşu 

Parkları’, ‘Şehir Parkları’, ‘Tema Parkları’, ‘Bölgesel Parklar’, ‘Milli 

Parklar’ ve ‘Tabiat Parkları’dır. 

Ardahan ve Kaplan Kalkan (2017) oyun park alanları ve küçük parkları; 

şehir içinde bulunan ve daha az vakit geçirilen park alanları olarak 

tanımlamıştır. Mahalle ve komşu parkları olarak nitelendirilen parkları; 

mahalle arasında yürüyüş mesafesinde bulunan parklar, şehir parklarını; 20 

hektardan daha büyük olan ve şehrin geneline hizmet sunan park alanları, 

tema parklarını; teknoloji destekli hizmete sunulan park alanları, bölgesel 
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park alanlarını; 200 hektar büyüklükte şehir içi ve dışında bulunabilen park 

alanları, milli parkları; şehir dışında bulunan ve ender bulunan türleri 

barındıran park alanları olarak tanımlarken tabiat parklarını ise; milli parklar 

gibi ender bulunan ve milli ve milletler arası koruma altına alınan park 

alanları olarak tanımlamıştır.  

Bu farklı sınıflamalardan ve tanımlamalardan destek alarak Bayram 

(2017)’nin üç başlık altında topladığı sınıflama genişletilerek rekreasyonel 

park alanları sınıflaması yapılmıştır. Bu sınıflama Tablo 1’de paylaşılmıştır.  

Tablo 1. Park alanları sınıflaması 

Yerel Parklar Tabiat ve Kültürel 

Kaynak Parkları 

Eğlence 

Parkları 

Metapark  

1) Mahalle/Komşu 

Parklar 

2) Şehir / Kent Parklar 

3) Temalı Parklar  

a. Spor Temalı 

Parklar  

b. Etkinlik Temalı 

Parklar 

c. Dinlenme 

Temalı Parklar 

d. Engelsiz Parklar 

e. Çocuk Oyun 

Temalı Parklar 

f. Hayvan Dostu 

Temalı Parklar 

g. Kıyı Temalı 

Parkları  

h. Teknolojik 

Parkları 

1) Milli Parklar 

2) Hayvanat  

Bahçeleri  

3) Doğa Parklar 

a) Orman Park 

Alanları 

b) Doğal Bitki 

Örtüsüne 

Sahip Park 

Alanları 

1. Aqua / 

Su 

Parkları 

2. Aksiyon 

Parkları 

3. Retro 

Parklar  

Metaverse’de 

geçirilen 

metaleisure 

aktivitesi. 
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Bu tabloda “Yerel Parklar” üç ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; 

mahalle/komşu parkları, şehir/kent parkları ve temalı parklardır. Temalı 

parklar ise altı ayrı başlık altında sınıflandırılmıştır. Spor temalı parklar, 

futbol – basketbol sahaları ya da tenis – badminton kortları gibi sportif 

temaya sahip park alanlarıdır. Etkinlik temalı parklar, içerisinde sinema 

geceleri ya da mahalleye hitap edebilecek çeşitlik etkinliklerin 

düzenlenebileceği etkinlik alanlarına sahip parklardır. Dinlenme temalı 

parklar, yeşili bol ya da su sesi gibi dinlendirici alanlara sahip park 

alanlarıdır. Engelsiz parklar, engelli bireyler için tasarlanan ulaşımda ve 

park içi aktivitelerde engellilerin rahatlıkla kullanabileceği park alanlarıdır. 

Örneğin tekerlekli sandalye kullanan çocukların kullanabileceği salıncaklar 

ya da oyun alanlarına sahip park alanları. Bu alanlara erişimde ve park içi 

gezme sürecinde engel grupları dikkate alınarak tasarlanır. Bir engelsiz park 

alanı bir ya da daha fazla engel grubuna hitap edebilir. Çocuk oyun temalı 

parklar, çocukların oyun oynayıp sosyalleşebileceği ve sadece kaydırak ve 

salıncaktan ibaret olmayan aktivite çeşitliliği bol olabilen park alanlarıdır. 

Hayvan dostu temalı parklar, içerisinde sokak hayvanları için su ve mama 

üniteleri barındırabilen aynı zamanda evcil hayvanlar içinde oyun 

parkurlarının olduğu park alanlarıdır. Kıyı temalı parklar, deniz, gölet, nehir 

vb. su kenarında bulunan park alanlarıdır. Teknolojik parklar, teknolojik 

oyunların (ışık yakalama, bisiklet çevirdikçe elektirik enerjisi üretme vb.) 

park alanlarına yerleştirilerek güncel teknolojiden faydalanılan park 

alanlarıdır.  

“Tabiat ve Kültürel Kaynak Parkları”, dört başlık altında sınıflanmıştır. 

Bunlardan ilki milli parklardır. ‘Milli Park’ alanları devlet tarafından 
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koruma altına alınan ve park alanı olarak belirlenen alanlardır. Tarım ve 

Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 48 Milli Park bulunmaktadır.6 

Hayvanat bahçeleri, çoğu zaman ücretli olabilen yeşil alana sahip ve 

içerisinde hayvan bakılıp ziyaret edilen park alanlarıdır. Doğa parkları, 

doğal kaynaklara da sahip olabilen ve doğa teması ön plana çıkan park 

alanlarıdır. Doğa park alanlarından ormanlık park alanları, çeşitli orman 

örtüsünü içerisinde barındıran ve kimi zaman koruma altında olabilen park 

alanlarıdır. Yürüyüş, bisiklet ya da ekstrem sporların yapılabileceği doğal 

alanlardır. Bulunduğu çevreye özgü bitki, çiçek vb. doğal bir temaya sahip 

olabilen bu park alanları devlet tarafından koruma altına alınıp “Milli Park” 

alanı ilan edilebilmektedir. Milli park alanı olarak ilan edilmeyen bu doğal 

yapıya sahip diğer park alanları “doğal bitki örtüsüne sahip park alanları” 

statüsüne girebilmektedir.  

“Eğlence Parkları” iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; aqua/su 

parkları ve aksiyon parklarıdır. Aqua/su parkları su kaydırakları ve su temalı 

eğlence etkinliklerini içerisinde barındıran park alanlarıdır. Aksiyon parkları 

ise, roller coaster, dönme dolap ya da gondol gibi aksiyon içeren ekstrem 

aktivitelerin bulunduğu park alanlarıdır. Bu alanlar kimi yerlerde macera 

parkuruna sahip park alanları olarak önümüze çıkabilmektedir. Bunlardan 

en popüler olanları Disneyland Parkları’dır. Aqua/su parkları ve aksiyon 

parkları genelde ücretlidir ve büyük bir bütçeye hitap edebilmektedir. Retro 

parklar, retro boş zamanın geçirilebileceği park alanlarıdır. Bu boş zaman 

diliminin geçirilebileceği “retro parklar” eski dönemlerde lunaparklarda 

olan “atlıkarınca” ya da “tren” gibi retro ürünler ile hizmet veren park 

 
6 https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Menu/27/Milli-Parklar (Erişim Tarihi: 

20.10.2022) 

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Menu/27/Milli-Parklar
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alanlarıdır. Teknolojik gelişime rağmen bu retro ürünler ile geçirilen boş 

zaman dilimi retro boş zaman dilimidir. Retro boş zaman kavramının tanımı 

aşağıdaki şekilde yapılmıştır;  

“Retro boş zaman, geçmiş zamandaki bir boş zaman aktivitesinin 

tekrar canlanması ya da retro bir ürün veya hizmet aracılığı ile 

katılım sağlanan boş zaman aktiviteleridir” (Bayram, 2022b). 

İstanbul Akasya Alışveriş Merkezi’nde bulunan “Starpark” retro lunapark 

olarak tanıtılmıştır.7 Retro parklarda retro ürünler ile geçirilen zaman dilimi 

“retro boş zaman” tanımına uymaktadır. Bu lunaparkta geçirilen boş zaman 

dilimi retro boş zamanın ‘eski bir boş zaman aktivitesinin tekrar 

canlanması’ tanımına uyarken, lunaparkta yer alan retro ürünler aracılığı ile 

geçirilen boş zaman dilimi tanımına da uymaktadır.  

“Metaparklar” Metaverse’te Delta Reality firması tarafından tanıtımı 

yapılan8 ve hayatımıza yeni giren sanal park alanlarıdır. Sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçeklik teknolojileri ile bireylerin zaman ve mekan kısıtlaması 

olmaksızın arzu ettiği her an ve yerde giriş yapabileceği bu park alanları, 

zamanla giyilebilir teknolojilerin gelişimi ve hayatımıza tamamen 

entegrasyonu ile aktif katılım gerçekleştirilen park alanlarına 

dönüşebilecektir. Metaleisure aktivitesi olarak katılım sağlanabilecek 

metapark gezintilerinin, gelecekte çeşitliliğinin artacağı ve yaygınlaşacağı 

söylenebilir. Metaverse ile değişecek boş zaman alışkanlıkları, boş zaman 

deneyiminin de ötesinde bir yaşam deneyimi sunabilecektir. Ulaşım 

probleminin sadece internete erişim olacağı ve trafik, mesafe, uygun kıyafet 

 
7 https://starpark.com.tr/retro-lunapark/ (Erişim Tarihi: 19.11.2022) 
8 https://www.youtube.com/watch?v=KJnjLipJmvs (Erişim Tarihi: 22.11.2022)  

https://starpark.com.tr/retro-lunapark/
https://www.youtube.com/watch?v=KJnjLipJmvs
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seçimi ya da hazırlanıp parka çıkma gibi olası sorunların ve zaman harcama 

evresinin hayatımızdan çıkacağı bir evreye geçiş yapacağı öngörülmektedir. 

Bu iddia metaleisure kavramı ile literatüre atılmıştır. Metaleisure, üç ve 

daha fazla boyutlu sanal evrenlerde (metaverse) dijital ikizler (avatar, 

hologram vb.) aracılığı ile geçirilen boş zaman dilimidir (Bayram, 2022a). 

Metaverse, güncel boş zaman deneyiminin de ötesinde bir boş zaman 

deneyimi yaşatırken, insanların güncel hayatta bir yere ulaşmaya çalışırken 

yolda geçirdiği zaman (trafik problemleri ya da ulaşım süreci) ve 

hazırlanma evresinde harcadığı zaman dilimini insanlara bırakarak yeni bir 

boş zaman aktivite alanı yaratabilecektir. Boş zaman alışkanlıklarını 

etkileyeceği bu iki durum, toplumun boş zaman alışkanlıklarında yeni bir 

pencere açacaktır. Metaparklarda boş zaman dilimini değerlendirme, 

bireylerin üç ve daha fazla boyutlu sanal evrenlerde dijital ikizleri ile katılım 

sağladığı metaleisure aktivitesi olarak tanımlanabilir. Park ve rekreasyon 

alanları sınıflamasında son başlık olan “metaparklar” geleceğin gözde park 

alanları olarak ortaya çıkabilecektir. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber bu 

sınıflamada da yer alan bütün park alanları metaparklar içerisinde yer alarak 

hizmet sunar hale gelebilecektir.   

Park alanlarının yukarıda belirtilen dört ana başlık altındaki bu sınıflaması 

özellikle teknolojinin gelişimi ile farklı bir boyuta geçebilecektir. Güncel 

park ziyaretleri (parklarda fiziken bulunup yürümek, yeşil bir park alanında 

fiziken oturmak vb.) teknolojinin ilerleyişi ve toplumsal alışkanlıkların bu 

teknolojiye üst düzey uyumu ile birer retro park ziyaretine dönebilecektir. 

Teknoloji ile beraber aksiyon parklarının güncel teknoloji ile donatılması 

eski lunaparkları birer retro parka dönüştürmüştür. Bireylerin evlerinden ya 
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da bulundukları yerlerden istedikleri an metaparklara erişimi metaleisure 

aktivite katılımına katkı sunacaktır. Ayrıca çocukların park alanlarına gidip 

fiziken ziyaret etmeleri ya da spor parklarına fiziksel olarak erişimi ve 

katılımı bir süre sonra retro bir eğilime dönüşmesine olanak tanıyacaktır. 

Yerel parklara, tabiat ve kültür parklarına, eğlence parklarına katılım 

zamanla birer metapark katılımına dönüşebilir.   
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GİRİŞ 

İnsanoğlu için önemli bir kavram haline gelen zaman kavramı, kullanımı 

bakımından çalışma zamanı ve çalışma dışında kalan zaman olarak iki 

şekilde incelenmektedir. Çalışma zamanı insanın yaşamını devam 

ettirebilme ve yaşam kalitesini arttırmak için ekonomik kazanç sağladığı 

zaman dilimi olmaktadır. Çalışma dışı zaman da insanın yeme, içme ve 

barınma gibi biyolojik ihtiyaçları içerisinde barındıran zaman dilimidir 

(Hacıoğlu ve ark., 2003). Biyolojik ihtiyaçlardan arta kalan zaman da “boş 

zaman” dilimi oluşur ve boş zaman diliminde de birey çeşitli “rekreatif 

aktivitelerin” bir parçası olur. Bu boş zaman dilimini değerlendirmek için 

çeşitli aktiviteler uygulanabilmektedir (Soyer ve ark., 2018). Bu aktiviteler 

güncel boş zaman aktiviteleri, retro boş zaman aktiviteleri, e-leisure 

(elektronik boş zaman aktiviteleri) ve metaleisure (metaverse’de katılım 

sağlanan boş zaman aktiviteleri) olarak çeşitlilik göstermektedir (Bayram, 

2022). Belirtilen boş zaman aktivite çeşitliliği aynı zamanda bir rekreatif 

aktivitelerdir. Aktivitelere katılım olumlu faydalar sağlamaktadır. Olumlu 

faydalar arasında; dinlenme, yenilenme, pasif ve monoton günlük yaşam 

tarzının oluşturduğu stresten uzaklaşma ve heyecan duyma amacı ile 

yapılmaktadır. Söz konusu olan olumlu faydaları sağlayan rekreasyonel 

aktivitelerden bazıları ise, sanatsal, kültürel, toplumsal, turizm ve sportif 

amaçları baz alarak uygulanmaktadır (Karaküçük, 2014). Bu rekreasyonel 

aktiviteler arasında bulunan sportif rekreasyon aktiviteleri sağlıklı bir 

toplumun oluşması bakımından büyük bir öneme sahiptir (Ertüzün & 

Karaküçük 2014). 
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Sportif rekreasyonel aktiviteler fiziksel egzersizler kapsamında ele 

alınabilecek olan çeşitli sportif aktivitelerin boş zaman aktivitesi 

kapsamında uygulanması olarak ifade edilebilir (Zorba & Bakır, 2004). 

Açık ve kapalı rekreasyon alanları içerisinde birçok farklı sportif rekreasyon 

aktivitesi yapılabileceğini belirten Keskin ve Bayram (2018), gönüllülük 

esasına dayalı yapılabilecek bazı sportif rekreasyon aktivitelerini 

sıralamıştır. Bunlar; yürüyüşler, maraton koşuları, bisiklet kulüplerinin 

etkinlikleri, arkadaşlar arasında yapılan halı saha maçları, yüzme, fitness 

egzersizleri, bowling vb. sportif aktivitelerdir. Şahin ve Kocabulut (2014), 

sportif rekreasyonel aktivitelerin, sosyalleşme, eğlenme ve doyum sağlama 

noktasında yararlar sağlayan ve zinde bir şekilde sağlıklı olmayı hedefleyen 

fiziksel egzersizler olduğunu belirtirken Ayhan (2017), bu bakış açısını 

destekler nitelikte sportif rekreasyonel aktivitelerin yaşam tatminini olumlu 

yönde etkilediğini vurgulamıştır. Yaşam tatmini ise bireyin yaşamında 

hissetmiş olduğu pozitif yönde ve olumlu duygular bütünüdür. Bireyin 

yaşam tatminine; ekonomik durum, çevresel şartlar, sosyal ilişkiler ve 

kişisel özellikler etkide bulunmaktadır (Yetim, 2001). Yaşam tatmini kişinin 

kendi yaşamında belirlemiş olduğu hedefler arasındaki farkla 

oluşabilmektedir. Bireylerin yaşamış olduğu şartlardan dolayı da yaşam 

tatminleri arasında farklılıklar oluşabilmektedir (Eravşar, 2020). Yaşam 

tatminini üst düzeye çıkartan ve birçok fayda elde edilmesine aracı olan 

“sportif rekreasyon” kavramı farklı yönleri ile incelenerek bu bölümde ele 

alınmıştır.  
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Spor ve Boş Zaman İlişkisi 

Boş zaman yeme, içme, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarla geçirilen 

zamandan arta kalan, kişinin bireysel tercihleri doğrultusunda kullandığı 

zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır (Aytaç, 2002). Toplumların boş 

zamanı değerlendirme biçimlerini eğitim seviyeleri, kültürel değerleri, 

sosyal yapıları ve gelişmişlik düzeylerinin etkisiyle değişkenlik 

göstermektedir. Toplumu oluşturan bireyler için boş zaman dinlenme, 

eğlenme, kişisel gelişim sağlama, spor yapma gibi çeşitli etkinliklere 

katılımın sağlandığı, önemli bir zaman dilimidir (Karaküçük, 2014). 

Toplumu oluşturan bireyler için boş zamandan faydalanma amacıyla spor 

büyük bir öneme sahip ve ilgi çekicidir (Yamaner, 2001). Yalçın ve Ayhan 

(2020), bireyin daha sağlıklı ve pozitif bir yaşam sürmesine aracı olabilecek 

olan sportif rekreasyonel aktivitelerinin katılımcıya fiziksel, ruhsal ve sosyal 

açıdan faydalar sağladığını belirtmiş ve bu faydaların özgüven artışına katkı 

sağlayarak sorumluluk bilincinin oluşmasına destek olduğunu vurgulamıştır. 

Katılımcıya olumlu katkılar sunan sportif rekreasyon günümüz şartlarında 

çeşitli değişimlerden ve gelişmelerden etkilenmiştir. Kitlelere hitap eden 

spor, profesyonel bir şekilde mesleki faaliyet olarak uygulanmakta ve boş 

zaman aktivitesi formuyla, sportif rekreasyonel aktivite olarak başlığı 

altında yer alabilmektedir (Yetim, 2010). Keskin ve Bayram (2018), mesleki 

anlamda profesyonel boyutta aktif katılım gösterilen sportif aktivitelerin boş 

zamanın ruhuna aykırı olduğundan boş zaman çatısı altında ele 

alınamayacağını belirtmiştir. Sportif rekreasyon bireyin boş zamanlarında 

katılım gösterdiği sportif aktivitelerden ibarettir. Profesyonel anlamda 

yapılan sportif aktivite katılımları bu kapsam altında ele alınamaz.  
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Sportif Rekreasyon 

Rekrasyonel aktiviteler içerisinde kültürel, sanatsal ve sportif aktivite gibi 

birçok farklı disiplini barındırmaktadır. Rekreasyon ve sporun yoğun 

ilişkisinden dolayı sportif rekreasyonel aktiviteler oluşmaktadır (Sekot, 

2013). İnsanoğlunun mesleki çalışmaları ve zorunlu ihtiyaçlarının dışında 

kalan boş zamanda sağlıklı olma, eğlenme, sosyalleşme ve kişisel tatmin 

sağlama amacıyla aktif veya pasif şekilde yapmış olduğu ve katıldığı her 

türlü sportif harekete dayalı aktiviteler sportif rekreasyon kapsamında 

değerlendirilmekte. Bu kapsamda bireylerin sokakta, stadyumda, parklarda, 

oyun alanlarında, spor merkezlerinde ve egzersiz alanlarında katılım 

sağlamış olduğu, bireysel ve kitlesel tüm sportif faaliyetler sportif 

rekreasyonel aktivite kapsamına alınmaktadır. Diğer bir yandan da 

bireylerin stadyumda, sokakta, parkta, katılım sağlamış olduğu faaliyetlerde 

pasif şekilde izleme eyleminde bulunması da sportif rekreasyonel aktivite 

kapsamında değerlendirilmektedir (Gül & Yaylı, 2014).  

Sporun sağlık bakımından önemli boyutta olması, toplumun her kesimine 

hitap etmesi, rahat bir şekilde erişilebilmesi sportif rekreasyonun güçlü 

yanlarındandır. Sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde meydana gelen 

kalabalığın artması ile trafik, gürültü ve stres faktörlerinin artmasıyla 

kişilerin boş zamanda rahatlayıp yeniden canlanma eyleminde bulunmak 

için rekreasyonel amaçlı sportif aktiviteleri yapmaya yönelmektedir (Şahin 

& Kocabulut, 2014). Sportif aktiviteler bireylere ortak bir faaliyette 

bulunma alanı oluşturur. Bireyler bu ortamda başkalarına saygı duymayı, 

kendini özgürce ifade etme gibi becerileri kazanarak daha sağlıklı ruha 

sahip olabilirler (Şahan, 2008). Sportif rekreasyonel aktivitelere katılım 
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sağlayan kişi az hırslı, iddiacı, saldırgan olmayan, kurallara uyum 

sağlayabilen ve adaletli davranmayı gerektiren olgunluk becerilerini 

geliştirmeye yönelik büyük bir yapı oluşturabilmektedir. Rekreasyon 

aktivitesi olarak uygulanan sportif aktiviteler; problem çözme becerisine 

sahip olan, yeni beceriler öğrenebilen, başarıları ve başarısızlıkları adına 

yeni yollar bulabilme doğrultusunda harika olanaklar sağlamaktadır. 

Rekreasyon aktiviteleri bireyin herhangi bir problemle başa çıkma, risk 

alma ve öz saygısını geliştireceği becerileri kazanmaya yönelik önemli 

derecede fırsatlar sağlayabilmektedir (Yaman & Arslan, 2009). 

Yaşam Tatmini 

İnsanın tatmin olma durumunu belirten fazlaca kavram bulunmaktadır. 

Bunlar; mutlu olma, keyif alma, tatmin olma, sosyal iyi olma, öznel iyi olma 

gibi kavramlardır. Yaşam tatmini kişinin yaşamında olan durumları kabul 

edebilmesi, beğenebilmesi, yaşamından memnuniyet duyabilmesi olarak 

tanımlanabilmektedir (Haybron, 2007). 

Yaşam tatmini insanın yaşamına etki veren bir olgudur. İnsanın içerisinde 

bulunduğu negatif ve pozitif duyguların arasındaki baskın olma durumu 

yaşam tatminini oluşturmaktadır (Öztürk, 2014). Yaşam tatmini, kişinin 

yaşamında sahip olmuş olduklarıyla istediklerinin arasındaki farkın bir 

sonucu olabilmektedir (Özer & Karabulut, 2003). Çivitçi’ye (2009) yaşam 

tatminini, yaşamın belirli noktasında veya yaşamın tamamında kişinin 

memnuniyet durumuna bağlı olarak yapmış olduğu değerlendirmeleri ifade 

edilmektedir. Başka bir değişle yaşam tatmini bireyin geçmiş yaşamında, 

şuanda ve gelecekteki tatminini, yaşamını olan durumdan farklı bir şekilde 
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sürdürme isteğini diğerlerinin bireyin yaşamı üzerindeki fikirlerini 

kapsamaktadır (Diener ve ark., 1999). 

Bilimsel bir araştırmada kişilerin yaşam tatminine öz güvenleri, sosyo 

ekonomik durumları, eğitim seviyeleri, evlilik durumları, sosyal ilişkileri ve 

ruhsal durumları gibi faktörler ile birlikte kültürel ve sosyal kuralların 

yaşam tatminine etki ettiğini göstermektedir. Bu değişkenler yaşam 

tatminini bireyin hayatının tamamını bilişsel olarak değerlendirmesi sürecini 

ifade eder (Ghubach ve ark., 2010). 

Sportif Rekreasyon ve Yaşam Tatmini İlişkisi 

Boş zaman ve rekreasyonun ilişkisine bakıldığında, rekreasyonun yaşam 

tarzı üzerinde derin etkiler bırakabildiğini görmekteyiz. Boş zaman 

yaşamımızı ve yaşam kalitemizin arttırılması doğrultusunda büyük bir 

öneme sahiptir (Torkildsen, 2005). Boş zaman faaliyetlerine katılım 

sağlayan kişiler psikolojik kazanımları rahatlıkla elde edebilmektedirler. 

Boş zaman faaliyetleri sayesinde yüksek derecede yaşam kalitesine sahip 

olunabilmektedir.  Katılım sağlanılan boş zaman faaliyetleri haz ve fayda 

sağlamasıyla boş zaman tatminin oluşumuna katkıda bulunmakta, bununda 

yaşam kalitesine olumlu etkide bulunduğu vurgulanmaktadır (Lloyd & 

Auld, 2002). Bayram (2017), bu faydaları işaret ederek yerel yönetimlerin 

yerel topluluğun mutluluğu ve sağlığını geliştirmek için rekreasyonel 

hizmetler sunduğunu belirtmiştir. Bu hizmetlerin içerisinde sportif 

rekreasyonun geldiğini vurgulamıştır.  

Boş zamanın sportif rekreasyonel aktivitelerle geçirilmesi, teknolojinin ve 

kentleşmenin bireylerin ve toplumun üzerinde meydana getireceği gerilimin 
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artmasını engellemek ve oluşmuş olan stres faktörünü azaltmak için tavsiye 

edilmektedir. Rekreasyon aktiviteleriyle sağlanan olumlu yaşantılar, 

insanlara başarmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşatarak insanın daha 

üretken bir yaşamının olabilmesini mümkün kılıp özgüven ve özsaygısını 

arttıracaktır. Boş zamanın, fiziksel aktiviteye dayalı olan egzersizlerle 

değerlendirilmesiyle birlikte rahatlamanın ve dinlenmenin elde edilebilmesi 

için gerekli olan ortamı hazırlamanın yollarından biri olduğu ifade 

edilmektedir (Tekin & ark, 2004). Boş zamanın, düşünsel uğraşılara 

yönelerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır (Keskin & Bayram, 2019). 

Boş zamanın eğitim ve gelir seviyesinin artmasıyla birlikte bireylerin sportif 

amaçlı rekreasyonel aktivitelere katılımının artması bireylerin yaşam 

tatminini arttırmaktadır (Karaman, 2015). Boş zaman aktiviteleri 

kapsamında açık alanlarda yapılan çeşitli sportif rekreasyonel aktiviteler, 

katılım sağlayan bireylerin yaşam tatminini arttırdığı hem de boş zaman 

tatmin olma düzeyinin artması yönüyle benzerlik gösterebilmektedir (Lapa, 

2013). Özellikle kadınlarda zumba, pilates gibi sportif amaçlı yapılan 

rekreasyonel aktiviteler kadınların yaşam tatmini ve mutluluk düzeylerini 

arttırması yönünde oldukça etkisi olduğu görülmektedir. Bundan dolayıdır 

ki kadınların yaşam tatmininin artmasının sürekli bir şekilde sağlanması için 

sportif rekreasyonel aktivite yapılacak alanların erişiminin kolay bir hale 

getirilmesi sağlanmalıdır (Cabbaroğlu, 2019). 

İnsanlar boş zaman aktivitelerine katılım sağlamayı, sağlık düzeylerini 

arttırmaya ulaşma noktasında bir yaşam tarzı olarak görebilmektedir. Son 

yıllarda sağlık alanında sağlanan gelişmeler ile birlikte insanların sportif 

amaçlı rekreasyonel aktivitelere vermiş olduğu önem ve katılımları da 
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artmaktadır. Gelişmekte olan bu farkındalık ile birlikte artan talebi 

karşılayabilmek için sportif amaçlı rekreasyonel merkezlerin sayısı 

günbegün artabilmektedir. Bu istek insanın yaşamından tatmin olma 

talebinden ve mutluluğu aramasından dolayı kaynaklanmakta olup bireyin 

yaşam tatminin arttıkça geleceğe dair daha umutlu olabilmekte ve 

umutsuzluk düzeyleri de azalabilmektedir  (Karaman, 2015). 

Sonuç 

Günümüz dünyasında çalışma hayatından ve zorunlu ihtiyaçlardan arta 

kalan zamanı etkin ve verimli değerlendirmeye yönelim vardır. Bundan 

dolayıdır ki insanlar bir aktivite yapmaya gereksinim duymaktadır. Bu 

aktiviteler rekreasyonel aktivite kapsamında oluşabilmektedir. Boş zamanı 

verimli ve olumlu kullanmayı esas alan rekreasyon kavramı boş zaman 

aktivitelerine dayanmaktadır. Bu rekreasyon aktiviteleri sportif, kültürel, 

oyun ve sanatsal alanlarda olabilmektedir. Sportif aktiviteye ve egzersize 

dayalı olan sportif rekreasyonel aktiviteler spor ve egzersizin aktif veya 

pasif şekilde yapılmasını kapsamaktadır.  

İnsanı birçok yönden etkileyen sportif rekreasyonel aktiviteler fiziksel, 

sosyal, kültürel, ve psikolojik faydalar sağlayabilmektedir. Sportif 

rekreasyon aktivitelerini sürdüren bireyler anlık ve uzun süreli olarak 

rahatlama, mutlu olma, stresten uzaklaşma ve geleceğe dair umutlu bir hayat 

sürme duygularına sahip olabilmektedir. Bu olumlu duygular bireyin 

yaşamını olumlu değerlendirmesiyle yaşamından tatmin olmasını 

sağlamaktadır. İnsanın boş zamanını olumlu değerlendirmesi gibi katkıları 

bulunan sportif rekreasyon aktiviteleri grup veya bireysel olarak yapılabilir 

ve aktif veya pasif olarak katılım sağlanılabilir. Sportif rekreasyonel 
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aktivitelere aktif ve bilinçli bir şekilde katılım sağlandığında daha üretken 

ve problem çözme becerisine sahip olunabilinmektedir. Sportif rekreasyon 

aktivitelerine pasif katılım sağlanınca ise seyir zevkinin ortaya çıkması 

muhtemeldir. Çeşitli sportif rekreasyon aktivitelerine katılım sağlandığında, 

bireylerin yaşam sıkıntılarından uzaklaşarak yaşam tatmininin artabileceği 

görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Serbest, boş ya da özgür zaman gibi kavramlar bu alanda yapılan 

çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada kavram tartışması yapılmayacaktır ki bu tartışma alan 

uzmanlarından çok, dil bilimcilerin temel problemini oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada “Serbest Zaman”, “Boş Zaman” ya da “Özgür Zaman”  tabirleri 

bu alana hizmet eden bilim insanlarının kendi görüş ve düşüncelerine göre 

değerlendirdikleri anlamıyla ifade edilmiş ve çalışmalarında belirtikleri 

şekilde atıf yapılmıştır. Ayrıca Gümüş (2016) “serbest zaman” ve “boş 

zaman” terimleri hakkında her ne kadar çeşitli görüş ayrılıkları olsa da bu 

iki terimin birbirinin yerine kullanılabileceğini belirtmiştir.  

Zaman 

Doğan (2002)’ye göre zaman kavramının birey ve toplum için ifade ettiği 

önem onu tüm çağlar boyunca önemli bir hale getirmiştir. Hem geçmişte 

hem de günümüzde veya gelecekte de bu önem, anlamını ve etkisini 

sürdürecektir. Zaman, evrende gerçekleşen devinimsel hareketler sonucunda 

meydana gelen bir olgudur. Smith (1998) zamanı, olayların geçmişten 

bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini takip eden kesintisiz bir süreç olarak 

tanımlamıştır. Yaşamın durağan olduğu veya gece ve gündüzün olmadığı bir 

dünyada zamanın da bir anlam ifade etmeyeceği düşünülebilir. Güneşin 

gökyüzündeki hareketi gece ve gündüzün oluşmasına ve bununda belli bir 

düzen içerisinde gerçekleşmesi zamanın varlığına işaret etmektedir. Ayrıca 

dinsel açıdan baktığımızda da Kur’anı Kerim de Allah’ın arz’ı altı günde 

yarattığı (Fussilet suresi, 41/9-12) buradaki altı günün zaman olarak 

nitelendirilmesi her şeyin bir başlangıcının ve sonunun olduğuna bunun da 
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belli bir zaman çerçevesinde gerçekleştiğine bir kanıttır. Ayrıca, tabiatta ve 

insan hayatında gerçekleşen birçok olayın da belli bir zaman diliminde 

farklı reaksiyonlar vererek olgunlaşması (bir tohumun ağaca dönüşmesi, bir 

annenin doğum için dokuz ay beklemesi, vb.) ya da hayat bulması zamanın 

varlığına örnek verilebilir.  

İnsanlar zamanı ve yapılan işleri kontrol altına almak adına, gecenin 

gündüze, gündüzün geceye dönüşümünü değerlendirmiş ve güneşten 

yararlanarak güneş saatini kullanmışlardır (Demir, 2016). Zaman, arzı 

tamamen elastik olmayan bir yapıya sahiptir. Bakırın yerine alüminyum, 

insan gücü yerine makine kullanılabilir. Ancak, zamanın yerini alabilecek 

ne yazık ki, başka hiçbir kaynak yoktur. İşte bu nedenle; zaman eşittir 

yaşam hatta hayatımızdaki en önemli kavramdır diyebiliriz (Akatay, 2003; 

Demirel ve Ramazanoğlu, 2005; Gazanfer ve Aşçı, 2006). Bu açıdan 

bakıldığında zamanın verimli kullanılmasının ne derece önem arz ettiğini 

görmekteyiz. Zamanın verimli ya da verimsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan 

olumlu ya da olumsuz tüm olaylar öncelikle bireyi ve daha sonra tüm 

toplumu doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir (Kılbaş, 2001). 

Zamanı satın alamayız, biriktiremeyiz, ödünç alamayız hiçbir şekilde 

değiştiremeyiz. Tek yapabileceğimiz sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde 

değerlendirmektir (Güçlü, 2001). Diğer bir ifadeyle, “zamandan, zaman 

tasarruf edilmeli” dir (Demirel, 2009). Zaman, tüm insanlara eşit olarak 

dağıtılan ve etkin kullanımı bireyin kendi yönetimine kalmış bir haktır 

(Yıldız & Satılmış, 2021). Zaman kontrol altına alınarak miktar ya da 

niceliği artmaz ancak tasarruflu ve planlı bir şekilde kullanılması ile miktar 

ve niceliği arttırılabilir. (Gürbüz & Aydın, 2012). Zamanın özgür ve bilinçli 
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bir şekilde değerlendirilebilmesi bireyin zaman yönetimi becerilerine 

dayanır (Yalçın, 2020; Ayhan ve ark., 2018). 

Serbest Zaman 

Serbest zaman kavramının geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek 

geldiğini net bir şekilde söylemek güçtür. İlk insanların ya da toplumların 

öncelikli amacı hayatı idame ettirmek olmuştur. Serbest zaman kavramı 

hayatı idame ettirme mücadelesinde başarılı olan toplumların 

değerlendirdiği bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Serbest zamanın tanımı 

ya da kullanım alanı toplumların bu zamana yükledikleri anlamla 

farklılaşmaktadır. Maslow’un 1954 yılında geliştirdiği ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde bireyin öncelikli amacının fiziksel ihtiyaçlarını gidermek 

olduğunu bu ihtiyaçların giderilmediği takdirde bireyin bir üst basamağa 

geçemeyeceğini belirtmiştir. Serbest zamanları değerlendirme hiyerarşinin 

en üst basamağında bulunan kendini gerçekleştirme basamağında 

bulunmaktadır (Lanquar, 1991,   Tezcan, 1977). Fakat Stebbins (2012) ise 

cinsellik ve mağara duvarına çizilen resimlerin bireyin serbest zaman dilimi 

içinde gerçekleştirdiği bir olgu olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında serbest zaman değerlendirmenin ve serbest zaman tarihinin 

insanoğlunun var olmasıyla başlayıp günümüze kadar geldiğini ve kıyamete 

kadar da devam edecek bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Ünlü Yunan tarihçi 

Heredot, Lidyalıların MÖ. 6. Yüzyılda çıkan bir kıtlık sonucunda açlıkla 

mücadele etmek için serbest zaman aktivitelerine yöneldiklerini, aç kalan 

halkın bir gün karnını doyurması ve sonraki gün açlığını bastırmak için 

çeşitli oyunlar oynadıklarını belirtmektedir (Ökmen, 2006). Anadolu 

topraklarında yaşayan Hititler’in ise boş zaman değerlendirme şekillerine 
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baktığımızda ise dini ritüeller ve boş zamanın yoğun bir ilişki içerisinde 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dini ritüellerin oldukça önemli 

olduğu ve büyük çaplı kutlamaların yapıldığı Hitit topraklarında, bu 

kutlamalar kapsamında, koşular, savaş oyunları, güreş, boks, hançer yutma, 

boğa sırtında atlama gibi pek çok akrobatik oyunların oynandığı 

bilinmektedir   (Ünal, 2009). Ayrıca eski tarih kayıtları arasında insanların 

boş zamanlarında müzik, resim ve çeşitli spor faaliyetlerinde bulunmaları 

taş devrine ait mağara duvarlarının hayvan ve insan resimleri ile kaplı 

olmasını da o dönemdeki insanların duygularını aksettirme olanağını 

bulması yönünden bir serbest zaman faaliyeti olarak belirtilebilir. Tezcan 

(1977) ise bu görüşün aksine aksine her ne kadar dini ibadetlerin, 

kutlamaların ya da ritüellerin yapıldığı açık olsa da bunların yapılış amacı 

ve kapsamına ait herhangi bir bilimsel çıkarım yapmanın eldeki delillerle 

mümkün olamayacağını belirtmektedir. Bayram (2022), zorunlu ihtiyaçlar 

vurgusunu ön plana çıkartarak, ilk insanın da zorunlu ihtiyaçlarını 

karşıladıktan sonra doğada gönüllü katılımı ile gezmesi olasılığının serbest 

zaman dilimi olarak vurgulanabileceği üzerine durmuştur. Ayrıca yazılı 

tarihin Sümerler ile başladığına vurgu yaparak serbest zaman tarihinin de 

Sümerler ile başladığını ifade etmiştir. Bu çalışmada serbest zaman 

paradigmasının tarihsel süreç içerisindeki değişimini avcı toplayıcı, tarım, 

sanayi ve bilgi toplumları özelinde dört farklı aşamada inceleyeceğiz. 

Toffler (2008) insanoğlunun gündelik hayatını derinden etkileyen akımları; 

tarım, sanayi ve bilgi toplumu çerçevesinde olmak üzere üç kısımda 

incelemektedir. 
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Avcı Toplayıcı Toplumlarda Serbest Zaman 

Şu an dünya üzerinde yaşayan tek insan türü olan Homo Sapiens’lerin 

ataları, yaklaşık 200.000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Çevresel koşullara göre 

hayatını ve yaşam alanını şekillendiren bu tür 55,000 yıl önce Afrika 

kıtasından çıkarak diğer insan türleri olan Neandertal ve Denisovalı 

türleriyle melezleşerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Modern 

insan, dünyanın dört bir yanına yayılmıştır ve sonunda en az 40.000 yıl önce 

sembolik düşünceyi gösteren teknolojiler ve kültür geliştirmiştir. Sapiensler 

ve Neandertaller için hayvan avı ve bitki toplayıcılığı en önemli geçim 

kaynaklarındandı. Uzun bir avcı-toplayıcı yaşamdan sonra tarıma geçerek; 

yerleşik hayatın temellerini atmışlardır (Aytan, 2021; Gowlett & 

Wrangham, 2013). Serbest zamanların gelişiminde arkeolojinin yanı sıra 

antropoloji ve etnoloji bilimlerinin yarattığı perspektiften bakıldığında 

serbest zamanın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi daha iyi 

aydınlatılacaktır. Fakat Chick (2009) antropolojinin serbest zamana 

katkısının minimal düzeyde olduğunu ancak bazı araştırmacıların 

çalışmalarında bu çalışmalardan yararlanabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, 

rekreasyon ve serbest zaman ile ilgili sağlıklı bilginin arkeolojiden değil de 

yazılı kaynaklardan geldiğini belirtmektedir. Chick’e göre antik gezgin ve 

tarihçiler Herodotus (M.Ö 484-425), Orta Asya’daki oyun ve rekreasyonu 

ve Tacitus (M.S 55-120) Alman kabileler arasındaki boş zaman oyunları 

hakkında yazılar yazmıştır ve var olan bu yazılı kaynakların rekreasyon ve 

boş zamanı değerlendirmede temel kaynak olması gerektiğini 

savunmaktadır. Farklı çevresel faktörlere ve farklı yaşam tarzlarına bağlı 

olarak zamanın anlamı nitelik olarak değişmektedir (Akatay, 2003). Zaman 
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ilk insanlar için güneşin doğuşuyla başlamış ve batışıyla bitmiştir. Gecenin 

gündüze dönüştüğü an zamanın başlangıcı gündüzün geceye dönüştüğü an 

ise zamanın bitişi olarak değerlendirilmiştir. Tabi burada kullanılan bitişi 

kelimesinin hayatın tamamıyla durduğu hiçbir aktivitenin yapılmadığı 

anlamına gelmemektedir. Bu doğal döngünün ve bundaki değişimlerin 

farkına varan insanoğlu bir nevi zamanında farkına vararak zamana 

(kullanılabilir zamana) karşı bir farkındalık oluşturmuştur. Torkildsen 

(2005)’e göre serbest zamanın ilkel dönemlerde temel gıda ihtiyacının 

karşılanması için yapılan avcılık ve toplayıcılık gibi aktivitelerden sonra 

gerçekleştirilen kutlamalarla ortaya çıktığını belirtmektedir. Tarihsel süreç 

içerisinde gerçekleşen buluşlara göre insanlar kullanılabilir zaman dilimini 

genişleterek ya da yaptıkları avcılık ya da toplayıcılık sürelerini kısaltarak 

kendilerine özgü bir zaman dilimi yaratmışlardır. Marshall Sahlins (1972)’e 

göre avcı toplayıcı toplumlarda avlanmakla yükümlü olan erkek için serbest 

zaman o günlük av vazifesinin erken tamamlanma durumuyla doğru 

orantılıydı. Eğer avcı avını erken saatlerde avladıysa günün geri kalan 

kısmını kendisine ayırabiliyordu. Bu dönemde gerçekleşen Neolitik devrim 

ve ardından tarımsal gelişmelerin giderek yoğunlaşması, serbest zamanı 

arttırmanın tam aksine toplumları zamandan tasarruf etmeye ve doğal olarak 

serbest zamanlarından vazgeçmeye zorladı. Kültürlenme ve icatların keşfi 

avcı toplayıcı toplumlar için serbest zaman açısından dezavantaj yaratmıştır 

diyebiliriz (Just, 1980). Kültür antropologlarına göre avcı-toplayıcı 

toplumlar, çalışma ile boş zaman arasında net bir ayrım yapmamışlardır 

(Hunnicutt, 2006).  
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Tarım Toplumlarında Serbest Zaman 

İnsanoğlu yeryüzüne geldiği ilk andan itibaren hayatını idame ettirmek için 

sürekli hareket hâlinde bir yaşam tarzı yaşamak zorunda kalmıştır. Bu 

durum insanoğlunun hem coğrafi hem de iklimsel açıdan kendisine en 

uygun olan yeri keşfetmesine kadar devam etmiştir ki hala da günümüzde 

bu sebeple yer değiştiren ve göç eden toplumlara rastlanmaktadır. Kendisine 

uygun bir alan bulan ve doğa şartlarına karşı gelmeye başlayan insanlar 

doğanın kendisine verdikleriyle yetinmek zorunda kalmadı ve besinsel 

ihtiyaçlarını kendisi üretme yoluna giderek Neolitik devrimi 

gerçekleştirmiştir. Neolitik devrim yerleşik hayata geçişi hızlandırmıştır. Bu 

dönemde toprak ekilip biçilerek mahsul elde edilir oldu ve böylelikle 

üretkenlikten bahsetmek mümkün hâle geldi.   Böylece hareketlilik esasına 

dayalı avcı-toplayıcılık yaşam biçimi yerini toprağa dayalı yerleşik yaşama 

bırakmaya başladı.  Ancak bu durumu istatistiksel anlamda değerlendirirsek 

varılan sonuç oldukça ilginç ve hayret vericidir.   İnsanoğlunun tarımsal 

girişimlerde bulunduğu dönemden sanayi toplumuna kadar geçen yaklaşık 

9500 yıllık süre İnsanoğlunun yeryüzündeki tüm yaşamının yalnızca 

%0,25’ini kapsamaktadır (Braidwood, 2008; Akt: Aytan, 2021; Akova & 

Çakmak, 2015). 

Yerleşik hayata geçiş ve beraberinde getirdiği kolonileşme ya da şehir 

devletlerinin kurulması toplum içerisinde görev dağılımlarının yapılması 

bireylerin yapmakla yükümlü olduğu iş yükünün artması gibi bir düşünce 

yaratsa da Just (1980) bu durumun bireyin serbest zaman kullanım şeklini 

olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Çünkü ne kadar çok yapılması 

gereken iş varsa zamanın o derece verimli değerlendirildiğini ve ne kadar 
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çok boş zaman varsa bireyin plansızlık ve aylaklık içerisinde bu zamanı 

değerlendirdiğini belirtmektedir. Bu durum toplumsal ve dinsel sebeplere 

bağlı olarak sürekli değişiklik göstermiştir. Örneğin boş zaman, Antikçağ 

’da insanın kendini gerçekleştirebileceği bir özgürlük alanı, Ortaçağ’da da 

kutsal bilgiye ulaşmanın imkânı olarak değerli görülmüştür. Her iki 

dönemde de bedensel çalışmanın dışında yüksek değer atfedilen boş zaman, 

kişiyi düşünmek (felsefe yapmak) ya da dini vecibeleri yerine getirmek gibi 

yüce amaçlara ulaştıran başlı başına bir “çalışma alanı” olarak değerli 

görülürken bu gibi ulvi amaçlara hizmet etmeyen bedensel çalışmalar ise 

değersiz olarak nitelendirilmiştir. Diğer bir ifade ile Antik dünyada bedensel 

olarak etkinlikte bulunmayı kapsayan çalışmaya karşılık boş zaman, zihinsel 

etkinlikte bulunmayı kapsayan bir olgu olarak bedensel çalışmadan üstün 

tutulmuştur. Yunan medeniyetinde de serbest zamana büyük değer 

atfedilmiştir. Şöyle ki ünlü Yunan düşünür Platon için felsefe yapmak, 

serbest zamanı en iyi kullanmanın bir ölçütü ve insan olmanın zirvesi olarak 

görürken, Aristo ise iş kavramını iyi bir hayata ciddi bir tecavüz olarak 

görmüştür. Her ne kadar Yunan düşünürlerin, serbest zamana karşı olan 

bakış açıları bu zaman diliminin Yunan kültürü için çok önemli olduğunu 

gösterse de bilmemiz gereken önemli bir husus; tüm antik dönem boyunca 

özgür Yunan vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran ve onların çalışma 

dışında kalan zamanını önemli ölçüde artıran kavramın kölelik sistemi 

olduğunu bilmemiz gerekmektedir (Malay, 2010; Sylvester, 1999; 

Hunnicutt, 2006). Dolayısıyla boş zaman, geçmişten günümüze kadar 

değişen tarihsel koşulara, değer atfedilen amaçlara ve çalışma kavramının 

kazandığı anlamlara bağlı olarak şekillenmiştir (Bahadır, 2016). 



47 | REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

Sanayi Toplumlarında Serbest Zaman 

İlkçağlardan Yeniçağ’a kadar üretim ve kendini geliştirme ile ilgili bir olgu 

olarak görülen boş zaman, endüstrileşme ile birlikte çok farklı bir boyut 

kazanmıştır. Sanayileşme ve yerleşik hayatın benimsenmesi ile birlikte 

insanların kırsal kesimlerden şehir merkezlerine doğru olan göçü 

toplumların demografik yapısı üzerinde büyük değişiklikler yaratmıştır. 

Özellikle şehirleşen bölgelerde kilisenin insanlar üzerindeki baskısı 

artmakta Hristiyanlığın dogmatik bir inanış olarak güç kazanması, o 

denemin boş zaman anlayışı üzerinde köklü ve uzun süreli değişimlere yol 

açmıştır. Katolik kilisesinin öğretilerine göre bu dünyadaki yaşamın temel 

amacı öbür dünyaya hazırlanmak olarak değerlendirilmiştir. Boş zaman 

sadece tapma ve dua ile sınırlı kalmış, diğer tüm dünyevi zevkler 

yasaklanmış ve çok çalışma, erdem olarak görülmüştür. Bu dönemde 

aylaklık, hedonizm ve harcama günah; boş zaman ise başıboşluk ve israf 

olarak görülmüştür (Çakır, 2017). Burada bahsedilen israf ve aylaklık 

kavramları zenginler, soylular ve yöneticiler için geçerli bir kavram değildi 

(Üstün, 2018). Serbest zamanın antik Yunanistan’da olduğu gibi onurlu 

konumuna geri getirilmesi ve serbest zamanın gerekliliği St. Thomas 

Aquinas tarafından dile getirildi. Aquinas’ın tartıştığı şuydu; Eğer bir adam 

işgücü olmadan yaşayabilseydi, o adam işle meşgul olma zorunluluğu 

altında olmazdı. Dini çalışmaların mümkün olabilmesi için rahiplerin 

fiziksel çalışmalardan bağımsız olması gerekmektedir. Böylece, dini 

yaşantıya dair sorumluluklar tam anlamıyla yerine getirilir ve parelel şekilde 

serbest zamanlara ait değerlerde önem kazanır (Ekinci, 2016). Max Weber 

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı makalesinde kilisenin insanlar 
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üzerindeki etkisi, kapitalizm düşüncesiyle harmanlandığında serbest zaman 

tamamıyla bir günah olarak görülmüştür. İnsanların tek amacının kar, 

çalışkanlık ve yatırım gibi kavramların kişinin kendi öz benliğine yaptığı 

yatırımlar olarak gösterilmiş ve tanrının kendi öz benliğine yardım eden 

insanlara yardım edeceğini belirtmiştir. Kiliseye karşı halkın verdiği serbest 

zaman mücadelesi 1608 yılında resmi bir boyut kazanarak I. James 

tarafından yayımlanan “Book of Sports (sporların kitabı) çalışan insanların 

kilise saatleri dışında spor ile ilgilenebileceklerini yasal hale getirdi 

(Torkildsen, 2005). Fakat bu durum 1778’de Fransa’da gerçekleşen sanayi 

devrimine kadar sürmüştür. Sanayi devrimiyle birlikte üretime duyulan 

ihtiyaç artmış. Bu artış çalışan bireye duyulan ihtiyacı da arttırdı. Bunun bir 

sonucu olarak da boş zaman Luther’in dinsel bakış açıları ile harmanlanmış 

ortaya, boş vakti israf, hedonizmi ve aylaklığı günah olarak nitelendiren 

ticaret düşmanı bir kavram olarak anılmaya başladı. Bireylerin boş zaman 

kavramından kaçınmalarını sağlamak için içki içmeyi önleme, pazar 

günlerinin de çalışma günü olarak sayılması ve boş zamanın tembellik 

olarak nitelendirilmesi gibi çeşitli bahaneler üretildi (Akkaya, 2008). Bu 

süreç Taylor'  un kuralcı,  baskıcı ve metodik yöntemleri ile insanlık 

tarihinin en ağır çalışma şartlarının ortamını oluşturdu (Aytaç, 2002). Ayrıca 

günümüzde aylaklık kavramına ilişkin geleneksel yaklaşımın dışında benzer 

özellikler gösteren elektronik aylaklık gibi davranış biçimleri de ortaya 

çıkmıştır. Bu davranış biçiminde gösterişçi tüketim, gerçek hayatın dışında 

bulunan sanal mecraya yönelik etkileşime yerini bırakmıştır (Bayram, 

2019). 
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Nitekim 1750-1830 yılları arasında Britanya da sanayinin ilerlemesi ile 

birlikte köylerde yaşayan insanlar bulundukları yerleri terk ederek büyük 

şehirlere yerleşmeye başladı. Kişisel ve toplumsal olarak kalkınmak isteyen 

Britanya da insanlar haftalık 70 saatin üstünde çalıştırıldı (Bull ve ark., 

2003). Devlet projeleriyle desteklenen ve zengin bir toplum olma ve refah 

seviyesini arttırma çabaları insanların sosyal haklarından mahrum olmasına 

neden oldu. Köylerden kentlere göç eden kalabalık kitlelerin yoğun çalışma 

saatleri altında karşılaştıkları ilk şey, giderek yabancılaştıkları emeğin 

tamamlayıcısı olan can sıkıntısıdır. Kentlerde bu tablo ile karşılaşmak 

zorunda kalan bireylerin bu can sıkıntısı negatif bir boş zaman deneyimi 

olarak ortaya çıkmıştır (Adorno, 2009). Lafargue (1991)’ ye göre bu anlayış 

zamanla çocukların suistimal edilerek günlük 12-14 saat çalışmalarına 

neden oldu. Bu bağlamda insanların endüstrileşmeye karşı sığındıkları boş 

zaman, endüstrinin elinde işlevini kaybederek metalaştırılmıştır (Bayram, 

2013). 

Fakat zamanla birlikte bilim ve teknolojide oluşan gelişmeler, insan 

emeğine daha az gereksinim duyulmasına ve çalışma sürelerinin giderek 

kısalmasına neden oldu. Hatta bu azalan gereksinimin doğal bir sonucu 

olarak 1920 yılında uluslararası anlamda çalışanların dinlenme süreleriyle 

ilgili bir toplantı bile düzenlendi (Lanquar, 1991). Bu durumun pozitif bazı 

sonuçları sosyal toplum olgusunun oluşmasına boş zamanın bir lüks değil de 

bir ihtiyaç olduğuna ve boş zamanın sadece çalışanlar için var olan bir 

kavram olmadığına toplumun her kesiminden bireyin herhangi bir şekilde 

katılım sağlayabileceği gibi modernist ve aktivistler tarafından planlı ve 

organizeli “pazar okulları, sosyal çay toplantıları, çeşitli turnuvalar, köpek 
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yarışları, tilki avlama vb.” boş zaman etkinlikleri düzenlenmesine sebebiyet 

verdi (Metcalfe, 2006). 1925 yılında “Ulusal Oyun Alanları Örgütü” spor ve 

açık hava boş zaman etkinliklerini bütün ülkeye yaymak için kuruldu 

(Zorba, 2004). Özellikle 1. Dünya savaşından sonra İngiltere ile başlayan 

sendikalaşma ve beraberinde gelen ücretli yıllık izin boş zaman 

değerlendirme kapsamında turistik seyahatlere de olanak sağladı  (Kozak ve 

ark.,  2013). Günümüzde ise özellikle bireyler, “çalışmak için yaşamak” 

fikrinden ayrılıp “yaşamak için çalışmak” doğrultusunda serbest zaman 

etkinliklerine yönelim göstermektedirler (Ergüven ve ark., 2016). 

Bilgi Toplumunda Serbest Zaman 

Boş zaman kimi dönemlerde tembellik olarak anılsa da bilgi toplumunda 

boş zamanın önemi herkes tarafından fark edilmiş devletler ve politikacılar 

her bireyin yenilenmesi, dinlenmesi ve kendisini daha iyi hissetmesi için 

çeşitli yasal zorunluluklar getirmiştir (Akkaya, 2008). Oluşan bu 

farkındalıkta boş zamanın kontrol edilebilmesi, bilinçli bir şekilde 

yönetilmesi ve günlük hayatta insan yaşamında işlevselliğin arttırılabilmesi 

için serbest zamana ilişkin edinilen bilgi, beceri ve eğitim düzeyi toplum 

geleceği adına önemli olmaktadır (Cengiz & Satılmış, 2020). Bilgi toplumu 

özellikle 1950 ve 1960 yılları arasında Amerika başta olmak üzere Batı 

Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde kullanımı giderek artan 

bilgi teknolojileri aracılığı ile meydana gelmiş bir aşamadır.  Bu bilginin en 

önemli kısmı ise sanayi, tarım ve hizmet sektörleri ile birlikte iletişim,  

sağlık ve eğitim gibi diğer alanlarda da yoğun bir şekilde kullanıma olanak 

sağlamasıdır (Çoban, 1997). Bilim ve teknolojik gelişmeler bir taraftan 

insan hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan kendisine fazla zaman ayırma 
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olanağı vermektedir (Ekici ve ark., 2006). Murphy (1975) yirmi birinci 

yüzyılda serbest zamanın diğer yüzyıllarda olduğu gibi bu yüzyılda da hala 

insan hayatının önemli bir noktasında yer tuttuğunu belirtmektedir.  

Bilgi toplumu boş zaman paradigması teknolojiyi hayatının her aşamasına 

sokmuş insanoğlunun boş zaman algısını temelde sanayi çağı ile aynı tutsa 

da uygulayış açısı yönünden değiştirmiş zamanla daha üst noktalara 

taşımıştır. Bu çağda insanlar daha az çalışarak daha çok kazanmaya,  yaşam 

süreleri de artmaya başlamıştır.  Bununla beraber boş zaman değerlendirme 

kavramının içeriği daha da genişleyerek teknoloji ve internet devreye 

girmiştir (Akova & Çakmak, 2015). Özellikle internetin olağan dışı hızlı 

gelişimi dünyanın globalleşerek küçülmesine bu durumla birlikte insanların 

özgürce seyahat, alışveriş, tatil ve eğlence gibi serbest zaman alternatiflerine 

istedikleri an ulaşabilme olanağı sunmuştur. Sosyal, kültürel, sportif ve 

rekreatif amaçlı yapılan etkinliklere kolay ulaşabilme imkânı bireyin, kendi 

öz dinamikleri çerçevesinde şekillenmesine ve Maslow’un birey için temel 

hedef olarak koyduğu kişisel tatmin ve tamamlanma basamağına ulaşmasına 

olanak tanımaktadır. Bilgi çağının birey için yukarıda belirttiğimiz olumlu 

gelişmeleri sağladığı aşikârdır. Fakat bilinmesi gereken önemli bir hususta 

bilgi çağına ters perspektiften baktığımızda globalleşen dünyanın her geçen 

gün küçülmesi ve bu küçülmenin bir parçası olan bireyin de kendi öz 

dinamikleri çerçevesinde yaşaması yalnızlık kavramını yaratmıştır. 

Yalnızlıktan kurtulma çabası içerisinde olan insanoğlu bu durumu sanal bir 

evren olan Metaverse’ü kurarak giderme çabasına girmiştir. Artık günümüz 

dünyasının bir gerçeği olan ve yadsınamayacak düzeyde kabul gören paralel 

evren gerçeği 7’den 77’ye herkesi ilgilendiren bir kavram olmuştur. Bireyin 
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bu dünyada olduğu gibi meta evrende de sosyal ve kültürel aktivite 

ihtiyaçları olduğunu belirten Bayram (2022) “metaleisure” teorisini 

geliştirerek meta evrende de bireyin boş zaman aktivitelerine katılması 

gerektiğini belirtmiştir. 

Bir Hak Olarak Serbest Zaman 

Dumazedier, "serbest zamanın rahatlama, eğlence ve kişisel gelişim gibi üç 

temel fonksiyonunun’’ bulunduğunu (Murphy,1975 p. 30), ise serbest 

zamanın, kişinin kapasitesini kullanarak kişisel gelişimini tamamlayan bir 

anahtar olduğunu belirtmektedir. Bu durumun farkında olan toplumlarda 

rekreasyon ve serbest zaman kavramları değer görmüştür. Örneğin, M.S. 

354’te Romalıların yılda 200 güne yakın tatil günleri ve vatandaşların 

serbest zamanlarını değerlendirmeleri ve dinlenmeleri için 800’den fazla 

umumi hamam yaptırmıştır (Akkaya, 2008).  Romalılar döneminde boş 

vaktin değişik eğlenceler yoluyla en uygun şekilde geçirilmesi teşvik 

edilmiş ve kitle boş zaman türleri (oyunlar, sporlar, gladyatör dövüşleri vs.) 

bu dönem içerisinde yaygınlaşmış ve gündelik yaşamın bir parçası haline 

gelmiştir. Sanayi devrimlerine kadar çeşitli sıkıntılarla karşılaşan serbest 

zaman kavramı artan dünya nüfusu ve artan tüketimle birlikte kapitalist 

sistemin serbest zamanı daha çok çalışma imkânı sunan bir zaman dilimi 

olarak pazarlamaya insanların bu duruma şikâyet etmemesi adına da hazcı 

ve tüketimci bir anlayışı yaygınlaştırmaya insanların üretilen metalarla 

mutlu olduğu ve daha çok çalışarak daha mutlu olacağı haz ve eğlence 

temelli bir yaşam biçimi benimsetilmeye çalışılmıştır (Aytaç, 2004). Çok 

çalışmanın (hafta sonları dâhil) erdem olarak görüldüğü bu dönem zamanla 

insanların sıradanlaşan bir hayat anlayışına bu sıradan yaşam tarzının 
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çalışma performansını da olumsuz etkilediğini gören din adamları, 

düşünürler ve bilim insanları hatta sonraları bu görüşe katılan işverenler 

serbest zamanın bir lüks olmadığını bir zorunluluk olduğunu kabul 

etmişlerdir. Serbest zaman hakkı ilk defa Paul Lafargue tarafından 1883 

senesinde ‘’çalışma hakkına’’ eleştirel bir yaklaşım olarak dile getirilmiştir 

(Kahraman,2015).  Özellikle 1. Dünya savaşından sonra batılı ülkeler 

tarafından sıkça gündeme gelen serbest zaman hakkı 1920 yılında 

uluslararası anlamda çalışanların dinlenme süreleriyle ilgili bir toplantının 

düzenlenmesine (Lanquar, 1991), 1930 yılında da Birleşmiş Milletler 

Topluluğu’nun gündemine girmiştir (Karaküçük, 2005). Ayrıca,1924 tarihli, 

Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi 

madde 31’de ‘’Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman 

değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma 

ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. Taraf 

Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını 

saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı 

değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) 

konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler’’ (URL-1). 

Türkiye ise çocuk hakları sözleşmesini 1990 tarihinde imzalamış ve bu 

karar 1995 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

(Kılbaş, 2001). 10 Aralık 1948'de Paris'te Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ‘’Herkesin 

dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde 

sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır’’ 

ibaresi yer almıştır (URL-2). Türkiye bu bildiriyi 27 Mayıs 1949 yılında 
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bakanlar kurulu kararıyla imzalamıştır. Unesco (1960)’ da yayınladığı 

raporda makineleşme ile birlikte gerçekleşen hızlı toplumsal değişimlerin 

rekreasyon ve boş zamanı da değiştirdiğini belirtmektedir (Sağcan, 1986). 

1961’de çocuklar için zorunlu eğitim 16 yıla çıkarılarak eğitim ve boş 

zamanın önemi arttırılmıştır. Aynı şekilde çalışan kesimin çalışma saatleri 

düzenlenmiş ve erken emeklilik gibi seçenekler yasal dayanak altına 

alınmıştır (Dumazedier & Latouche, 1962). 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme 

hakkı” başlıklı 50. Maddesinde aynen; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve 

gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve 

ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 

korunurlar…” denilmektedir. Madde gerekçesinde; çalışma şartlarının 

çalışanın yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmasının, küçükler ile 

kadınların özel olarak himaye edilmesinin anayasal güvence altına alınması 

gerektiği belirtilmiştir (URL-3). Türkiye’de normal haftalık çalışma süresi, 

1983 yılında 48 saatten 45 saate indirilmiştir (Kuzgun & Aydın, 2009). 

Avrupa Birliği Yaşama ve Geliştirme Vakfı’nın Ağustos 2002 de yaptığı bir 

araştırmaya göre, Türkiye’de haftalık fiili çalışma süresi 61 saat olarak 

tespit edilmiş (Kamusen,2003). Bu süre, Türkiye’de haftalık normal çalışma 

süresinin aşıldığını açıkça ortaya koymaktadır. 2003 yılında kabul edilen 

4857 sayılı iş kanununun İş K. m.41/IV ve Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 

m.6/I uyarınca serbest zaman hakkı, fazla çalışma veya fazla sürelerle 

çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak suretiyle, bu 

çalışmalarının karşılığı olan zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat 

karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat 
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karşılığında ise bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak 

kullanabilecektir. İş K.m.41/V uyarınca, işçi, hak ettiği serbest zamanı altı 

ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmaksızın 

kullanılır. Altı aylık sürenin başlangıcı, fazla çalışmanın yapıldığı tarihtir. 

Bu tarih haftalık çalışma süresinin uygulandığı hallerde, fazla çalışmanın 

yapıldığı haftanın sonu; denkleştirme döneminin uygulandığı hallerde ise 

dönem sonu olacaktır. Serbest zamanın kullanılabileceği altı aylık süre 

azami süreyi göstermekte olup, alacak hakkına daha kısa bir sürede 

kavuşacağından işçi lehine bu sürenin kısaltılması mümkündür şeklinde 

belirtilmiştir. Ancak işçinin talebine rağmen serbest zamanın altı ay 

içerisinde kullandırılmaması halinde söz konusu hakkın ortadan 

kalkmayacağını, işçinin isterse daha sonra bu haktan yararlanabileceğini ya 

da serbest zaman yerine fazla çalışma ücretini talep edebileceğini kabul 

etmek gerekir.  Yasada işçinin, yaptığı fazla çalışmanın karşılığının bir 

kısmını ücret bir kısmını da serbest zaman olarak talep etmesini engelleyen 

bir hüküm bulunmamakta ve böyle bir uygulama esnekliğin temel amacına 

da uygun olmaktadır. Yine, sözleşme ile fazla çalışma ücretinin arttırılması 

halinde, işçinin kullanacağı (Köseoğlu & Kabul, 2014). 

Dünya genelinde çalışanların serbest zaman hakları ile ilgili çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası bu çalışma şartlarını kabul eden 

ülkeler çalışanlarının serbest zaman hakkını yasada belirtilen sürenin üstüne 

çıkartma gibi bir uygulamada bulunamazken belirtilen saatlerin altında 

çalışma hakkını vatandaşlarına suna bilmektedirler. 
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Resim 1: Haftalık ortalama çalışma süreleri Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler (URL-4)

 

 

Ayrıca son yıllarda çoğu ülke çalışanlarının serbest zaman sürelerini 

arttırmak için farklı çalışma modelleri üzerinde çalışmaktadırlar. Bunlardan 

biri de haftada 4 gün çalışma modelidir. Bu model, hedef olarak 100-80-100 

modelini kullanır: %100 maaş, %80 çalışılan saat ve %100 üretkenlik. 

Haftada 4 gün 32 saat çalışma amaçlansa da bazı farklı uygulamalarında 

pilot çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıda paylaşıldığı 

şekildedir:  

• Haftalık 40 saat çalışmayı gerektiren, ancak bunu sekiz saatlik beş iş 

günü yerine on saatlik dört iş gününe bölen 4/10 modeli (bu yöntemin 

çalışan stresini azaltma olasılığı diğer yöntemlereden daha düşüktür).  

• Haftada 4 gün 32 saat yerine 4 gün 38 veya 36 saat çalışma modeli.  

• Haftalık 4 gün çalışma modeli Cuma'yı eklerken, bazı yöntemler 

bunun yerine Pazartesi'yi fazladan izin günü yapar. Hatta bazı 
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ülkelerde, işçilerin yarısına Cuma ve diğer yarısına Pazartesi tatili 

veren bölünmüş bir program modeli. 

Resim 2: Haftada 4 gün çalışma modelini uygulayan ülkeler (URL-5) 

 

Haftada dört günlük çalışma yöntemini deneyen devletlerin yanı sıra, birçok 

şirket veya belediye bu modeli kendi bünyelerinde denemeye başladı. 

Bunların çoğu, haftada dört günlük bir çalışma modelinin kalıcı olarak 

uygulanmasına karar verdi. Örneğin, 2019'da haftada dört gün çalışma 

modelini test eden Microsoft Japonya çalışanların performansında 

%39,9'luk bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Bir başka örnekte, Yeni 

Zelanda merkezli bir emlak şirketi olan Perpetual Guardian, 2018'de 

uyguladığı 4 günlük çalışma modelinde çalışanların performansında %20 

artış gözlemleyerek kalıcı dört günlük çalışma modeline geçti (URL-6). 

Haftada 4 gün çalışma modelinin avantajları; 

• Çalışanlar için, haftalık dört günlük çalışma modeli stresi ve stresle 

ilgili sıkıntıları azaltır, iş/yaşam dengesini ve genel yaşam kalitesini 

iyileştirir ve daha fazla memnuniyet sağlar. 
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• Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş haftada dört gün çalışan çalışanların 

%78'i daha mutlu ve daha az stresli olduğunu belirtmiştir. 

• Çalışanların işi aksatma oranlarında, kırtasiye ve elektrik 

giderlerinde düşüş. 

Haftada 4 gün çalışma modelinin dezavantajları 

• Haftada dört gün çalışma sistemini eleştirenler, bunun işverenin mali 

durumu üzerinde savunulamaz bir baskı oluşturabileceğine işaret 

ediyor. Örneğin, bir İsveç sağlık kuruluşunda haftada dört gün 6 

saatlik çalışma yöntemi denenmiş, mevcut 68 hemşire kendilerini 

daha az stresli ve yaşam kalitelerinin arttığını belirtmişlerdir. Ancak 

tesis kaybedilen üretkenliği telafi etmek için 17 kişiyi işe almak 

zorunda kalmıştır (URL-6).  

Yukarıda görüldüğü gibi haftada dört ya da beş günlük çalışma 

yöntemlerinin denenmesi çoğu ülke ve kurum tarafından denenmektedir. Bu 

durumun çalışanların serbest zaman süresini ve bunun bir sonucu olarakta 

yaşam kalitesini arttırdığı ve kendini yaşamsal anlamda tatmin eden bireyin 

üretkenlik oranınındı arttığını görmekteyiz. Fakat dezavantajları kısmında 

yaşanan hadiseye baktığımızda da haftada dört günlük çalışma sisteminin 

her kurum için uygulanamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Sağlık ve 

hizmet sektöründe haftanın 5 günü çalışma olmadığında hem sistemsel hem 

de hizmet kalitesi açısından bakıldığında uygulama alanında sıkıntıların 

çıkabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir.  
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Sonuç 

Murphy (1975), serbest zamanın cinsiyetçi ya da yarışmacı bir kavramı 

bünyesinde barındırmadığını, aksine insanları bütünleştirdiğini kişisel 

anlamda kimlik kazanma ve benliğin oluşması için bir yaşam kaynağı 

olduğunu belirtmektedir. Bu olgu ilk insanlardan günümüze dek süregelen 

ve bireyin öz dinamiklerine uyum sağlayan bir olgu olarak varlığını 

sürdürmüştür. Uygulanmadığı dönemlerde toplumsal problemlere (sanayi 

devrimi dönemleri) sebep olmuştur. Sanayi devrimi dönemlerinde serbest 

zaman hakkı ve kapitalizm arasında verilen mücadelenin kazananı maalesef 

kapitalizm olmuştur. Kapitalizmin örmüş olduğu ucuzdan pahalıya sıralanan 

meta dünyasının ortasında kendisini bulan insanın bir zamanlar ruhsal 

ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı boş zaman, kaynağını bilmediği 

çeşitli problemlere kapitalizmin çözüm olarak sunduğu pahalı metaları satın 

almak için kullandığı bir alan haline gelmiştir. Bu durum insanların 

psikolojik, sosyal her türlü gereksinimi için maddi nesne ve şeylere 

yönlendirilmesine ve hazza dayalı yaşamın yüceltilmesine sebep olmuştur 

(Botton, 2008). Haz eğlence ve tüketime dayalı bir yaşam tarzının aslında 

insanın öz dinamiklerine uymadığı zamanla fark edilmiştir. Serbest zamanın 

hem birey hem de toplum üzerindeki olumlu katkılarını gören toplumların 

bu durumu sahiplendiğini ve bu zaman dilimini insanlara bir hak olarak 

sunduğunu görmekteyiz. Örneğin,  Fransa’da boş zamanları değerlendirme 

bakanlığı bulunmaktadır. Bu bakanlığa göre; boş zamanları 

değerlendirmenin hem insanların doğal hakkı, hem de toplumsal hayatın 

anlamlı bir parçası olduğu kabul edilmiştir. Esas dayanak noktasının ise; boş 

zamanları değerlendirme faaliyetlerinin iş-ev-okul yaşantısı arasında hayatın 
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dengesini oluşturması olmuştur (Ağılönü, 2007). Aynı şekilde ülkemizde de 

bu anlamda olumlu adımlar atılmıştır. Hem uluslararası antlaşmalara olan 

bağlılık hem de Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 5 yıllık yaptığı 

kalkınma planlarında toplumda yaşayan bireylerin sosyal gelişimlerini 

tamamlamaları için yeterli düzeyde serbest zamana sahip olmaları 

gerektiğini belirtmişlerdir (Kılbaş, 2010).  Serbest zamanın birey ve toplum 

üzerinde yarattığı olumlu etkiler serbest zamanın artık bir kültür olarak 

benimsenmesine yol açmıştır  (Tel & Köksalan, 2008). 
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GİRİŞ 

Rekreasyonel aktiviteler bireyin boş zamanlarında yaptığı aktivitelerdir. Boş 

zaman dilimi ise, zorunlu aktiviteler için ayrılan zaman dilimi dışında 

bireyin gönüllü katılımı ile gerçekleştirdiği aktiviteler için ayırdığı zaman 

dilimidir. Bayram (2022), tarihin Sümerler ile başlama iddiasına atıfta 

bulunarak “yazılı tarih Sümerler ile başlamışsa boş zaman tarihide Sümerler 

ile başlamıştır” ifadesini kullanmıştır. Bu tezi Sümer metinlerinde yer alan 

kültürel ve sanatsal faaliyetleri örnek göstererek iddia etmiştir (Johandi, 

Sazonov & Fink, 2021). Boş zaman tanımını ele alınca, geçmişinin çok daha 

eski olabileceğini iddia etmek mümkündür. Ayrıca teknolojik gelişmelere de 

ayak uydurduğu ve sürekli gelişim gösterdiği söylenebilir. Sümerlerde 

modern olmayan boş zaman aktivitelerinden e-leisure (elektronik boş 

zaman) ve metaleisure (Metaverse’de boş zaman) aktivitelerine kadar 

teknoloji ile değişim gösteren bir süreçten bahis etmek mümkündür. 

Rekreasyonel faaliyetler olarak da adlandırılan bu geniş boş zaman 

diliminin insanlığa çeşitli faydaları mevcuttur.  

Rekreasyonel aktivitelere katılım gösteren bireylerin kendilerine ve topluma 

yönelik bir takım faydalar mevcuttur. Bu faydalardan sosyalleşme; kişiye 

yeni arkadaşlık ilişkileri kurma ve sosyal ortamın faydalarında kazanım elde 

etmek gibi olumlu katkılar sunar. Ayrıca fiziksel görünüme olumlu 

kazanımlar ve psikolojik iyi olma durumuna katkılar sağlar. Rekreasyonel 

aktivitelere katılım sürecinde kişiye faydalarının çeşitliliği birçok farklı 

başlık altında ele alınabilir. Faydaları elde etmeye engel olan bazı hususlar 

da mevcuttur. Engeller, rekreatif aktivitelere bireyin katılım sağlamasını 

olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra, katılım sağlasa dahi aktiviteye katılım 
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esnasında katılım sıklığını ya da katılım süresini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu bölümde genel hatları ile rekreasyonel aktivitelerin 

yukarıda bahis edilen faydalarına ve engellerine değinilmiştir.  

Zaman Kavramı ve Önemi 

İnsanı geçmişten günümüze ve yarınlara taşıyan, toplumların yaşam 

kalitelerinin en önemli belirleyicilerinden biri olan zaman kavramı, 

kimilerinin sonu gelmezcesine savurduğu, kimilerinin ise en değerli varlığı 

olup tasarruf yolları aradığı soyut bir kavramdır (Arslan, 2013).  Ayrıca 

zaman, insanların olayların akışında hissettiği, çevremizde ve evrende 

kaydedilen değişikliklerin var oluşunun gözlendiği fiziksel bir olgu olarak 

tanımlanmaktadır (Malkoç, 2011). Bu tanımlar ışığında zaman; fiziksel, 

sosyal ve soyut bir olgu olup insan hayatında son derece önemli bir yere 

sahiptir.  

Geçen zamanı yerine koymak ve telafi etmek imkânsızdır. Zamanı iyi 

değerlendiren bir kişi yaşam kalitesini yükseltir ve geçen zamanını amaçları 

doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirir (Baltaş & Baltaş, 2002).  

Zamanı etkin kullanabilme kişinin sosyal hayatı ile fizyolojik ve biyolojik 

ihtiyaçları arasında dengeyi iyi kurabilmesine bağlıdır. Bu durum öncelikli 

olarak bir eğitim işidir. Bu da ailelerin ve eğitim kurumlarının üzerine düşen 

bir sorumluluktur (Karaküçük, 1999). Ancak başarılı bir zaman yönetimi 

için kişinin zihinsel olarak buna hazır olması gerekmektedir. Bu konuda 

kişi, başarma arzusu, mücadele gücü ve gerekli bilgi ve donanıma sahip 

olmalıdır (Hacıoğlu, Gökdeniz & Dinç, 2003). Ayrıca başarılı bir zaman 
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yönetimi için bireylerin zamanın kullanım bölümlerini iyi ayarlaması 

gerekmektedir.  

Zamanın kullanım bölümleri var olma zamanı ve çalışma zamanı olarak 

ikiye ayrılmaktadır. 

Var Olma Zamanı:  

İnsan yaşamı uyuma, yeme-içme, vücut sağlığı gibi temel ihtiyaçları 

kapsayan biyolojik ihtiyaçların giderilmesiyle başlar. İnsanın, yaşamının 

belirli bir bölümünü buna ayırması gereklidir. Biyolojik ihtiyaçlarını 

karşılayan birinin yaşamını idame ettirebilmesi için öncelikle belli bir iş 

sahibi olup maddi imkânlar sağlaması gerekmektedir (Hacıoğlu, Gökdeniz 

ve Dinç, 2003). Bu nedenle biyolojik ihtiyaçların kişilerin hayatında önemli 

bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. 

Çalışma Zamanı:  

İnsanın hayatını devam ettirebilmek, gerekli maddi imkânları sağlamak ve 

yaşam kalitesini artırmak için fiilen harcadığı zaman dilimidir. Bu zaman 

dilimi işe gidip-gelme veya iş arası meydana gelen zaman olarak 

tanımlanabilir (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2003). Bu bağlamda çalışma 

zamanı, kişinin maddi bir beklenti elde etme amacıyla gerçekleştirdiği 

zaman dilimi olarak ifade edilebilir. 

Bireyler var olma ve çalışma zamanının dışında amaçları doğrultusunda 

kaliteli bir zaman geçirmek için boş zamana ihtiyaç duymaktadır.  
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Boş Zaman 

Boş zaman nedir? Bu soru bilim adamları, araştırmacılar, sosyologlar, 

yöneticiler ve öğrenciler tarafından uzun süredir tartışılmaktadır. Bu yüzden 

boş zamanın ne olduğunu ve yaptığı şeyi anlamak için araştırmacılar bu 

konuda yoğun emek sarf etmişlerdir. Yunanca “schole” kelimesi çalışmanın 

dışında olan boş zaman kelimesi ile yakından ilişkili olduğu gibi aynı 

zamanda kültür ve öğrenmeyle de ilişkilendirilmiştir. İngilizce ‘leisure’ 

kelimesi hür oluş ya da izin verilmiş olmak anlamına gelen, Latince ‘licere’ 

kelimesinden türemiştir. Bu yüzden hür olmak anlamına gelen Fransızca 

‘loisir’ kelimesi ve İngilizce ‘licence’ kelimesi yapılacak etkinlik için özgür 

olmak ya da izin vermek anlamına gelmektedir (Torkildsen, 2005).  

Günümüzde pek çok insan boş zamanın çalışma dışındaki zaman olduğunu 

düşünmektedir. Buda günümüzde boş zamanda insanların neler yapması 

gerektiği ile ilgili bir sorun çıkarır (Kılbaş Köktaş, 2004). Boş zaman, 

yaşamsal olarak tatmin olmak amacıyla göreceli olarak zorunluluk dışında 

kalan süre içerisinde etkinliklerin yapıldığı zaman dilimidir (Kelly, 2012). 

Bu kavram herhangi bir zorunluluk olmadan tamamen gönüllülük esasına 

dayalı ve aktif olarak etkinliklerin yapıldığı zaman diliminde yer alır 

(Shivers & Delisle, 1997). Boş zamanın esası özgür olmayı gösterir. 

Öyleyse boş zaman özgür seçeneklerin olduğu bir zaman sürecidir (Mull, 

Bayless, Ross & Jamieson, 1997). Nitekim kişi ticari bir çıkar güdüyor ve 

kendi zorunluluklarından dolayı bir zaman yaratıyorsa bu boş zaman olarak 

kabul edilemez.  

Ayrıca boş zaman kişilerin hayatında daha özgür olma kaynaklarının biridir. 

Çoğu insan, boş zaman aktivitelerine gönüllü olarak katılım sağlamaktadır. 
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Çünkü faaliyetler doğası gereği ilgi çekicidir ve kişilerin gelecekteki bazı 

amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu durum kişilerin önemli derecede 

motive olmasını sağlamaktadır (Caldwell, 2005). Bu bağlamda boş zaman, 

bireyin kendisi ve çevresindeki bireyler için kendi isteğiyle bütün 

zorunluluklarından kurtulduğu bir etkinliğe katılacağı zaman olarak ifade 

edilebilir. Açıklamalar ve incelemeler boş zaman kavramının kompleks bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Öyle ki boş zaman kavramının daha 

net anlaşılabilmesi için Tablo’1’de boş zamanın kategorik tanımları 

verilmiştir. 

Tablo 1. Boş zamanın kategorik tanımları  

Zaman  
Hayatın bazı anlarında istenilenin özgürce yapılması olarak ifade 

edilir. 

Aktivite  
Bireyin eğlenmesi, dinlenmesi, kendini geliştirmesi, gönüllü 

olarak sosyal aktivitelere katılım göstermesidir. 

Varoluş Durumu   
Derin düşünce hali, acele etmeksizin bağımsız olarak geçirilen 

boş zamandır. 

Ruh Hali  
Kişiler olayların etkisinde kalmak yerine olayları kendi 

kontrolleriyle gerçekleştirdiklerine inanmasıdır. 

Kaynak: (Godbey, 1990) 

Yukardaki tablodan da anlaşıldığı üzere boş zaman; özgürlüğün esas 

alındığı, bireylerin dinlenme, eğlenme ve yenilenme amaçlı kendi 

şekillendirdikleri sosyal aktivitelere katılım gösterdiği bir süreç olarak 

tanımlanabilir.   

Boş zaman ve rekreasyon kavramlarının bazen aynı anlama geldiği 

düşünülse de, rekreasyon boş zamanlar içerisinde yapılan etkinlikleri 
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kapsamaktadır. Boş zaman etkinliklerinin rekreasyonel değer kazanması 

için birey ve toplum açısından yararlı olmakla birlikte organize edilmiş bir 

etkinlik olarak değer kazanması gerekmektedir (Arslan, 2013). Dolayısıyla 

boş zaman zorunlu işler arasındaki zaman boşluğudur, rekreasyon ise bu boş 

zaman diliminde yapılan etkinlikleri kapsamaktadır. 

Rekreasyon 

Rekreasyon kavramı genellikle toplumsal olarak kabul edilmiş boş zaman 

değerlendirme aktivitesi, çalışmadan arda kalan vakitlerde iş için enerji 

yenilenmesi olarak tanımlanmaktadır (Mull ve ark., 1997). Tanımlar 

bireysel olarak farklı bakış açılarına sahip olup dönemsel olarak değişiklik 

göstermektedir. 

Tablo 2. Rekreasyon yıllara ve yazarlara göre tanımları 

Yazar ve Yıl Tanım 

 

Karaküçük 

(1999) 

 

Bireyin yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz 

çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen 

bedensel ve ruhsal sağlığını tekrar elde etmek korumak veya 

devam ettirmek, aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, 

kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu 

ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve 

bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak 

ferdi veya grup içinde seçerek yaptığı etkinlikler anlamına 

gelmektedir. 

Hacıoğlu ve 

diğerleri 

(2003) 

İnsanlar boş zamanlarında bulunan mekândan uzaklaşmak, 

dinlenmek, hava değişimi, seyahat, heyecan duyma, farklı 

yaşantılar elde etme gibi değişik amaçlarla ev dışında veya 

içinde, açık veya kapalı alanlarda, aktif-pasif şekilde şehir 

içinde veya kırsal alanda katıldıkları bu etkinlikleri ifade eden 

bir kavramdır. 

Yetim 

(2005) 

Boş zaman değerlendirme aktivitesi, bir deneyim biçimi, zengin 

bir yaşama sahip olma yolu, iş dışı etkinlik ve insanların 

duygularını dışa vurmalarını sağlayan bir ihtiyaçtır. 
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O’Sullivan 

(2006) 

Fiziksel ve psikolojik yönden yenilenmek amacıyla aktif ya da 

pasif olarak gerçekleştirilen boş zaman değerlendirme 

etkinlikleridir. 

Torkildsen 

(2010) 

Tatmin etme ve iyi olma hissinden gelen, kişilerin boş 

zamanları sırasında katıldıkları aktivitelerdir. 

Sevil ve 

diğerleri 

(2012) 

Bireyin beğenisi bakımından doyurucu, ruhsal ve bedensel 

yenilenme amacı taşıyan, aynı zamanda bireyin sosyal, kültürel, 

ekonomik ve fizyolojik olanakları ile bağımlı boş zaman 

kullanımlarını içeren eylem ya da eylemlerin bütünüdür. 

 

Yukarıda ele alınan tanımlar ve tarihsel süreç içerisinde rekreasyon 

olgusuna nasıl yaklaşıldığı yazarlar tarafından ilgi gören konular 

arasındadır. Doksanlı yılların sonunda rekreasyonun bedensel ve ruhsal 

özellikleri, 2003’te ve 2005’te sosyal özellikleri, 2006’da sağlık açısından 

faydalı olma özelliği, 2010’da boş zamanları değerlendirme özelliği, 

2012’de sosyal, kültürel, ekonomik ve fizyolojik özelliklerinin 

vurgulandığını ifade etmek mümkündür. Olağan bir yaklaşım ile 

araştırmacıların içinde bulundukları dönemin şartlarına bağlı olarak 

rekreasyonu kavramsallaştırdıkları görülmektedir. Bu doğrultuda kendine 

özgü nitelikleri ile zamansız olarak rekreasyon kavramı, kişilerin herhangi 

bir kâr amacı gütmeden, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ve işten 

arta kalan zamanlarında yaptıkları fiziksel ve ruhsal açıdan rahatlatıcı 

etkinlikler- olarak ifade edilebilir. 

Bireylerin boş zamanlarında katılım sağladıkları rekreasyonel etkinlikler 

insan kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunan sosyal ilişkiler ve 

materyallerin bir ağıdır. Varoluşu ve keşfi için gerekli koşullar ile birlikte 

rekreatif etkinliklerin ulaşılabilir olması, bu kapasitenin sürekli büyümesi 

için temel özelliktir (Hemingway, 1996). Ayrıca rekreasyonel etkinlikler 
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kişinin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığına önemli derecede 

katkıda bulunabilir. Hastalıklar ve sakatlıkların üstesinden gelme, negatif 

yaşam olayları ve stresle başa çıkmada rekreasyonel etkinlikler dikkate 

değer faydalar sunmaktadır (Caldwell, 2005).   

Rekreasyonel Fayda 

Gün geçtikçe bireyler teknoloji ve yaşadıkları çevreden dolayı hızlı tüketen 

bireyler haline dönüşmüştür. Bu durum bedensel ve ruhsal bozuklukları 

beraberinde getirmektedir. Yoğun iş yükünün sebep olduğu stres, 

yorgunluk, biyolojik değişmeler ve hareketsizliğin getirdiği hastalıklar gibi 

olumsuzluklar bireylerin rekreasyona olan taleplerinin artmasına sebep 

olmuştur (Akcan, 2010). Rekreasyonel fayda kavramı değerlendirilirken en 

önemli soru, bireyin katılmış olduğu rekreasyonel etkinliğin beklenen 

hedeflere ulaşılmasına ya da gerçekleşmesine yardımcı olup olmadığıdır.  

Csikszentmihalyi (1994)’e göre çeşitli olumsuz duygu durumları boş 

zamanın kötüye kullanılmasının bir sonucudur. Bu görüş özelinde 

rekreasyonel etkinlikler başlı başına olumlu duyguları tetikleyen bir olgu 

olarak görülmelidir. Nitekim rekreasyonel fayda kavramı, bireylerin kişisel 

deneyimlerine bağlı olarak rekreasyonel aktiviteler sırasında yaşadıkları 

olumlu deneyimler olarak tanımlanmaktadır. Bu kavrama ilişkin kavramsal 

modeller Lawler (1973) tarafından geliştirilen beklenti-değer teorisine 

(Expectancy-value theory) dayanmaktadır. Beklenti-değer teorisi 

davranışçılık olarak bilinen psikolojik gelenekten gelen öğrenme teorisinin 

bir parçasıdır. Watson (1925), davranışın belirli bir uyarana karşı öğrenilmiş 

bir tepki olduğunu iddia etmiştir.  Davranış için uyarıcı, bir sonucun 

meydana gelmesi beklentisidir (Lawler, 1973). Driver (1976)’ın beklenti-
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değer teorisi kullanımı, dürtü durumları, problem durumları, ihtiyaçlar, 

çevresel ipuçları, öğrenme veya algılanan fırsatlar dahil olmak üzere önceki 

koşullara atıfta bulunan davranışsal uyaranlarla çerçevelenmiştir (Driver & 

Tocher, 1970). Bu öncül koşullar bireyleri rekreasyonel etkinliğe katılım 

davranışına yönlendirmektedir.  Driver (1976) bireylerin rekreasyonel 

davranışlarını, kendilerinde gördükleri eksikliklere yönelik problem çözme 

durumu olarak kavramsallaştırmıştır. Birey boş zamanı dışındaki bir 

ortamda karşılaştığı problemler karşısında rekreasyonel etkinliklere 

yönelmektedir. Rekreasyonel etkinlik sayesinde birey karşılaşmış olduğu 

problem durumlarına çözümler sağlayarak rekreasyonel fayda ve/veya 

tatmin duygusu elde etmektedir.   

Hung (2012) rekreasyonel fayda kavramını fiziksel, psikolojik ve sosyal 

fayda olmak üzere üç kategoride ele almıştır. Fiziksel faydalar, fiziksel 

görünümün korunması ve geliştirilmesi, enerji kazanımı, düzenli dinlenme 

ve yorgunluğun ortadan kaldırılması; psikolojik faydalar, kişisel tatminin 

sağlaması, hayattaki baskılardan kurtulma, zihni rahatlatma, ruh sağlığını 

düzenleme, stresten uzaklaşma ve yaşamdan haz alma; sosyal faydalar ise 

sağlıklı bir sosyal yaşam alanı oluşturma, yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler 

kurma, birlik ve beraberliği teşvik etme, dostluk ve aile sevgisini geliştirme, 

başkalarının güvenini kazanma duygusunu içermektedir. 

Geçmişten günümüze rekreasyonel etkinliklere katılımın çeşitli faydaları 

üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara ilişkin belli başlı örnekler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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Mannel ve Kleiber (1997) insanların hayatlarındaki belirli standartların 

korunması amacıyla katılmış oldukları rekreasyonel etkinliklerin ruh 

hallerinin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu;  

Ulrich (1983) rekreatif etkinlikler esnasında hissedilen duyguların “ilgi”, 

“beklenti”, “hoş”, “coşku”, “neşe”, “sevinç”, “sakinlik” ve “huzur” gibi 

terimler ile tanımlandığını; 

Nimrod, Kleiber ve Berdychevsky (2012) rekreasyonel etkinliklere düzenli 

olarak katılım sağlayan bireylerin depresyon düzeylerinde azalma meydana 

geleceğini; 

Molina-Garca ve ark., (2011) rekreasyonel etkinliklerin bireylerin mental iyi 

oluş düzeyleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu; 

Torkildsen (2010) rekreasyonel etkinliklerin bireyi yeniden canlandırma, 

sorunlarını çözme ve hoşça vakit geçirme olanağı sağladığını;  

Caldwell (2005) rekreasyonel etkinliklere katılımın bireylerin sağlıkları 

açısından önemli bir faktör olduğunu ve yaratıcılıklarının gelişmesine ve 

kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunduğunu;  

Yang (2006) rekreasyonel aktivitelerin bireylerin zihinsel ve fiziksel 

sağlıklarının korunmasını ve devam etmesini sağladığını;  

Berger ve Wankel (1991) rekreatif etkinlikler aracılığıyla bireylerde 

mutluluk ve memnuniyet hissinin oluştuğunu ve kişisel tatmin duygusunun 

geliştiğini rapor etmişlerdir. 

Rekreasyonel etkinliklerin kişilere günlük yaşamlarında; mutluluk, 

memnuniyet, hoşnutluk vb. şeklinde sayısız fayda sağladığı yazarlar ve 
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uzmanlarca üzerinde fikir birliğine varılmış bir gerçektir. Ancak 

rekreasyonel etkinliklere katılımın bu olumlu faydalarına rağmen yazarlar 

ve uzmanlar tarafından fikir birliği sağlanan diğer bir durum, bireylerin 

çeşitli nedenler ile kendileri için oldukça önem arz eden bu tür etkinliklere 

katılamadıkları ya da devamlılık sağlayamadıkları, yani yaşadıkları 

rekreasyonel engellerdir. 

Rekreasyonel Engeller 

Rekreasyonel etkinlikler, bireylerin yaşam tarzının önemli bir bileşenidir ve 

yaşam kalitelerini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır (Kelly, 1996; 

Mannell & Kleiber, 1997; Stebbins, 1992). İnsan yaşamında oynadığı bu 

kritik role rağmen, rekreasyonel engeller, bireylerin boş zaman tercihlerinin 

oluşumunu sınırlayan ve arzulanan faaliyetlere katılımı engelleyen en tipik 

olumsuz faktörler toplamıdır (Jackson, 1997). Rekreasyonel engel terimi 

boş zaman literatüründe, kişilerin boş vakitlerinde rekreatif etkinliklere 

katılımları sırasında karşılaştıkları engel ve sınırlandırmalardır (Ayhan ve 

ark., 2018; Karaküçük & Gürbüz, 2007). Rekreasyonel engeller içsel, 

kişilerarası ve yapısal olarak 3 sınıfta ele alınmıştır. İçsel engeller, bireyin 

boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen kişisel psikolojik durumlardır. 

Kişilerarası engeller, yabancılar, aile ve arkadaşlar ile sosyal etkileşimden 

ortaya çıkar. Örneğin; aile bağlamında kişilerarası engeller, eşler boş zaman 

tercihleri açısından farklılaştığı zaman meydana gelebilir. Son olarak yapısal 

engeller, boş zaman tercihleri ve boş zaman katılımı arasındaki faktörlerdir. 

Bu engeller ailenin yaşam kalitesi, finansal kaynakları ve ulaşılabilir 

fırsatları dahil bireylerin kontrolü dışında meydana gelen çeşitli faktörleri 

içermektedir (Crawford & Godbey, 1987).   
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Bazı engel grupları kişilere, toplumlara ve yaşanılan yere göre değişiklik 

gösterebilir. Konutların darlığı ve doğadan uzak kent yaşamı, teknolojideki 

hızlı değişim gibi nedenler rekreatif etkinliklere katılımın önündeki bazı 

engelleri oluşturabilmektedir. Bu tip engeller insanların hareket alanını 

kısıtlamakla birlikte çeşitli yeteneklerini ortaya koyamamalarına ve yenilik 

ve değişim ihtiyacı hissetmelerine neden olmaktadır (Karaküçük, 2005).   

Bireylerin boş zaman davranışları ve deneyimleri, rekreasyonel engeller gibi 

negatif faktörlerin yanı sıra motivasyon ve tatmin gibi pozitif faktörlerin boş 

zaman yönleriyle incelenmesiyle daha iyi anlaşılacaktır (Manning, 1999). 

İlgi duydukları çeşitli aktiviteler sırasında rekreasyonel engellerle karşı 

karşıya kalan bazı insanlar genellikle katılım sıklıklarını azaltırlar veya 

katılımlarını tamamen bırakırlar (Fedler & Ditton, 2001; Jackson & Searle, 

1985); diğerleri engellerin varlığına rağmen etkinliğe sürekli olarak katılım 

sağlamaya devam edebilirler (Jackson, Crawford & Godbey, 1993). Bu 

kapsamda çeşitli stratejileri oluşturularak rekreasyonel engelleri azaltılabilir 

ya da ortadan kaldırılabilir. 

Geçmişten günümüze kadar birçok araştırmacı boş zaman engelleriyle başa 

çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Scott (1993) i) kısıtlı fırsatlar 

hakkında bilginin edinimi; ii) grup üyeleri ve bireylerin zaman taahhüdünü 

azaltmak için etkinlik programlarını değiştirme; iii) daha büyük oyunlara 

katılım için yeteneklerin gelişimi olarak üç temel strateji geliştirmiştir 

(Scott, 1991). Kay ve Jackson (1991) çalışma zamanını azaltma, etkinliklere 

katılım masrafını azaltma ve maddi destek sağlamayı içeren zaman ve 

finansal engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmiştir. 

Jackson ve Rucks (1995) ise stratejileri davranışsal ve bilişsel olarak iki 



81 | REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

farklı şekilde sınıflandırmıştır. Bilişsel stratejiler tutum ve davranışlar 

arasında ayrımı azaltmak için bireysel psikoloji ve davranışları içerir. 

Davranışsal stratejiler boş zaman etkinlikleri aracılığıyla bireyin rekreasyon 

ihtiyaçları için çeşitli düzenlemeler yapar. Katılım sıklığının azaltılması ve 

iş programının yeniden düzenlenmesi bu stratejilere örnek teşkil etmektedir. 

Son yıllarda ülke yönetimleri de çalışma zamanlarında yapılacak yeni 

düzenlemeler ile rekreasyonel engellerin önüne geçmeye veya üstesinden 

gelmeye çalışmaktadır. Örneğin; İzlanda, İrlanda ve İspanya gibi Batı 

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya, Yeni Zelanda ve son olarak 2022 

yılında İngiltere’nin de dâhil olduğu çeşitli ülkelerde haftalık çalışma 

sürelerinin dört güne düşürülmesine ilişkin çalışmalar ve denemeler 

yürütülmektedir. 

Sonuç olarak ister dışsal düzenlemeler olsun ister bireylerin uyguladıkları 

çeşitli stratejilerle rekreasyonel etkinliklere katılımın önündeki engelleri 

azaltmak ya da ortan kaldırmak mümkündür. Rekreasyonel engeller ne denli 

azaltılabilirse bireysel anlamda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan 

rekreasyonel faydalar artırabilirler. Bu noktada bireylerin karşılaştıkları 

rekreasyonel engelleri azaltmak amacıyla, kamu kurumları ve özel 

kuruluşlar tarafından bireylerin ilgi alanlarına yönelik etkinliklerin 

organizasyonu, bu etkinlikler için tesislerin ve hizmetlerin artırılması, ayrıca 

bu tesislere ücretsiz katılım olanaklarının sağlanması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için günlük hareketleri rahatlıkla yapabilir 

durumda olması gerekir (Biçer & Karaday, 2021). Tarih boyunca insanoğlu 

doğumdan önce, doğum sırasında ya da doğumdan sonra oluşabilen 

sorunlardan dolayı görme, işitme, zihinsel, bedensel engel türlerine maruz 

kaldıkları gibi birbirinden farklı engellerle de karşılaşmışlardır (Mengi, 

2019). Engelli bireylerle ilgili çalışmalara bakıldığında büyük oranda bu 

bireylerin konut, eğitim, sağlık gibi alanlarda çok fazla sorunlar 

yaşadıklarına ortaya koymaktadırlar (Kapan & Boyacıoğlu, 2019; Gencer, 

2019). 

Sporun insan yaşamının tüm dönemlerinde sağlıkta ve hastalık 

rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir yeri vardır (Genç ve ark., 2022). 

Özellikle çocukluk döneminde geçekleştirilen düzenli sportif faaliyetler hem 

iyi bir fiziksel yapının oluşmasında (Türkmen ve ark., 2021) hem de sağlıklı 

iyi bir kişilik ve ruh sağlığı gelişmesindeki süreçte önemlidir (Ünsal ve 

Tözün, 2007). Ancak spor engelliler açısından ele alındığında sadece sağlam 

vücuda sahip kişiler tarafından yapılabileceği önyargısı oluşmuştur. Ludwig 

Guttmann sporun sadece engelli olmayan bireylerin yapabileceği ön 

yargısını ortadan kaldırarak özel gereksinimli bireylerinde spora katılımının 

mümkün olabileceği düşüncesini savunmuştur. Spor engelli bireyler için 

müsabaka ve yarışmadan daha çok yaralanma sonrası rehabilitasyon 

sürecinin bir bileşeni olarak günümüze kadar kullanılmış (Ergin, 2021). 

Zaman geçtikçe değişen toplumsal şartlara ve özellikle 20. ve 21. yy' da 

değişen teknolojik gelişmelere bağlı olarak tüm sektörlerde insan gücü ile 
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zor ve uzun sürede yapılan birçok işin makinelerin insan hayatına girmesi 

ile birlikte daha kolay ve daha kısa sürede yapılabilir olması mümkün hale 

gelmiştir (Ceviz ve ark., 2021). Bu değişim diğer sektörleri olduğu gibi spor 

sektörünü de yeni bir şekle büründürmüştür. Fiziksel olarak gerçekleştirilen 

egzersiz ve oyunların gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar ve cep 

telefonları gibi aletler vasıtasıyla sanal ortama taşındığını görmekteyiz. 

Önce dijital oyunlar ve e-spor uygulamaları yaşamdaki yerini almıştı şu 

anda ise ‘‘Metaverse’’ olarak adlandırılan sizi gerçek dünyadan alıp sanal 

bir evrenin içerisine çeken çevrim içi 3D hayatın tüm sektörlerde olduğu 

gibi egzersiz ve spor açısından insanların hayatına katacağı yenilikler 

tartışılmaktadır (Kızar & Genç, 2021). Bu çalışmada gözleme dayalı 

(ampirik) araştırma yöntemi ile ülkemiz ve Dünyadaki Metaverse (sanal 

gerçeklik süreci) örnekleri incelenecek spor sektörü ve engelli bireyler 

açısından durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Engellilik  

Engellilik hakkında kullanılan kavramlarla (yeti yitimi, özürlülük, 

engellilik, sakatlık) ilgili geçmişten günümüze bir karmaşa durumu 

hâkimdir (Güloğlu, 2022).  Doğuştan ya da doğum sonrasında, bir kaza ya 

da hastalık sonrası normal yaşam akışındaki gereksinimlerini zihinsel, 

fiziksel, duyumsal, ruhsal ve sosyal açıdan yeterli düzeyde yerine 

getiremeyen bireyler engelli olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2013).  

Engelli Bireylerin Karşılaştığı Sorunlar 

Engelli bireylerle ilgili çalışmalara bakıldığında büyük oranda bu bireylerin 

konut, eğitim, sağlık gibi alanlarda çok fazla sorunlar yaşadıklarına 
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odaklanmakta ve bu sorunlar cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ele alınmaktadır 

(Kapan & Boyacıoğlu, 2019). Bu sorunların temelinde ise horlanma, 

dışlanma, küçümsenme, ötekileştirilme gibi sebepler söz konusudur. Engelli 

kişiler sayılan sebeplerden kaynaklı toplumla bütünleşme sorunu yaşamakta 

ve topluma entegre olamamaktadırlar. Oysa engelli bireylerin toplumsal 

yaşama adaptasyonları sağlanmalı ve toplumda bulunan bireyler ile aynı 

ortamları paylaşabilme problemlerinin önüne geçilmesi gerekmektedir 

(Gencer, 2019). 

Engelli bireyler eğer eğitim alıyorlarsa bu eğitim noktalarına ulaşım 

konusunda da problemler yaşayabilmektedirler. Bu sorun engelli bireylerin 

eğitim binalarına ulaşım noktasında problem olduğu kadar eğitim alma 

konusunda da büyük bir problem olarak engelli bireylerin öğrenmekten 

vazgeçmelerine, derslere gitmek istememelerine ve eğitim sisteminden 

uzaklaşarak kopmalarına yol açmaktadır. Ayrıca engelli okullarının en 

önemli paydaşı olan engelli öğrencilerin (Erdoğan & Sural, 2021) okula 

ulaşsa bile eğitim konusunda karşılaştıkları temel sorunlardan ilk sırada yer 

alanlardan birisi de eğitim aldıkları binaların engelli bireyler için uygun 

dizayn edilmemesidir. Eğitimin tüm kademelerinde (İlköğretim, lise ve 

üniversite) sıra ve masa gibi eğitim öğretim materyallerinin engelli bireylere 

uygun olmaması bu bireylerin eğitiminde olumsuzluklara yol açmaktadır. 

Sadece okullara değil engelli bireyler sosyal hayatta da ihtiyaçlarını 

karşılamak için bir yerden bir yere ulaşım noktasında, istihdam, sağlık gibi 

alanlarda birçok sorunla karşılaşmaktadır (Gencer, 2019). 
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Engellilerde Spor 

Sporun engelli bireylerin yaşamındaki yeri oldukça önemli olmakla birlikte, 

spor bireylerin sağlıklı yaşamlarına katkı sağlayan, bu bireylerin 

motivasyonunu yükselten, sosyal olarak gelişmelerini sağlayan bir olgudur. 

(Tekkurşun ve ark., 2016). Engelli bireylerde sporun asıl amacı ise engel 

durumu olan insana diğer engelli ve engelsiz insanlarla temas etme ve 

iletişim kurma imkânı sağlamasıdır.  

Spor ve beden eğitimi engelli bireylerde zihinsel ve fiziksel olarak bireyin 

çalışmasını sağlayarak bireyde kendi başına bir şey yapma hissi ile güven 

duygusunu geliştirir, düzenli egzersiz yaparak engelli bireyin disiplinli 

çalışma alışkanlığı kazanmasını sağlar ayrıca zorluklarla mücadele ederek 

irade gücünü artırır, kazanma-kaybetme olgusunu öğrenmesini sağlar (Groff 

ve ark., 2009; Bozkurt & Öztürk, 2020; Sandıkçı & Önen, 2021).  

Spor; bilardo, ok atma, masa tenisi ve yüzme gibi spor branşlarında engelli 

ve engelsiz bireylerin birlikte mücadele edip engellilerin diğer insanlarla 

birlikte bir şeyler yaparak takımın bir parçası olması hissini sağlayıp 

arkadaşlık hislerini güçlendirerek işbirliği yapma becerilerini kazanmasına, 

yalnızlık hissinin de önüne geçip toplumla bütünleşmesini ve kendisini 

yararlı hissetmesine imkan sağlar böylece özel eğitimde ulaşılması 

hedeflenen entegrasyon için son derece önemli bir işlevi de yerine 

getirmektedir (URL-1).  
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Metaverse  

Son yıllarda teknolojideki gelişmelerin hızına yetişmek neredeyse imkânsız 

olmuştur. 90’larda X ve Y kuşaklarının büyük bir hayranlıkla izlediği ve 

daha çok insanların boş zamanlarını eğlenceli geçirmek ve iletişim sağlamak 

için bilgisayarları kullanmaya başladığını daha sonrasında web ve mobildeki 

değişimler gerçekleştiğini ve şimdi ise Z kuşağının vazgeçilmez bir parçası 

olduğuna şahit olduğumuz dijital bir dünya olan Metaverse kavramı ile karşı 

karşıyayız. Amerikalı roman ve makale yazarı Neal Stephenson, 1992 

yılında yayımladığı ve sanal gerçeklik ortamlarındaki gerçeğe yakınlığı tarif 

ettiği bilimkurgu romanı “Snow Crash”te ilk defa “Metaverse” teriminden 

bahsetmiştir (Stephenson, 1992).   

 

Resim 1. Snow Crash Romanı 

O zamandan günümüze kadar teknolojide artırılmış gerçeklik, sanal 

gerçeklik, 3D holografik avatarlar, video gibi birçok gelişmeye şahitlik 

ederek çevrimiçi bir sanal dünya olan Metaverse yolculuğumuz da başlamış 

oldu. Daha sonrasında ise Ready Player One (Cline, 2011).  
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Resim 2. Ready Player One 

Metaverse, meta (ötesinde) ve universe (evren) kelimelerinden oluşmakta ve 

öte evren olarak adlandırılmaktadır (Çelik, 2022). Bu yeni sanal evren 

insanların yaşayabileceği güncel deneyimlerin çok ötesinde bir deneyim 

vaadi sunmaktadır (Bayram, 2022). Metaverse’e kısaca sürekli gelişen 

teknolojisi ile beraber sonunu tahmin edemediğimiz sınırsızlıkta deneyimler 

yaşatacak olan yeni bir sanal ya da yapay dünya diyebiliriz. Metaverse, 

ticari ve eğlence amaçlarının yanı sıra sanal dünyada farklı amaçlar için bir 

araya gelen topluluklar oluşturmaya olanak tanıyan bir tasarım, öte evren 

kullanıcılarının kendilerini bulundukları alanda temsil edecek avatarlar 

aracılığı ile etkileşim sağlayabildiği üç boyutlu sanal alanı kapsayan yeni bir 

internet konsepti ve siber uzaydaki “dijital büyük patlama” olarak ifade 

edilmektedir (Duan ve ark., 2021; Seok, 2021; Kuş, 2021). Metaverse, 

yaşadığımız dünyadaki gibi sosyal faaliyetleri gerçekleştirebildiğimiz dijital 

sanal bir dünyadır (Lee ve ark., 2021). 

 

Resim 3. Metaverse Dünyası 
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Bu yapay dünyada sanal gerçeklik gözlükleri ile eş zamanlı ve entegre bir 

biçimde hologram şeklinde oluşturulan ortama sanal ikiz olarak adlandırılan 

avatarlar (Suh & Ahn, 2022) ile giriş yapılarak sanal paralar 

(metaversecoinler) ile bir şeyler alabilir, konsere gidebilir, arkadaşın ile 

kafede buluşup bir şeyler içerken sohbet edebilir hatta iş yerine gitmeden iş 

ortamını eve taşıyarak çalışabilirsin (Bayram, 2022; Ko ve ark, 2021; Lee, 

2021). Ayrıca Metaverse’de gerçek hayatta bazen ayrımcılığa neden 

olabilen ırk, cinsiyet ve fiziksel engellilik gibi baskılayıcı ya da sınırlayıcı 

faktörlerin ortadan kalkabileceği insanların kendilerini daha özgür 

hissedebilecekleri düşünülmektedir (Duan, ve ark., 2021). Metaverse 

geliştikçe, insanlara birlikte yaşayabilecekleri reel dünyaya alternatif çok 

büyük bir dünyayı ayaklarının altına serecek. Büyük bir oyuncu kitlesine 

sahip ve metaverse evriminin bir parçası olma hırsı ve çabasını gösteren 

Fortnite, Roblox ve Minecraft gibi online oyun evrenlerinde zaten 

metaverse’in ayak izleri görülüyor. Metaverse, Personel Computer, android 

cihazlar, sanal gerçeklik gözlüğü, VR lensler veya artırılmış gerçeklik 

cihazları yardımıyla giriş yapılarak fiziksel dünyadan ayrılarak evren 

ötesine geçilen online 3D (3 boyutlu) sanal yaşam alanıdır (Reis ve ark., 

2011). Bu sanal yaşam alanı boş zaman alışkanlıklarımızı da değiştirecektir. 

Dijital dünya ile beraber hayatımıza giren “e-leisure” kavramı sanal 

platformlarda film izleyerek, oyunlar oynayarak ya da bir şekilde 

sosyalleşerek boş zamanlarını geçiren bireyleri tanımlamaktadır. Metaverse 

ile beraber boş zaman alışkanlıklarının güncel deneyimlerin de ötesine 

yaşanacağı “metaleisure” kavramı hayatımıza girmiş bulunmakta. Bedensel 

engeli nedeni ile halısaha maçına gidemeyen bir bireyin Metaverse 

deneyimi ile futbol oynama şansı ya da kiloları nedeni ile sosyalleşme 
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sorunu çeken bir bireyin Metaleisure aktivitesi ile Metaverse’de 

sosyalleşmesi bu yeni evrenin olası faydaları olarak ele alınabilir. Bu yeni 

evrenin olumlu katkılarının yanı sıra olumsuz katkıları da olabilecektir. 

İnsanlığın teknoloji ile serüveni bu süreci anlamasına yardımcı olacaktır. 

Evreni yakından tanımak ve anlamak için geçmiş tecrübelerin yanı sıra 

evrene ait güncel terminolojiye hâkim olmak gerekmektedir.  

 

Resim 4. A: VR Gözlük; B: Avatar; C: Metacoins 

Metaverse Terminolojisi 

Sanal Dünya: Kullanıcıların çeşitli cihazlar aracılığı ve avatar isimli sanal 

bir fiziksel görüntü ile giriş yaptığı, bireyin aynı anda birden fazla online 

platformda etkileşime geçilebildiği ayrıca gerçek dünya ile eş zamanlı 

erişim sağlanabilen simüle edilmiş evren ötesi alan olarak tarif edilebilir.  

 

Resim 5. Sanal Dünya 
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Artırılmış Gerçeklik: Fiziksel bir malzemeye çeşitli araçlar yardımı ile yeni 

sanal fonksiyon ve gerçekliklerin (grafik, müzik vb.) eklenerek gerçek 

dünyada fiziksel malzemenin görselliği zenginleştirilir. Birey aracın 

özellikleri ve kullanımı ile daha detaylı bilgi edinmiş olur (İpek, 2020).  

 

 Resim 6. Artırılmış Gerçeklik 

Sanal Gerçeklik: Bireyin fiziksel ortamdan gerçek dışı bir alana geçiş 

yaparak tüm sürecin sanal sunulması ile fiziki dünyadan bağımsız olarak 

bilgisayar, telefon ya da sanal gerçeklik sistemleriyle gerçekleştirilen 

görüntü ve ses gibi uyaranlar vasıtasıyla yeni yapay bir alan oluşturmaktır. 

Sanal gerçeklik sistemleri başta simülasyon içerikli uygulamalar olmak 

üzere eğitimde, görsel sanatlarda, mimaride, endüstriyel malzeme 

tasarımında, yayımcılıkta, ticarette ve video oyunları gibi birçok sektörde 

kullanılabilmektedir (Jerald, 2016).  

 

Resim 7. Sanal Gerçeklik 
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Karma Gerçeklik: video ile geliştirilmiş̧ grafikler ve grafiklerle geliştirilmiş̧ 

video arasındaki sürekliliği kapsamaktadır (Ohta & Tamura, 1999). Bu 

ortamda birey fiziki açıdan artırılmış ve sanal gerçeklilere göre daha serbest, 

konumu ve hareketleri konumlandırıcılar tarafından eş zamanlı olarak sanal 

ortama aktarılmakta ve karşılık bulabilmektedir. Karma gerçeklik 

kullanımları arasında video oyunları, eğitim, askeri eğitim, sağlık hizmetleri 

ve insan-robot işbirliği sayılabilir (İpek, 2020).  

 

Resim 8. Karma Gerçeklik 

Sanal Ekonomiler: Başlangıçta çevrimiçi oyunlarda sanal ögelerin alınıp 

satılması için kullanılmıştır. Bu oyunların birçoğunda, kullanıcılar 

birbirlerinden bir şeyler satın alabilir ve oyun parası için gerçek parayı takas 

edebilir. Kripto para birimleri ve takas edilemeyen tokenler sanal 

ekonomilerde kullanılabilir (Duan, ve ark., 2021). Sanal platformlarda var 

olan tüketim farklı bir boyuta erişmiştir. Özellikle oyunlarda tüketim boyutu 

sektörün ilgisi ile orantılı bir şekilde akademik literatürü de etkilemiştir. 

Veblen’in gösterişçi tüketimi işaret eden “aylaklık teorisi” sanal 

platformlarda gösterişçi tüketim boyutunu ele alarak Keskin ve Bayram 

(2019), tarafından “e-aylaklık” olarak tekrar yorumlanmıştır. Gösteriş için 

tüketim yapan bireylerin sanal platformlarla birlikte gösteriş boyutunun 
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artık sanal kıyafetler almak, sosyal medyada takipçi satın almak gibi form 

değiştirdiğini ifade etmişlerdir. Metaverse ile beraber bu sanal tüketim 

boyutunun giderek artacağı gözlemlenmektedir.  

 

Resim 9. Sanal Ekonomi 

Metaverse Şirketleri 

Birçok sosyal medya uygulamalarının sahibi ve sosyal medyanın en büyük 

temsilcilerinden birisi olan Mark Zuckerberg tarafından şirket isminin 

“Meta” olarak değiştirileceğinin duyurulmasından sonra Metaverse kavramı 

insanların hafızasında daha fazla yer almaya başladı. Meta, sanal gerçeklik 

ürünleri üzerine çalışan Oculus şirketini satın aldı (2 milyar dolar) ve 

Microsoft yazılım şirketi ile anlaşma imzalayarak günümüzde dünyanın en 

önemli Metaverse yatırımcıları listesinin lideri konumunda yer almaktadır. 

Ayrıca Fortnite, Roblox ve Epic gibi diğer oyun platformları da Metaverse 

için büyük arge çalışmaları ve yatırımları yapmaktadır (URL-2). 

 

Resim 10. Metaverse Şirketleri 
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Metaverse’de İlkler 

Sanal dünya ile ilgili gelişmelere bakıldığında The Information’da 

yayınlanan bir rapora göre, Facebook’un yaklaşık 10.000 çalışan 

personelinin 2000 civarı artırılmış ve sanal gerçeklik ürünlerini tasarlama ve 

geliştirme üzerinde yoğunlaştığı bilinmektedir. Facebook insanları online 

olarak bir odaya toplayıp ortak çalışma için konferans görüşmesi 

düzenlemek amacı ile bir 3D dijital platformu oluşturup sanal gerçeklik 

konusunda büyük adımlar gerçekleştirdiği görülmektedir (URL-3). Roblox 

veya Fortnite gibi bazı video oyunu toplulukları özellikle çocuk ve gençlerin 

yoğun ilgi gösterdiği Metaverse’e ilk tuğlalarını koyarak meta-evrenin 

inşasının startını zaten çoktan yaptılar. 2021 yılının Nisan ayında rapçi 

Travis Scott’un Fortnite’ta avatar olarak karşımıza çıktığı konserlerde 12 

milyondan fazla oyuncu takip etti. Konserlerde katılımcılar Fortnite oyunu 

platformundan daha önceden satın aldıkları oyuncu görünümü ile dans 

hareketlerini de kullanarak etkileşime geçtikleri ve büyüleyici görsel 

efektlerin ortaya çıkmasını sağladıkları video kliplerin de birer parçası 

olarak konserlerin başarısına büyük katkı sağlamışlardır (URL-4).  

 

Resim 11. Travis Scott Fortnite’ta 
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Metaverse’de gerçekleştirilen bütün boş zaman aktivitelerini “metaleisure” 

olarak tanımlayan Bayram (2022), Travis Scott’un Fortnite’ta 

gerçekleştirdiği konsere katılan bireyleri bir “metaleisure” katılımcısı olarak 

tanımlamıştır. Metaleisure güncel boş zaman deneyimlerinden de öte bir boş 

zaman deneyimini insanların Metaverse ile yaşayacağı iddiasını 

taşımaktadır. Travis Scott’un konserine dünyanın farklı ülkelerinden birçok 

insan katılmıştır. Metaverse’ün zaman ve yer kavramının engellerini ortadan 

kaldırma özelliği birçok farklı ülkeden insanı konserde buluşturmuştur. Bu 

durum avatarlar aracılığı ile Metaverse’de farklı ülkelerde yer alan müzeleri 

gezme, oyunlara katılma ya da başka boş zaman deneyimlerini güncel boş 

zaman deneyiminden öte yaşama fırsatı yaşatmaktadır. Metaleisure, 

ötesinde anlamı taşıyan “meta” ve boş zaman anlamı taşıyan “lesiure” 

kelimelerinin bir araya gelmesi ile ortaya atılan bir kavramdır. Metaverse’ün 

mevcut deneyimlerden de öte bir deneyim yaşattığını desteklemektedir.  

Metaverse’de sınırsız eğlence ve hazın yanında yaşamda diğer sektörlerde 

de çok önemli ve büyük yenilikler olacaktır. Elbette bu sektörlerin başında 

da sağlık gelecektir. Bu alanda artırılmış gerçeklik uygulamaları dikkat 

çekiyor. Örneğin “Cruscope’sVirtuali-Tee” olarak isimlendirilen tişört 

sayesindeakıllı telefonekranında hem organların boyutu, hem birbirleri ile 

komşuluklarını görülebilmekte. Yine buna benzer bir uygulamada Seul’de 

gerçekleştirildi bir üniversitede omurga cerrahisi için kurulan merkezde 

omurga ameliyatlarında kullanılan vidalamanın hangi doğrultuda, ne kadar 

derinliğe, ne hızda gönderilmesi gerektiğine kadar algoritmalar 

deneyimlendiriliyor (URL-5).  
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Resim 12. Cruscope’sVirt- Tee 

Özel üretilmiş artırılmış sanal gerçeklik ürün ve uygulamaları sayesinde 

terörle mücadele kapsamında görev alan polisler için de sanal gerçeklik ile 

eğitimler verilebilmektedir. Artırılmış sanal gerçeklik ile birlikte düşman 

unsurlardan aksiyon alınabildiği operasyon ortamlarının bire bir 

oluşturulmasıyla uçak kaçırma, metro ve rafineri gibi durumların simule 

edilebildiği bu şekilde personele herhangi bir kayıp verilmeden birçok 

eğitim programının verilebilmektedir (URL-6).   

 

Resim 13. Gerçeklik Ürün ve Uygulamaları Sayesinde Terörle Mücadele 
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Eski adı Facebook olan günümüzde ise Meta olarak bahsedilen şirketin 

CEO’su Mark Zuckerberg, şu an ultra yüksek geniş bant hızları, sanal 

gerçeklik başlıkları (VR) ve sürekli açık çevrimiçi olarak Metaverse’in bazı 

özellikleri ile halihazırda aktif olarak kullanıldığını aktarıyor ancak 

Metaverse’in bütün özelliklerinin yaygınlaşarak hayatımıza girmesinin beş-

on yıl arasında bir zaman alacağını belirtiyor (Suh & Ahn, 2022). 

Metaverse ve Spor 

Son yüzyıllarda dünyada bütün sektörlerin olduğu gibi spor da teknolojik 

gelişmelere uyum sağlamak durumunda kalmış ve yeni yapılanmalar söz 

konusu olmuştur (Talimciler, 2016). Sonuçta sporda da bireyin gerçek 

hayattan koparak tamamen sanal bir dünyada spor içerikli aktivitelere 

katıldığını görmekteyiz. Oyunların insanların doğal hayat akışı üstüne inşa 

edilerek gerçek dünyada yaşamaya devam edildiği algısını beyine kabul 

ettirilerek gerçek ve gerçek olmayanın birbirine karıştığı interaktif sanal 

oyunların en yoğun olarak insanların boş zaman saatlerindeki 

gerçekleştirdikleri aktivitelerin haline geldiği söylenebilir. Bu hızlı 

değişimin adı günümüzde ‘’Metaverse’’ olarak ifade edilmektedir. 

Litearatürde sporda gerçekleşen sanal gelişmelere göz atıldığında Liverpool 

kulübünün CEO olarak Peter Moore’u spor ve canlı eğlence bölümünün 

başına geçirdiğini ve Moore’a şirketin Metaverse hakkında düşünceleri 

sorulduğunda, SportsPro ile Zoom vasıtasıyla gerçekleştirdiği görüşmesinde 

bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazlar için video oyunları ve 

simülasyonları geliştirmek için kullanılan teknoloji hakkında çok net 

sonuçlara ulaştıklarını ve Meta veriyi görüyoruz, her şeyin dijital bir ikizi 
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olacak şeklinde cevap verdiğini görmekteyiz. Ayrıca her ortamın çevresinde 

bir tür AR, VR veya karma gerçeklik olacağını ve insanların ne izledikleri, 

nasıl etkileşimde bulundukları, bir şeyleri nasıl satın aldıkları bu ikiz 

dünyadan takip edilebileceğini ifade etmektedir. 

 

Resim 14. E- Spor 

Sporun gelecekteki yapılanması düşünüldüğünde içinde E-spor boyutunu ele 

aldığımızda şüphesiz kuşak farkı en çok tartışılacak konuların başında 

gelecektir (Mustafaoğlu, 2018). Z kuşağı ve alfa kuşağının diğer spor 

alanlarındansa E-spor’un merkezinde olacağı ayrıca artırılmış gerçeklik ile 

Metaverse’in iç içe olduğu bu sürecin güçlenmesi ile 2028 ya da hemen 

sonrasında E-spor’un olimpik bir spor branşı olacağı düşünülmektedir. E-

spor’un hızla  daha çok kitle tarafından tanınmasının yanında sektörünün 

paydaşları olan oyuncuların ve izleyicilerin sayısının ayrıca sponsorlar ile 

reklam gelirlerinin artması ve spor ekonomisi pastasında söz sahibi 

olmasıyla birlikte uluslararası olimpiyat komitesinin dikkatini çekecek 

böylece olimpik süreci de başlamış olacaktır (DiFrancisco-Donoghue & 
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Balentine, 2018). Ayrıca Z ve alfa kuşaklarının kendilerini sporcularla 

özdeşleşmesi sayesinde sporcuların ekonomik kazanım gücünü de daha da 

artacağı düşünülmektedir  (Kocadağ, 2017).  

 

Resim 15. Metaverse’de Spor (Metaleisure) 

Engellilerin Hayatında Yapay Zekâ ve Metaverse 

Yapay zekâ üretildiğinden beri özellikle engelli insanların işlerini 

kolaylaştırıyor. Geliştirildiği günden beri yapay zekânın insanlara yardım 

ettiğini biliyoruz. Siri, Echo ve Alexa isimli yapay zekâ içerikli sesli 

asistanlar, engellilere hava durumu ve maç skoru gibi birçok günlük 

haberlere ulaşmada engelli bireylere kolaylık sağlıyor. Konuşma engeli 

bulunan kişiler konuşulanları metne çeviren veya metindekileri konuşmaya 

çeviren teknoloji sayesinde diğer insanlar ile daha rahat iletişim kurabiliyor. 

Ayrıca Google Parrotron veya Voiceitt yapay zekâ teknolojileri konuşma 

bozukluğu olan insanların telaffuzunu öğrenerek normal bir insanın 

konuşmasına çevirebiliyor. Çeviri teknonolojisi GnoSys uygulaması işaret 

dilindeki hareketleri kamera aracılığıyla algılayarak metne ve konuşmaya 

çevirerek işitme engellilerin işini kolaylaştırıyor. Görme sorunu yaşayan 
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bireyler için de Seeing Al uygulaması karşısındaki insanların fiziksel 

görüntüsünü anlatıyor ayrıca yeni teknolojiye sahip yapay zeka kitap ve 

gazeteyi seslendiriyor hatta akıllı telefon ekranını metne çevirip görme 

engelli bireyin günlük haberleri takip edebilmesini ve diğer insanlarla 

iletişim kurabilmesini sağlıyor. Hareket etmede sorun yaşayan kişiler hatta 

görme engelli bireyler için bile Google’ın geliştirdiği Waymo, Uber, Lyft 

gibi şirketlerin ürettiği kendi giden arabalar birçok yere rahatça 

gidebilmeleri için imkân sunuyor. Beyindeki sinyalleri analiz ederek yazıya 

dönüştüren teknoloji ile felçli bireylerin diğer insanlar ile iletişim 

kurabilmesinin ve sosyal hayata entegre olmasının yolu açılıyor. Yapay 

zekânın kullanıldığı teknolojiler sayesinde engelli bireylerin hayatlarının 

daha çok kolaylaşacağı yakın bir geleceği düşünmek çok da imkansız 

görünmüyor. İngiltere'de Sure olarak bilinen Rexona, Mintel'in bu yıl 

yaptığı araştırmadan sonra, Metaverse'te kapsayıcı bir deneyim tasarlamak 

için ilham aldı. Dijital tüketicilerin yaklaşık %60'ı metaverse dünyalarında 

kapsayıcılık eksikliği olduğunu düşünürken, tüketicilerin %61'i 

Metaverse'in engelliler için olumlu bir deneyim olabileceğini belirtiyor 

(URL-7). 

 

Resim 16. Metaverse’de İlk Maraton Metathon 
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Sonuç 

Öte evren ya da sanal yapay dünya olarak adlandırılan Metaverse’de 

insanların oturdukları yerden üç boyutlu internet konseptinde sanal ikizleri 

olan avatarlar vasıtasıyla etkileşim sağlayabilecekleri metaversecoinler ile 

alış-veriş yapabilecekleri, bir kafe veya konsere gidebilecekleri, iş 

ortamlarını ve spor salonlarını eve taşıyabilecekleri bir fırsat 

yakalayabilecekleri ayrıca Metaverse’in gerçek hayatta ayrımcılığa neden 

olan ırk ve cinsiyet gibi faktörlerin hatta dezavantaja sebep olan engellilik 

gibi durumların ortadan kalkmasını sağlayarak insanların hem iş ve sosyal 

hayatta hem de sporda kendilerini daha özgür hissedecekleri bir dünyada 

bulunma fırsatını yakalayabilecekleri söylenilebilir. 
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GİRİŞ 

Spor insanların fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini 

sağlama noktasında önemli bir sosyal faaliyet alanıdır. Bireylerin spora 

yönelme de önem verdikleri bazı eğilimler vardır, bunlardan biri fiziksel 

görünüme önem verme olarak da bilinen beden algısıdır. İnsanların fiziksel 

gelişimleri ile birlikte ortaya çıkan görünümlerini beğenmeleri, beraberinde 

kendine güven duygusunu da geliştirmektedir (Yalçın, 2009). İnsanlar ilgi 

alanlarına göre farklı spor dalları ile ilgilenebilmektedir. Bu spor dallarını 

bazı bireyler elit sporcu seviyesine çıkmak için yaparken, bazı bireyler ise 

rekreatif olarak hobi, sağlık, boş zaman geçirme, sosyalleşme gibi 

nedenlerle yapabilmektedir. Ayrıca rekreasyon amaçlı bir spor dalına 

başlangıç yapan bireylerin, devamında elit sporculuk seviyesine çıkmaları 

da mümkündür. Elit seviyede spor yapan bireylerinde profesyonel 

sporculukları sona erdiğinde rekreasyon amaçlı spor yapmaya devam 

edebilmektedirler. Günümüzde savunma ve dövüş sporları olarak 

adlandırabileceğimiz spor dallarına ilgi oldukça yoğundur. Bu spor 

dallarının bireyler üzerinde özgüven, zihinsel sağlık, stres azaltımı, 

rahatlama, fiziksel görünüm, saldırganlık ve şiddet duygusu azalımı, öfke 

kontrolü, ahlaki gelişim gibi birçok farklı olumlu etkileri olduğu 

bilinmektedir. Literatür de bu yönde araştırmalar yapılmış ve çeşitli 

bulgularla bu olumlu etkiler desteklenmiştir.  

Tüm bu anlatılanlar ışığında bu bölümün amacı savunma ve dövüş 

sporlarının psikolojik etkilerinin incelenmesidir.  
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Savunma ve Dövüş Sporları 

Savunma ve dövüş sporları olarak bilinen spor dalları; Kick Boks, Boks, 

Karate, Taekwondo, Güreş, Aikido, Judo, Muay Thai, Wushu-Kung Fu, 

MMA vb. bireysel olarak yapılan kendilerine özgü birtakım kuralları olan 

bireysel spor dallarıdır.  

 

Kick Boks 

Kick boks spor dalı içerisinde yumruk ve tekme vuruşları bulunan, genel 

anlamda savunma amacıyla karate, muaythai ve boks gibi spor dallarından 

geliştirilen kendine özgü kuralları bulunan popüler bir dövüş sporudur 

(URL-1). Savunma ve dövüş sporlarından birisi olan kick boks spor dalı 

profesyonel ve amatör olarak yarışmaların yapıldığı bir performans 

sporudur. Ayrıca rekreasyon amacıyla ise sağlık, hobi, serbest zamanları 

değerlendirme maksadıyla yapılan kick boks spor dalına ilgi her geçen 

artmaktadır (Gümüşay, 2022). 

Boks 

Boks, spor dalı iki kişinin hakemlerin gözetiminde karşılıklı olarak yumruk 

atarak ve birbirleri nakavt ya da puan ile yenmeye çalıştıkları bir spor 

müsabakasıdır. Profesyonel boks yapan sporcular müsabaka esnasında 

sadece şort giyerlerken amatör boks sporcuları şort ve atlet giymektedirler. 

Amatör ve profesyonel boksörler karşılaşma esnasında dişlik ve kasık 

korucusu kullanmak zorundadırlar. Amatör boksörler ilave olarak koruyucu 

başlık olan kaskları da kullanmaktadırlar (URL-4).  
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Karate  

Karate sporu Japonya’nın Okinawa adasında ortaya çıkan silah veya alet 

kullanmadan kendini savunma amacı ile yapılan bir savaş sanatıdır. Sadece 

bir teknik kullanarak dövüşü bitirme anlamı taşıyan “todome waza tekniği” 

ile rakibi etkisiz hale getirmeyi amaçlayan karate spor dalını uygulayan 

birey üzerinde fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlık gibi bir takım olumlu 

etkileri vardır. Vücudun tüm bileşenleriyle konsantrasyon halinde olmayı 

gerektiren karate spor dalının eğitim sistemi bireylerin motor beceri, 

koordinasyon, benlik saygısı, kendine güven, öfke kontrolü, azim-irade gibi 

bireysel katkılarının yanında, sosyal olarak da takım çalışması, iletişim 

becerileri ve sosyal etkileşimi geliştirilmesine katkı sunmaktadır (Messaoud, 

2016). 

Taekwondo 

Taekwondo spor dalının kelime anlamı TAE; Ayak, KWON; El ve DO ise 

ahlak ile Erdeme ulaşılması için takip edilen düşünce ve davranış olarak 

kullanılmaktadır. Taekwondo kelime ile de ifade edildiği üzere el ve ayaklar 

kullanılarak uygulanan savunma ve vuruş teknikleri içeren, sporcuda da 

ahlaki değerlerin gelişimine katkıda bulunan bir savunma ve dövüş sporudur 

(URL-2). 

Güreş 

Güreş iki rakip sporcunun belli bir boyuttaki minder üzerinde herhangi bir 

araç kullanılmadan vücudun farklı bölümlerinin çalışmasıyla 

gerçekleştirilen kuvvet, dayanıklılık, beceri ve zekâ kullanılarak kuralları 

belirlenmiş bir şekilde sporcuların birbirlerine üstünlük kurma 
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mücadeleleridir (Aydos ve ark., 2009). Türklerin ata sporu olarak bilinen 

güreş spor dalı mertlik oyunu olarak da bilinmektedir. Güreş spor dalı aynı 

zaman da çeşitli düğün, eğlence, festival gibi etkinliklerde bir  gelenek 

olarak yapılmaktadır. Günümüzde güreşin halen ilgiyle devam eden bir spor 

dalı olması Türklerin güreş spor dalını diğer sporların temeli olarak 

görmesinden kaynaklanmaktadır (İnan, 2021). 

Aikido 

Savunma ve dövüş sporları içerisinde barışçıl felsefesi ve kendine özgü 

teknikleri bakımında Aikido spor dalının neredeyse tam bir savunma sporu 

olduğu söylenebilir. Tabi savunma sporu ya da dövüş sporu ya da bir savaş 

sanatı olarak nitelendirmesi uygulayıcısı tarafından belirlenebilmektedir. 

Bunun sebebi ise Aikido spor dalının köklü bir Japon savaş sanatı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Japon Savaş Sanatları disiplinlerinin 

modernleşmiş bir hali olan Aikido spor dalı Morihei Ueshiba (1883–1969) 

tarafından ömrü boyunca gelişimine katkı sağlayan bir savaş sanatıdır 

(Dobson, 1993). Aikido savaş sanatı olmasının yanında, uygulayıcısına 

hayatı tanıtır, saygılı olmayı öğretir. (Emçioğlu, 1999). 

Judo  

Japon savaş sanatı sanatı olan Judo; Ju ve Do kelimelerinin birleşmesinden 

oluşmaktadır. “Ju” kelimesi gevşek, yumuşak, sert olmayan anlamına 

gelirken “Do” ise ; yol ve prensip anlamlarına gelmektedir. “Judo” yumuşak 

yol anlamına gelmektedir (Urartu, 1998). Judo sporu kuvvet kullanmadan 

rakibin gücünden faydalanarak onu alt etme sanatıdır. Savunma sporu olarak 

nitelendirilebilecek sporlardan biridir. Temel felsefesi karşı tarafın gücünü 
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bedensel beceriyi, zihinsel beceri ve kendine özgü tekniklerle birleştirerek 

az kuvvet kullanma prensibine dayanan spordur.  

 

Muay Thai 

Muay Thai spor dalı Tayland'da ortaya çıkmıştır. Ayrıca bazı yerlerde 

Tayland Boksu da denilmektedir. En başta Tayland ülkesi olmak üzere 

Myanmar (Burma), Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde 

uygulanmaktadır. Muay Thai spor dalı yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin 

oldukça sert bir şekilde kullanıldığı dövüş sanatıdır (URL-5). Muay Thai 

spor dalı tam bir dövüş sporu olarak ifade edilebilir. Kendine özgü olan 

teknikleri, özellikle diz ve dirsek vuruşlarını oldukça sert bir şekilde 

kullanılmaktadır. Muay Thai spor dalı rakibe karşı kullanılacak her tekniği 

vücudun tüm dinamiklerini devreye alarak tam güç kullanma prensibi ile 

uygulanmaktadır.  

Wushu- Kung Fu 

Wushu spor dalı Çin ülkesinin savunma ve dövüş sporlarındandır. Çin 

denilince savunma ve dövüş spor dalları yada Uzakdoğu Sporları akla 

gelmektedir. Wushu kelime olarak  “WU” savaş, otorite ve fiziksel 

uygulama gibi anlamlara gelirken, “SHU” kelimesi ise yetenek , teknik ve 

sanat anlamlarına gelmektedir. Tüm bu bilgilerle ifade etmek gerekirse 

wushu savaş sanatı ve fiziksel bir yetenek olarak kısaca ifade edilebilir. 

Uzakdoğu felsefesinin harmanladığı bir spor olduğunu da söyleyebiliriz. 

Kişilerin beden ve ruh uyumu noktasında, ayrıca kişisel gelişim ve öğrenme 

düzeyinin artması gibi olumlu etkileri olan bir savunma ve dövüş sporudur 

(URL-3).  



REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 120 

 

 

MMA(Mixed martial arts) 

MMA (Mixed martial arts) karma bir savunma ve dövüş sporu olup 

içerisinde birçok savunma ve dövüş sporlarının tekniklerini 

barındırmaktadır. MMA Müsabakaları kafes denilen altıgen ya da yuvarlak 

olan alanlarda yapılmaktadır. Farklı savunma ve dövüş sporlarında elit 

sporcuların kendilerine yer buldukları ve kendi stillerini ifade ettikleri bir 

arena olduğu da söylenebilir.  Kendine özgü farklı kuralları olan bu branş 

diğer savunma ve dövüş sporlarına göre çok daha sert bir spor dalı olduğu 

söylenebilir. Müsabaka sonucu genellikle nakavt etme (knockout), rakibi 

boğma veya kilit teknikleriyle pes ettirme ile sonuçlanmakta ama bu 

durumlar maç sırasında oluşmadıysa puanlar hesaplanarak galip ilan 

edilmektedir.  

Psikoloji ve Spor 

Modern bilimlerin kurulması ile birlikte psikoloji kavramını bilim insanları 

farklı şekillerde tanımlamışlardır. James (1842–1910) psikolojiyi bireylerin 

ruhsal yaşamlarını inceleyen bir bilim olarak tanımlamıştır. Ruh bilgisi 

anlamına gelen psikoloji, psyche (Ruh) kelimesi ile Logos (Bilgi) 

kelimelerinin birleşiminde meydana gelmiştir (Baymur, 1996).  Spor 

psikolojisinde sporculara yönelik zihin düzeylerinin gelişmesi için birtakım 

müdahalelerde bulunulabilir. Bunlar; güdülenme ve motivasyon düzeyleri, 

odaklanma ve hedef belirleme, özgüven, algılama, stres yönetimi, öfke 

kontrolü gibi konuları içermektedir.  
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Savunma ve Dövüş Sporları Psikolojik Etkiler 

Savunma ve Dövüş Sporlarının psikolojik etkilerini literatür taraması 

üzerinden incelediğimiz bu çalışmada, saldırganlık, öfke ve şiddet düzeyleri, 

stres ile başa çıkma, özgüven ve problem çözme becerileri, iletişim 

becerileri, uyku kalite düzeyleri, kaygı düzeyleri, güdülenme ve motivasyon, 

egzersiz bağımlılıkları, duygusal zekâ, psikolojik dayanıklılık, kişilik 

özellikleri, tükenmişlik düzeyleri, atılganlık düzeyleri üzerine yapılan 

çalışma sonuçları incelenecektir. 

Saldırganlık  

Savunma ve dövüş sporları öfke ve saldırganlığın oldukça yoğun olarak 

yaşandığı spor dalları olarak algılanmaktadır. Bu spor dallarının 

katılımcıları üzerindeki psiko-sosyal etkileri ile ilgili olarak olumlu ya da 

olumsuz farklı ve karmaşık değerlendirmeler yapılmaktadır.  Öncelikle 

savunma ve dövüş sporları ile ilgilenen bireylerin psiko-sosyal değişimler 

ile bir takım ahlaki gelişimlerini artırdığını savunan birçok bilim insanı 

vardır. Tabi ki spor dallarının insanların saldırganlık düzeylerinin 

arttırdığına yönelik düşüncelere sahip bilim insanlarının sayıda azımsanacak 

gibi değildir. Savunma ve dövüş sporlarının oldukça eski zamanlardan beri 

yapıldığı göz önüne aldığında savaş zamanlarında rakibi etkisiz hale getirme 

ya da öldürme gibi durumlar yaşanabilirken, barış zamanlarında ise amaç 

bireysel gelişim ile birlikte disipline olma çabasına evrilmiştir (Tekin, 

Tekin, & Eliöz, 2011).Savunma ve dövüş sporlarının psikolojik etkilerinin 

ortaya konulması; antrenörler, sporcular ve bilim insanları için teşkil 

edebileceği düşünülmektedir. 
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Güvendi ve Pehlivan (2020) “Dövüş Sporcularının Kendi Kendilerine 

Konuşmaları ile Saldırganlık ve Öfke Davranışlarının İncelenmesi” isimli 

çalışmalarında dövüş sporu yapan bireylerin cinsiyet, Millilik durumları, 

spor yılı değişkenine göre sporda saldırganlık ve öfke ölçeğinin alt 

boyutlarında anlamlı farklılık saptanmadığı belirlenmiştir. Yaş düzeyleri 

analizinde ise saldırganlık alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılık 

görülmektedir bu farkın 15-17 yaş aralığının sıra ortalamalarında diğer yaş 

düzeylerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığının 

ergenlik dönemine denk geldiği düşünüldüğü için saldırganlık düzeyinde bu 

denli bir farklılık ortaya çıktığı düşünülmektedir.  

Karakuzulu (2018) “Savunma Ve Dövüş Sporları Yapan Sporcular ile Diğer 

Bireysel Sporları Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin 

İncelenmesi” isimli çalışmasının sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine bağlı 

olarak erkek bireylerin kadınlara oranla Edilgen Saldırganlık ve Genel 

Saldırganlık eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cinsiyet değişkenine göre diğer alt boyutlarda ise anlamlı bir farklılık 

saptanamamıştır. Katılımcıların yaş değişkenine göre sonucun saldırganlık 

eğilimleri analizlerinde yaşı daha küçük olanların lehine olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak; istatistiksel verilerin analizinde sporcuların 

anne-baba eğitim durumu değişkenine göre bu çalışma için anne eğitim 

durumu yüksek olan sporcuların daha az saldırgan, anne eğitim durumu 

ilkokul ve ortaokul olan sporcuların daha saldırgan olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Böylelikle, saldırganlık eğilimini önlemenin yollarından birinin 

eğitim seviyesini yükseltmek ve bilinçli ebeveynler yetiştirmek olduğu ve 
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bu durumun da spordaki saldırganlığı büyük oranda etkileyeceği 

düşünülmektedir.  

Başka bir araştırmada ise Shokoufeh ve Türkmen (2019) “Türkiye'de Elit 

Erkek ve Bayan Güreşçiler ile Spor Yapmayan Bireylerin Liderlik ve 

Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında güreş sporu 

yapan bireylerin, spor yapmayan bireylere göre saldırganlık puanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucunu ulaşmışlardır. 

Yıldız (2021) ise yaptığı “Taekwondo Sporcularının Özgüven Seviyelerinin 

Algılanan Stres ve Saldırganlık Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi” isimli 

çalışmasında Taekwondo sporu yapan bireylerin algılanan saldırganlık 

ölçeği ile ölçeğin tüm alt boyutlarında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, spor yapma, millilik 

düzeyi gibi değişkenler üzerinden yapılan analizlerle istatistiksel anlamda 

bir farklılık oluştuğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Mazılı (2018) Çalışmasında “Taekwondo ve Karate spor dallarında temaslı 

müsabaka stili yapan bireylerinin saldırganlık ölçeği” analiz sonuçlarına 

göre kullanılan ölçeğin alt boyutlarından edilgen saldırganlık boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Diğer alt boyutları 

olan yıkıcı saldırganlık ve atılgan saldırganlık alt boyutlarında ise “kumite 

ve kyorugi” stillerinde bulunan bireyler arasında anlamlı farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 



REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 124 

 

 

Stres Düzeyleri 

Acun (2022) yaptığı çalışmada “Elit Seviyede Spor Yapan Taekwondo ve 

Muaythai Sporcularının Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Stres Düzeylerinin 

Karşılaştırılması” sonuçlarına göre Muay Thai ve Taekwondo sporu yapan 

bireylerin stres düzeyleri ile bağlılık düzeyleri arasında ilişki (korelasyon) 

analizi sonucunda negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durumda 

sonuçlara göre sporcuların stres düzeyleri düştükçe bağlılıkları yükseleceği, 

ya da tersi olarak stres düzeyleri yükseldikçe bağlılıklarının düşeceği 

görülmektedir. 

Efek ve Yiğiter (2022) yapmış oldukları “Spor, Stres ve Sportmenlik isimli 

araştırmada spor branşları karşılaştırmasında” Voleybol ve Atletizm yapan 

katılımcıların en düşük stres düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşırlarken, 

mücadele sporu (savunma ve dövüş sporları) yapan bireylerin ise araştırma 

grubuna oranla brans değişkenine göre en yüksek stres düzeyine sahip 

olduğu sonucu ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre yapılan spor türü ile 

bireylerin algıladıkları stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve 

bununla birlikte algılanan stres düzeyinin spor dallarına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmakta olduğu görülmektedir. Takım sporları içinde 

bulunan sporcuların kendilerini daha az stresli hisettikleri yapılan çalışma 

ile belirlenmiştir. Bireysel sporlarda ise sporcuların yoğun düzeyde kaygı ve 

stres hissettikleri ve bu durumun nedenleri arasında sorumlulukları tek 

başına üstlenme, tek başına mücadele etme ve göz önünde olduğundan 

yapacağı hatalarda komik duruma düşebilme ya da rezil olmak gibi 

kaygılardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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Yıldız (2021) “Taekwondo sporu yapan bireylerin algılanan stres düzeyi ve 

ölçeğin” tüm alt boyutlarında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

spor yapma, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile gelir düzeyi, 

millilik düzeyi gibi değişkenler üzerinden yapılan analizde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Başka bir çalışmada ise, Kesler 

(2020) güreş yapan sporcuların stres düzeyleri puan ortalamalarının serbest 

stil ile grekoromen stil güreş yapanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık olmadığını belirtmiştir.  

Tazegül (2012) “Bireysel Sporcuların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının 

Karşılaştırılması” isimli çalışmanın sonuçlarına göre serbest güreş ve halter 

spor branşlarındaki bireylerin, diğer sporculara göre stres ile başa çıkma 

tarzlarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırma diğer 

araştırmalarla kıyaslandığında ise bireysel spor dalları ile ilgilen bireylerin, 

takım sporu yapan bireylere göre daha etkin olarak stres ile başa çıkabildiği 

sonucunu destekler niteliktedir. Bu sonuçların bireysel spor yapan bireylerin 

sorumluluk ve eleştiri alma noktasında ya da başarısızlık ile karşılaşma 

notanda bu durumlara hazır olma ve stres ile baş edebildiği görülmektedir. 

Ayrıca spor yapmanın bireyde oluşturacağı bir takım gelişimlerin ve bu 

gelişimlere bağlı olarak özgüven duygusu yaratması ve bu duruma bağlı 

olarak da bireylerin karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında daha mantıklı bir 

şekilde mücadele edebilmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Özgüven 

Özgüven, bireyin kendine ve yapabileceklerine güven duyarak hareket 

etmesi, mutlu ve iyi hissetmesi olarak ifade edilmektedir (Lauster, 2003). 
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Sporda özgüven ise sporcuların başarıya ulaşabilmek için ortaya çıkabilecek 

aksilikler ve problemler ile başa çıkabilme ya da kötü sergilenen bir 

performans sonrası hızlı toparlanması olarak tanımlanabilir. Sportif  

özgüven için sporcunun kendisinde yüksek oranda başarı beklentisi ile 

kendine güven duygusu yüksek olmalı ve sporcuların zihinsel ve fiziksel 

becerilerinin yüksek olması gerekliliği yönündedir (Vealey, 2004; Yıldırım, 

2013). Ayrıca Zorba (2012) düzenli şekilde spor yapan kişilerin öz saygı 

gelişimi, özgüven artması gibi olumlu birtakım sonuçlara neden olduğunu 

ifade edilmiştir. 

Yıldız (2021) yaptığı çalışmada taekwondo spor dalı yapan bireylerin 

özgüven ölçeği ve alt faktörlerinden elde edilen puanları cinsiyet, yaş, 

medeni durum, eğitim durumu, spor yapma, anne eğitim durumu, baba 

eğitim durumu, aile gelir düzeyi, millilik düzeyi gibi değişkenler üzerinden 

incelemiş ve yapılan karşılaştırmalarda da istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulmamıştır. Aydın (2021) ise “Boksörlerin Özgünlerinin Problem 

Becerisine Etkisi” isimli çalışmasının bulgularında, boks spor dalı yapan 

bireylerin eğitim değişkeni incelendiğinde lisansüstü eğitime sahip 

bireylerin özgüven düzeyleri anlamlı düzeydedir. Spor yaşı değişkenine 

göre 14 yıl ve üzerinde boks sporu yapan bireylerin özgüven düzeyleri, 3 yıl 

ve altında spor yapan boksörlerden özgüven düzeylerinden daha yüksek 

düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu sonuçların yanında yapılan ilişki 

analizinde ise özgüven düzeyi artan sporcuların problem çözme becerilerini 

pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Gökkaya (2017) “Psikolojik beceri kıstası olarak özgüvenin, elit sporcuların 

performansına katkısı; Boks Milli Takımı” örneği isimli çalışmasında elit 
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sporcuların yaş değişkeni, eğitim düzeyi gelir düzeyi değişkenlerinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın ilişki analizine göre ise 

başarı algısı ile sportif özgüven ölçeği puanları arasında negatif yönde orta 

düzeyde anlamlı ilişki elde edilmiştir. Bu sonuca göre elit düzeyde boks 

sporu yapan bireylerde özgüven arttıkça başarı algı düzeyinin düşebileceği 

sonucunu vermektedir. 

Güdülenme/Motivasyon 

Güdülenme kavramı spor ve egzersiz psikolojisi araştırma   alanlarında 

sıklıkla ele alınan konular arasında yer almaktadır. Ayrıca bu kavramın 

tanımlanmasına yönelik çok sayıda kuram oluşturulmuştur. Özgür irade 

kuramına göre güdülenme davranışı üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu 

davranışlar içsel güdülenme, dışsal güdülenme ve güdülenmeme olarak 

ifade edilmektedir (Deci & Ryan, 1985).  

Mumcu ve Özgül (2018) “Açık ve Kapalı Becerileri İcra Eden Sporcuların 

Kişilik Tiplerinin Güdülenmeleri Üzerine Etkileri” isimli çalışmasında, 

kişilik tiplerinin, sporcuların güdülenmeleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

Araştırma örnekleminde; judo, taekwondo, atıcılık, güreş, masatenisi, boks, 

halter, tenis, yüzme, karate, bocce, bilardo, satranç, badminton ve okçuluk 

dallarında milli olmuş 239 sporcu yer almıştır. Yapılan araştırma 

sonuçlarına göre, açık ve kapalı beceri gerektiren spor dallarını yapan 

sporcuların kişilik tiplerinin, sporcuların güdülenme düzeyleri üzerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Satılmış (2021) 

mücadele sporlarıyla uğraşan sporcuların millilik değişkeni açısından 

güdülenme düzeylerinde elde ettiği sonuçlara göre güdülenmeme alt 
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boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlamıştır. Diğer güdülenme alt 

boyutlarında ise anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemiştir. Bingöl ve 

Yıldız’ın (2021) yapmış oldukları çalışmaya savunma ve dövüş sporlarından 

Boks, Muay Thai, Kickboks, Wushu ve Taekwondo branşlarından 325 

sporcu katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre kendiyle konuş ve performans 

arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Başka bir açıdan 

değerlendirildiğinde ise motivasyonun kendiyle konuşma ve performans 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmımıştır.  

Gümüşay  (2022) “Kick Boks Sporcuları ile Rekreatif Olarak Kick Boks 

Sporu Yapan Bireylerin Sporda Güdülenme ve Egzersiz Bağımlılık 

Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmasını kickboks sporu yapan 505 

erkek ve 323 kadın olmak üzere toplam 828 katılımcıdan oluştırmuştur. Bu 

araştırmanın sonuçlarında kick boks sporu yapan bireylerin sporda 

güdülenme düzeylerinde cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre anlamlı 

farklılıklar saptanmışken katılımcıların gelir düzeyi, yaşadıkları bölge, spor 

geçmişleri, kick boks stilleri, sporculuk düzeyleri, müsabakalara katılım 

sayıları ve haftalık antrenman sayıları değişkenlerine göre sporda 

güdülenme düzeyleri ile alt faktörleri arasında farklılık saptanmamıştır. 

Sporda güdülenme ile egzersiz bağımlılığı düzeyi arasındaki ilişki 

analizinde ise pozitif yönde orta düzeyde ve zayıf düzeyde anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Dolayısıyla sporda güdülenme düzeyi arttıkça egzersiz 

bağımlılığı düzeyinin de artış gösterdiği ve birbiriyle ilişkili oldukları 

görülmektedir. 
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“Aikido Antrenörleri ile Diğer Savaş Sanatları Antrenörlerinin, Duygusal 

Zekâ, Sürekli Öfke ve Sporda Güdülenme Açılarından İncelenmesi” üzerine 

yapmış araştırmada Aikido antrenörleri ile diğer savaş sanatı antrenörlerinin 

sporda güdülenme düzeyleri arasında farklılıklar görülmektedir. Aikido 

antrenörlerinin sporda güdülenme puanları diğer savaş sanatları antrenörleri 

puanlarına göre oldukça düşük çıkmıştır. Aikido spor dalında yarışma 

olmaması nedeniyle, başarı odaklı olan diğer savaş sanatlarına göre sporda 

güdülenmelerin daha düşük olduğu söylenebilmektedir (Cengiz, 2017). 

MMA spor dalı ile ilgili literatürde 79 araştırma taranmış olup bu 

çalışmalardan 8 tanesi araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan araştırmada 

korku, saldırganlık, duygusal kontrol, saldırganlık, güven, zihinsel 

dayanıklılık, motivasyon gibi kavramları incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına 

göre bu spordan ciddi düzeyde para kazanan MMA sporcuları yüksek 

düzeyde stres altında ve bu durumla başa çıkmak için çeşitli yöntemler 

kullandıkları belirlenmiştir. Sporcular motivasyonlarını yüksek düzeyde 

tutmak için devamlı olarak çeşitli yöntemler kullanırlar. Sporcuların en 

büyük korkusu kaybetme korkusudur. Ayrıca profesyonel sporcuların, 

amatör sporculara göre zihinsel dayanıklılık düzeyleri daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Andrade, Silva, & Dominski, 2020).  

Sonuç  

Savunma ve dövüş sporlarının psikolojik etkilerini incelemeyi 

amaçladığımız bu bölümde sonuç olarak yapılan araştırmaların yetersizliği 

dikkat çekmektedir. Bulguları incelenen araştırmalarda özelikle geleneksel 

savunma ve dövüş sporları yapan sporcuların saldırganlık, motivasyon, 

özgüven, stres ile başa çıkma, psikolojik dayanıklılık gibi davranışlarında 
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gelişme gösterdiğine rastlanmıştır. Yapılan araştırmalarda daha çok 

savunma ve dövüş sporlarının uzun sürede oluşan etkileri gözlemlenmiştir. 

Yapılacak araştırmalardan kısa süreli rekreasyon amaçlı yapan bireylere 

etkileri üzerine araştırmalar yapılabilir. Savunma ve dövüş sporlarının 

ülkemizde aktif olarak yapan bireylerin sayısının azımsamayacak düzeyde 

olduğu bilinmektedir. Motorik özellikler üzerine yapılan çalışmaların 

yanında sporcuların psikolojik durumlarını ortaya koyacak araştırma 

sayısının da çoğaltılması gerektiği önerilmektedir.   
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GİRİŞ 

Hayatın her alanına etki eden yaratıcılık kavramı; karşılaşılan kişisel ve 

çevresel sorunlarda problem durumlarının temeline inerek, çözüm yolları arama 

davranışı olarak değerlendirilebilmektedir. Başka bir ifadeyle elde var olan 

çözüm yollarının doğruluğunu belirleyip ortaya koyma durumu olduğundan da 

bahsedilebilir (Sungur, 1992). Yaşamda büyük öneme sahip olan yaratıcılık 

kavramının gelişimi ile de sporun bağdaşık olduğu söylenebilir. Yapılan 

çalışmalarda destekler nitelikte sporla yaratıcılığın doğrudan ilişkili 

olduğundan bahsetmiştir (Tekin & Taşğın, 2008; Karaoğlu ve  ark., 2016).  

Sporun genel tanımlamasına değinildiğinde kavramın bir oyun olduğundan 

bahsedilmekte, oyunun temelinde ise yaratma etkinliğinin varlığına 

değinilmektedir (Erdemli, 1997). Yaratıcık kavramının temel tanımlarına 

bakıldığında ise var olan çözüm yollarını değerlendirme amacı ön plandadır. 

Sportif performans esnasında ya da  öncesinde de karşılaşılmış olan problem 

durumlarına belirli çözüm yolları üretmek gerekmektedir. Durum böyle olunca 

yaratıcılığın sporda performansa olan etkisi yadsınamayacak bir gerçekliktir.  

Yaratıcılık  

Değişen ve gelişen dünyada, problem durumlarıyla başa çıkmak için kişilerin 

yeni özellikler kazanması gerekebilmektedir. Bu özelliklerin kazanılması ile 

birlikte problemlerin çözümünde kişilerin yaratıcılığı çözüm yollarının 

kullanımında önem teşkil edebilir. 

 

Yaratıcılık kavramı; problem durumlarına eleştirel bakış açısıyla bakabilmek ve 

kişilerin yeni önerilerde bulunabilmeleri olarak da açıklanabilir (Salih ve ark., 
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2004). Kavramın batı dillerinde karşılığı “kreativitaet, creativity” olarak 

tanımlanırken kavram kökeni latince “creare” sözcüğünden türer ve bu sözcük 

“yaratmak” anlamında kullanılmaktadır (San & Güleryüz, 2004). Kavramın 

yunanca kökeni ise “yerine getirmek” ifadesinden türemiştir (Young, 1985). 

Bununla birlikte yaratıcılık kişilerin toplumsal, ruhsal, bilimsel ve teknolojik 

kıymeti olan yeni fikirlere ve buluşlara dikkat çekerken bununla ilgili belirli 

ürün üretebilme durumu olarak da açıklanabilmektedir (Vernon &  Adamson, 

1977; Akt; Emir ve ark., 2004). 

Alan yazında yaratıcılık kavramı üzerine yapılmış bazı tanımlar mevcuttur. Bu 

tanımlar;  

• Torrance (1962) yapmış olduğu çalışmada yaratıcılık kavramını problem 

durumlarına dikkat etme aşaması ve bunun devamında süreçte eksik 

kalmış noktaları tespit etme ve eksik kalan noktalar üzerine çözüm yolları 

ortaya koyabilme olarak açıklamıştır. 

• Turgut (1990) ise yapmış olduğu çalışmada yaratıcılık kavramını; 

"Yaratıcılık, doğurmak, yaşatmak, meydana getirmek anlamındadır. 

Yaratıcılıkta dinamik bir süreç söz konusudur. Yaratıcılık her alanda 

vardır. Çünkü bilim, felsefe ve sanat işi, bir yerde doğurmak, yaratmak ve 

meydana getirmek işidir." olarak tanımlamıştır. 

• Weis (1993) yaratıcılık kavramını “yeni fikirler ortaya koymak için zihni 

kullanma, zihne yeni bir şekil verme, zihni kullanarak yeni bir şeyin 

oluşmasını sağlama, yeni bir şey yapma, hayal gücünü kullanarak yeni 

fikirler üretme, yeni bir şey icat etmedir.” şeklinde tanımlamıştır. 
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• Amabile (1995) ise yapmış olduğu çalışmada yaratıcılık kavramını; 

kişinin bilişsel boyutunun ve karakterinin bütünleşmesi olarak 

tanımlamıştır. 

• Karaoğlu ve ark. (2016) ise yaratıcılık kavramını; önceden oluşmamış 

olan bir ürünü geliştirme veyahut elde var olan ürünü farklı şekillerde 

kullanabilme olarak açıklamıştır. 

• Saban (2000) yaratıcılık kavramını; kişilerin farklılıklara açık olması ve 

kalıplaşmış durumlardan çıkabilmeleri olarak açıklamıştır. 

• Paulus (2000) yaratıcılık kavramını; ayrıntılı bir şekilde yeni ve işe yarar 

bilgiyi oluşturma olarak açıklamıştır. 

• Higgins ve Morgan (2000) ise düşünce sistemlerinin keşfedilmesi ve bu 

düşüncelerin kendi aralarında kombinasyonunu “yaratıcılık” olarak 

açıklamışlardır. 

• Mumford’a göre  (2002) karşılaşılan problem durumlarında 

uygulanabilecek yeni çözüm yolları bulabilme ve yeni düşünceler 

geliştirebilme yaratıcılığın temelini oluşturmaktadır. 

• Özmutlu ve ark. (2009) yaratıcılık kavramından; sosyal çevrenin ortaya 

koyduğu yargıların kişilerin özelliklerini ve duygu durum faktörlerini 

etkilediğini belirtirken fikirlerin ve elde edilen ürünlerin bütünsel olarak 

varlığından bahsetmektedirler. 

Yaratıcılık kavramı üzerine farklı tanımlar yapılmış olsa da bu tanımların ana 

birleştikleri noktalar problem durumunda probleme karşı duyarlı olmak, 

çözüme ulaştıracak soruları sormak, problem durumuna yönelik alternatifler 

geliştirip problemler üzerine farklı bakış açıları üretebilmektir (Karakuş, 2001).  
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Genel bir yaratıcılık kavramının tanımlaması yapılacak olursa yeni ürün 

üretebilme veyahut üretilmiş ve elde var olan ürünü işlevinden farklı yönde 

kullanabilme durumu olarak da açıklanabilir.  

Yaratıcı Kişilerde Bulunması Gereken Faktörler 

Yaşamda öneme sahip olan yaratıcılık kavramının kişiler üzerinde etkileri 

mevcut olabilir. Yaratıcılık kişilerin doğuştan sahip oldukları ve geliştirilebilir 

bir beceri olarak bilinmektedir (Püsküllüoğlu, 2012). Fakat yaşamda bu denli 

öneme sahip olan yaratıcılık kavramını geliştirmek için öncelikle yaratıcılık 

kavramının doğasından haberdar olmak gerekmektedir (Robinson, 2008). 

Bilim insanları yapmış oldukları çalışmalarda yaratıcılık düzeyi yüksek olan 

kişilerin; özgürlük kavramına önem verdiklerini, bilgilerle donatılmaları 

gerektiğini ve olanakları son haddine kadar kullandıklarını belirtmişler ve 

bununla birlikte yaratıcı kişilerin okuyan, gözlemleyen, araştıran ve dinleyen 

kişilerden oluştuklarını belirtmişlerdir. Yaratıcılık düzeyi yüksek olan kişiler 

diğer kişilere oranla daha farklıdırlar önceden aralarında ilişki bulunmayan 

kavram ve görsellerde dahi bir bağlantı oluşturabilme yeteneğine sahip 

oldukları bilinir ve yaratıcılığın bir süreç olduğundan bahsetmektedirler. Bu 

sürecin gelişimi amacıyla kişilerin yapmış oldukları çalışmalar izlenebilir ve 

eğitimle bu gelişimin devam ettirilebileceği de söylenebilmektedir (Çellek, 

2003). Razon (1990) ise yaratıcı kişilerin; belirli ve belirgin bir fikirden diğer 

fikre kolaylıkla geçiş yapabildiklerini belirtmiştir. Açıkgöz (2003) de yapmış 

olduğu çalışama da yaratıcı kişilerin en belirgin özelliklerinin yanılmak, yanlış 

bir davranış göstermek ve akıllarına geleni uygulamaktan çekinmediklerinden 

bahsetmiştir. 
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Ortak kanı olarak yaratıcılık düzeyi yüksek olan kişilerin yeniliklere kolay 

adapte oldukları ve yanılmaktan çekinmedikleri söylenebilir. Yaratıcı 

düşüncenin bu denli gelişimi içinde ıraksak düşünce sistemleri geliştirilmelidir 

ki bu yolla kişiler farklı düşünme yollarına yönlendirilebilsin. Bununla birlikte 

yapılmış olan çalışmalarda ortak olarak belirgin özellikler mevcuttur. Bunlar; 

 
                            Şekil 1. Yaratıcı Kişilik Özellikleri 

 

Yaratıcılığın Gelişmesini Engelleyen Faktörler 

Yaşamda bu denli öneme sahip olan yaratıcılık kavramını engelleyen faktörler 

de mevcuttur. Yaratıcılık kavramını engelleyen koşulların başında kişilerin 

kendi varlıkları gelmektedir. Çünkü temel olarak sorunlar ve çözümler kişilere 

dayanmaktadır. Kişiler, kendilerine ait fikirleri toplum içinde yanlış olma 

ihtimaline karşı savunmak istemezler daha çok toplumun belirlemiş olduğu 

kurallar çerçevesinde belirlenmiş durumlara “uyma” tavrını sergilemektedirler. 

Bu durum ise yaratıcılığın temelinde bulunan özgün olma durumunu 

engellemektedir (Gülel, 2006).  

 

Temelde bakıldığında yaratıcılık kavramının gelişimindeki en büyük düşmanın 

kişinin kendi varlığından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Kişilerin 

yaşantıları, çocukluk yaşantıları, sosyoekonomik düzeyleri, ailede bulunan 

Meraklı olma 
(Linderman,1997) 

Esnek olma 
(Emir ve ark., 

2004)

Eleştirek 
bakabilme 

(Emir ve ark., 
2004)

Çoklu fikir 
üretebilme 

(Emir ve ark., 
2004)

Özgün olma 
(Özden, 2003)
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kardeş sayısı, aile yapısı, bulunduğu çevre, yaşam standartları ve bunun gibi 

durumlar kişilerin öz benliğini derinden etkilemektedir. Yaratıcı olabilmenin 

önünde büyük engellerin var olduğundan bahsedilebilir. Bu engellerin başında 

yakınsak düşünme eğilimi gelmektedir. Yakınsak düşünme kavramı; kişilerin 

problem durumlarında yalnızca bir çözüm yoluna odaklanmaları ve geriye 

kalan çözüm yollarını egale etmeleri şeklinde açıklanmaktadır (Üstündağ, 

2002). Yaratıcılığın en büyük engellerinden olan yakınsak düşünme; problem 

karşısında tek bir çözüme odaklanır ya da elde var olan ürünün tek bir işlevine 

takılarak yaratıcı olabilmeye engel olduğundan bahsedilebilir. Bununla birlikte 

eğitim programları da kişilerin yaratıcılık düzeylerini büyük ölçüde 

etkilemektedir (Emir ve ark., 2004). Otokratik eğitim ortamları kişilerin 

yaratıcılık düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir (Yıldırım, 1998). Bunun 

sonucunda da yaşamda yaratıcı olabilmenin önünde engel teşkil edebilir. 

 

 
                              

Şekil 2. Yaratıcılığa Engel Faktörler 

 

Sporda Yaratıcılık Kavramının Önemi 

Spor kişilerin toplumsal ve bireysel olarak bedensel, ruhsal ve duygusal 

gelişimine destek olan hareketler bütünü olarak açıklanırken (Akıncı & Çakır, 

2019) başka bir tanımda ise belirgin kuralları olan ve doğada var olmamızın 

Otokratik 
eğitim 

sistemleri

(Yıldırım, 
1998)

Tek çözüm 
yoluna 

odaklanma 
(Emir ve ark., 

2004)

Yakınsak 
düşünme 

(Üstündağ, 
2002)

Sosyal 
görünüş 
kaygısı
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sonucunda rastgele gelişen hareketlerin zamanla sırasal bir bütün halinde 

gerçekleşmesi olarak açıklanmıştır (Kızar ve ark., 2022). Çumralıgil ve Görücü 

(2007) yapmış oldukları çalışmada sporu; bedenin ve ruhun birlikteliği olarak 

açıklamışlardır. Sporun en genel tanımlarında dahi kişilerin bedenen ve ruhen 

bir bütün olmalarından bahsedilebilmektedir. Bu bütünlüğü etkileyen belirli 

kavramlardan bahsedilebilir ve bu kavramların başında da  yaratıcılık 

kavramından bahsedilmektedir. Kişilerin severek ve isteyerek yapmış oldukları 

işlerde daha yaratıcı olma eğiliminde oldukları bilinen bir gerçektir. Bu 

bakımdan sporun genel olarak istenerek ve severek yapılması yaratıcılığa açık 

bir disiplin olmasından kaynaklıdır. 

Yaratıcılık kavramı ise kişilerde gelişmişse diğer insanlardan her manada 

farklıdırlar bu farklar; düşünme sistemleriyle, hayattan beklentileriyle ve 

yaptıkları ile görünürdür. Bundan sebep  yaratıcılık kavramının eğitim 

sistemlerinin temelinde yer alması yaşanılabilir bir dünyanın varlığı açısından 

önem teşkil etmektedir (Çellek, 2003). Bunun sonucunda eğitimcilerin 

yaratıcılık eğitimi ve öğretiminde pedagojik kabiliyetleri önem teşkil 

etmektedir (Fryer, 1996). Kişilerin yaratıcılıklarının geliştirebilmeleri için 

eğitim sisteminin ana öğeleri olan öğretmenler üzerine büyük görevler 

düşmektedir. Bunun içinde öncelikli olarak öğretmenlerin kendi 

yaratıcılıklarını geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin  yaratıcılıklarının 

gelişmesi sonucu öğrencilere rehber olmalılardır (Yıldırım, 1998; Akt. Emir ve 

ark., 2004). Eğitim sistemlerinde bu derece önemli olan yaratıcılık kavramı 

spor eğitiminde de büyük öneme sahiptir.  
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Williams (Buschner, 1990) futbolda dahi yetenek seçimi yapılırken “oyun 

zekası” ve buna ek “yaratıcı düşünce” ve yaratıcı olabilme kabiliyetinin büyük 

önem teşkil ettiğinden bahsetmektedir. 

Duncek (1992) ise yapmış olduğu çalışmada  destekler nitelikte üst derece 

yapılmış olan sportif performansın, kişilerin bütün olarak psikolojik 

kabiliyetlerini ve biyolojik güçlerini bir tuttuğunu ve bu sebeple kişilerin 

yaratıcılığının belirgin bir şekilde gözlenebilirliğinden bahsetmiştir.  

Sportif davranışları yaşamda karşılaşılmış herhangi bir davranıştan ayıran en 

önemli özelliği sportif davranışın yeniden canlandırma davranışı olmasıdır. 

Bundan kaynaklı sportif davranışlar yineleme değil, tamamen bir “yaratma” 

işidir. Spor yapmanın genel manada bir oyun olmasından kaynaklı yaratıcı bir 

etkinlik olduğu söylenmektedir (Erdemli, 1997). 

Spor yaparken gösterilen becerinin doğru yapılması sonucu kişiler kendilerini 

özgüvenli hissetmektedir. Bunun üzerine kişiler kendilerinde uyguladıkları bu 

beceriyi çoğu kez tekrarlama eğilimindedirler. Elde edilmiş bu özgüven 

yarışma öncesi ve sırasında kişide güven hissini uyandırırken kişilerde özgür 

olma hissi daha aktif hale gelir. Yarışma sırasında ve öncesinde kendini özgür 

hisseden kişiler hareketleri daha  koordine ve otonom olarak uygulayabilir. 

Bunun sebebi ise yapılan ve uygulanan becerilerin artık sezgisel yolla ve 

önceleme şeklinde yapılıyor oluşudur (Kretchmar, 1994) 

Tekin ve Taşğın’ın (2008) yapmış oldukları çalışama da kişilerin spor yapma 

durumlarının yaratıcılıklarıyla doğrudan alakalı olduğu belirtilmiş ve sporun 

yalnızca kişilerin bedensel gelişimini değil zihin gelişimini de pozitif yönlü 

etkilediğinden bahsetmişlerdir. Spor yapmayan kişilerin yaratıcılık düzeylerinin 
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düşük olma sebebi karşılaşılmış durumlarda olaylara farklı yönlerden değil de 

yalnızca bir yönden bakmalarından kaynaklı olduğu söylenmektedir. Bu 

kişilerin çok yönlü olarak düşünmedikleri, problem durumları karşısında yeni 

çözüm yolları aramadıkları ve iletişim anında kendilerine güvenmedikleri de 

görülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında sporun bir bütün olmasından kaynaklı yaratıcılık 

kavramından da etkilendiği söylenebilirken uygulanan hareketlerin ise 

tekrarlama hareketleri değil de yeniden üretilmiş hareket bütünleri olduğundan 

bahsedilebilmektedir. Bununla birlikte yeni üretilmiş hareketlerin üretim 

aşamasında yaratıcılık kavramının spor açısından büyük önem taşıdığı da 

söylenebilmektedir.  
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GİRİŞ       

Materyalist bir ortamda yaşayan bir tüketici tarafından satın alınan ve tüketilen 

ürünler, tüketici için bir sembol haline gelebilmektedir. Belirli mal ve 

hizmetlerin tüketimi, bazı tüketiciler için diğerlerinden farklı bir anlam ifade 

eder. Bir üründen keyif almayı zevk alma zihniyetine dönüştüren bir tüketici, 

hedonik bir tüketici olarak tanımlanır. Tüketim ya da alışverişten alınan hazzın 

sürekli olarak tekrarlanmasını isteyen bir davranış tarzına hazcılık denir. Amacı 

hazcı tüketim sonucunda eğlence ve haz alarak mutlu olmaktır (Antonides & 

Raaij, 1998). 

Spor ürünlerinin tüketicisi olan ve kendilerini belli takımlara bağlı hisseden 

"taraftar" diyebileceğimiz bireyler, spor kulübünün desteklediği belli bir kulübe 

aidiyet duygusu hissederler. Bir taraftar aynı zamanda ait olduklarını 

hissettikleri bir kulübe para harcama eğiliminde olan bir grup spor tüketicisidir 

(Orçun & Demirtaş, 2015). 

Literatür taraması yapıldığında spor tüketimi, taraftar tüketimi, spor markaları 

üzerine alışveriş ve spor ekonomisi üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, 

sporda hedonik tüketim üzerine Yurtsızoğlu (2020) tarafından spor takımı 

taraftarı lise öğrencilerinin hedonik tüketim eğilimi adlı çalışmaya 

rastlanmaktadır. Bu yönüyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Hedonik Tüketim 

Yaşamı sürdürmenin temel güdülerinden biri olan haz ve tatmin duygusu bazı 

faaliyetlerde daha da öne çıkarak tüketim olgusunu etkileyebilmektedir. Sadece 

aşırı isteklere değil normal, meşru ve rasyonel ihtiyaçlara da uygulanabilen haz 
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ve tatmin kavramları bireye, topluma ya da kültürel ve ahlaki normlara bağlı 

olarak değişebilmektedir (Torlak, 2016). Günümüzde mal ve hizmetler, zevk ve 

tatmin için bir araçlar haline gelmiştir. Tüketiciler, satın alma veya 

deneyimleme yoluyla hayattan zevk almanın tek anahtarı olarak hissetmişlerdir. 

Zevk için hareket eden ve bunu ilke edinen tüketiciler, genellikle bireysel 

tatminlerini ön planda tutarak ve başkalarını umursamayarak kendi bireysel 

tatminlerini ortadan kaldırmaya çalışan bireyci ve hazcı kişiler olarak 

tanımlanmaktadır (Güven, 2009). 

"Zevk, haz" anlamına gelen "hedone" kelimesinden türetilen hedonizm, hazzı 

hayatın amacı ve en yüksek değeri olarak kabul eder. Nitekim Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde Hedonizm, hazcılığın eş anlamlısı olarak kabul edilmekte 

ve "hazzı insan hayatının tek değeri ve amacı olarak gören ve haz veren her 

şeyi iyi ve sağlıksız haz olarak kabul eden doktrin" olarak tanımlanmaktadır. 

Yine parasal anlamda; "İktisadi faaliyeti hazzı en üst düzeye çıkaracak şekilde 

geliştirmenin öğretisi" olarak ifade edilmektedir (URL-1). 

Mutluluk, zevk ve duygusallık peşinde koşan tüketim davranışı hedonik 

tüketim eğilimi göstermektedir. Hedonik alışveriş davranışına sahip tüketiciler 

için alışveriş yapma nedeni süreçten zevk almak gibi görünmektedir ve 

insanların bu süreçte herhangi bir görevi veya hedefi gerçekleştirmek gibi bir 

düşünceleri de yoktur (Şenbabaoğlu Danacı, 2020). Hedonik tüketimde ürünler 

nesnel varlıklar yerine öznel sembollerle tanımlanır. Tüketicinin zihninin aktif 

olarak kullanılması gereken ve tüketimin aslında çokça emek gerektirdiği hazcı 

tüketimde gerçekler değil görseller önemlidir. Tüketicinin mallara, hizmetlere 

veya deneyimlere verdiği duygusal tepki ve bunların kattığı öznel anlam, 

hedonik tüketimin anahtarıdır. Dolayısıyla hedonik tüketimin gerçekliğin hayali 
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inşasına bağlı olduğu ve asıl önemli olanın tüketicinin neyi gerçek olarak 

gördüğünden çok gerçekliği nasıl arzuladığı olduğu söylenebilir. Tüketicinin 

kendi zihninde yarattığı gerçeklik, doğruluğu objektif olarak kabul edilen dış 

dünya ile her zaman örtüşmeyebilir (Odabaşı, 2019). 

Hedonik Tüketiciler 

Hedonik tüketiciler, satın alma sürecinde eylemlerinin amacını haz olarak 

tanımladıkları için, şirketlerde ürün tercihleriyle pekiştirilen ayrıcalıklar veya 

özel nedenler talep etmektedirler. Bu talebi veya baskıyı karşılamak için 

modern bir pazarlama anlayışı olan müşteri odaklılık, bireylerin hazcı 

taleplerinde ve kendilerini özel ve özgün hissetme ihtiyaçlarında önemli bir rol 

oynamaktadır. Özellikle hizmet sektöründe bu tüketici profilinin etkisi oldukça 

fazladır. Çünkü süreçler, deneyimler ve soyut faydalar yoluyla yaşanan hizmet 

kalitesini kanıtlayabilecek fiziksel unsurlara sahip olan bu sektörde gelişimin 

sürekliliğinin sağlanması, rasyonel (faydacı) ve irrasyonel (hazcı) 

gereksinimlerin anlaşılmasından geçmektedir (Güven, 2009). İhtiyaçları 

karşılamak ve varlığını sürdürmek için değil, aynı zamanda haz elde etmek için 

de tüketmek anlamına gelen tüketim olgusu, hazzı gerçekçi ve ulaşılabilir bir 

günlük hedef olarak göstererek, mallardan alınan hazzı vurgulamaktadır (Kırcı, 

2014). 

Hedonik Tüketimin Sebepleri ve Amaçları 

Arnolds ve Reynolds (2003) yapmış oldukları çalışmalarında tüketicilerin 

neden hedonik tüketimi tercih ettiğini altı farklı boyut açıklamışlardır. Bunlar;  

• Sosyal Deneyimler,  

• Macera Arayışı,  
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• Neşelenme İsteği, 

• Fikir Edinmek, 

• Başkalarını Mutlu Etmek, 

• Yarış Heyecanı. 

Sosyal Deneyimler 

Hedonik alışverişin bu boyutunda insanlar alışveriş deneyimini bir sosyalleşme 

aracı ve fırsatı olarak görmektedirler. Nedenleri arasında arkadaşlarınızla veya 

ailenizle alışveriş yapmaktan keyif almak, alışveriş yaparken diğer insanlarla 

iletişim kurma fırsatı olarak kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde alışveriş 

merkezleri ya da büyük mağazalar, sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, çeşitli 

aktiviteler gerçekleştirdiğiniz yerler haline gelmektedir. Sinemaları, çocuk 

oyun alanları, yeme-içme tezgâhları, her türlü ürünün bulunduğu mağaza ve 

reyonları, çeşitli parkları ile bu mekânlar birçok farklı insanın odak merkezi 

haline gelmiştir. Bu tür mekânları tercih eden tüketiciler, tüm bu sosyal alanları 

kullanarak aileleri ve sevdikleriyle bağlarını güçlendirmek, daha fazla iletişim 

kurmak ve eğlenmek amacı gütmektedir (Durmaz, 2021). 

Macera Arayışı 

Bu tür hobiler alışverişin, heyecanın, maceranın ve başka bir dünyada olma 

hissinin ifadesidir. İnsanlar yeni ve farklı duygular yaşamak, heyecan yaşamak 

için alışveriş yaparlar. Buradaki anahtar, tüketicilerin alışveriş yaparken 

zamandan ve mekândan uzaklaşıp sadece tüketime odaklandıkları bir akış hissi 

yaşamalarıdır. Öyle ki tüketici ortamında kullanılan her türlü görüntü, koku ve 

ses bu akış içinde organize edilmektedir. Özellikle alışveriş merkezlerinde saat 

kıtlığı, tüketicilerin kendilerini ve zamanlarını macera arayışı içinde 
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kaybetmelerine neden olmaktadır. İnsanlar kendilerini tamamen dış dünyadan 

soyutlar ve bu şekilde doyumlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadırlar 

(Durmaz, 2021). 

Neşelenme İsteği 

Tüketiciler iş hayatı ve sosyal hayatın getirmiş olduğu psikolojik zorluklar ile 

başa çıkabilmek için alışveriş yaparak neşelenme güdüsünü arttırmaktadır. 

Stresten kaçmak, olumsuz ruh halini ortadan kaldırarak kendi kendine terapi 

olarak yapılan alışverişle gelir. İnsanlar alışverişi olumsuz duygu ve 

durumlarını geçici olarak unutmak, zihinlerini boşaltmak, sorunlarından 

kaçmak ve yeniden mutlu hissetmek için kullanırlar. Bu davranışa sahip 

tüketiciler, alışverişi bir iyileşme aracı olarak görmektedirler (Durmaz, 2021). 

Fikir Edinmek 

Bu kategori, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için yeni trendler, moda ve 

yeni ürün ve hizmetler satın almayı içermektedir. Burada insanlar alışverişi bir 

hobi olarak görüyor ve belirli bir alışveriş ya da amaç olmaksızın 

güncellemeleri takip etmektedirler. Odak noktası, fikir aramak, yeni bir şeyler 

öğrenmenin keyfini çıkarmak ve boş zamanlarınızda eğlenmek olarak öne 

çıkmaktadır (Durmaz, 2021). 

Başkalarını Mutlu Etmek 

Başkalarını mutlu etmek için yapılan alışverişlerle insanlar, sevdikleri, aile 

üyeleri veya arkadaşları için alışveriş yaparken mutluluk ve keyif duyarlar. 

Kimlik motivasyonu ile ilgili bu boyutta, sevdikleri için alışveriş yapan kişiler 

kendilerini daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli hissettiklerini belirtmişlerdir. 
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Bu sayede alıcıların sosyal çevreleri ile uyumu ve bağı olumlu yönde 

gelişmektedir. Alışveriş yaparak başkalarını mutlu etmek, bazı insanlar için 

sevginin, ilginin ve kabullenmenin tek ifadesi olabilir (Durmaz, 2021). 

Yarış Heyecanı 

İnsanlar rekabetin heyecanı içinde alışveriş yaparken indirim günleri, uygun 

sezonlar ve pahalı ürünleri daha ucuza almak gibi konulara büyük ilgi 

gösterirler. En iyi ürünlerin en ucuz fiyatı bu insanları akıllı tüketiciler olarak 

görmemizi sağlamaktadır. Öte yandan, ticari ve ucuz sezonlar, neyin nerede 

daha iyi olduğunu bilen, piyasayı bilmekle övünen ve durumdan zevk alan 

kişiler tarafından gözlemlenir. Bu durum ise tüketiciler arasında yarış heyecanı 

olarak ifade edilir (Odabaşı, 2019). 

Sporda Hedonik Tüketim 

Spor alanında hedonik tüketim kavramı incelendiğinde insanların sportif 

ürünler ile ilgili yapmış oldukları tüketim olarak ifade edilebilir. Sportif 

ürünleri düşünecek olursa, spor giyimleri, spor ayakkabıları, spor gazete 

abonelikleri, dijital spor materyalleri, spor gazete abonelikleri, fitness salonu 

üyelikler gibi belirli bir ücret karşılığında temin edilerek tüketicilerin haz 

alması ve mutlu olmasını sağlayan tüm ürünler olarak düşünmek mümkündür.  

Spor branşlarının tümüne bakıldığında branşlara özgü sportif giyim ve sportif 

materyal göze çarpmaktadır. Çocukluk döneminden başlayan bu tüketim bazen 

bir basketbol topu bazen ise tuttuğu bir takımın formasının elde edilmesi ile 

başlamaktadır. Sportif ürünlerin tüketimi yapılırken genel olarak temel 

ihtiyaçların dışına çıkılarak, elde etme ve haz duygusu meydana gelmektedir. 

Bu durum hedonik tüketim ile sporun bağlayıcı gücünü de ortaya 
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çıkarmaktadır. Başka bir örnek verecek olursak; dünyaca ünlü bir futbolcunun 

formasına sahip olmak tüketicinin temel ihtiyacı değildir ancak ona sahip 

olmak toplum gözünde onu ön plana çıkardığını düşündürmektedir. 

İnsanlar daha iyi bir vücut ve daha sağlıklı bir yaşam sahibi olabilmek için 

fitness salonlarına üyelik yapmaktadırlar. Bu üyeliğin bir ücretinin olması 

sportif tüketime bir örnek olarak gösterilebilir. Tüketici bu tüketimi yaparken 

sağlıklı yaşam sahibi olabilmenin yanında sosyalleşme çabası içine de 

girmektedir. Bu durum ise tüketicilerin sosyal hayattan haz alma duygularını da 

arttıracaktır. 

Spor alanındaki bireylerin yapmış oldukları alışverişlerin hedonik tüketim veya 

faydacı tüketim olduğunu belirlemek için hedonik tüketim ve faydacı tüketimin 

arasındaki farklar aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Sporda Hedonik Tüketim ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar 

Sporda Hedonik Tüketim Sporda Faydacı Tüketim 

Herhangi bir şekilde faydacı değeri 

yoktur. 

Tamamen tüketici için faydalıdır. 

Gerçekleştirmek için içsel ve dışsal 

hislere önem verilerek yapılır. 

Gerçekleştirmek için içsel ve dışsal hislere 

önem verilmeden yapılır. 

Plansızdır. Planlıdır. 

Kontrolsüzdür. Kontrollüdür. 

Mantıksızdır.  Mantıklıdır. 

Duygu ve haz ön plandadır. Duygu ve hazdan çok ihtiyaçlar ön plandadır. 

Satın alma kararı güdülerden 

etkilenebilir. 

Satın alma kararı güdülerden etkilenmez. 

Dış uyarılardan (reklam, kampanya 

vb.) etkilenilir.  

Dış uyarılardan (reklam, kampanya vb.)  

etkilenilmez.  

Kişisel güç içerir. Kişisel güç içermez. 

Sosyal bütünleşme aracıdır. Sosyal bütünleşme araç olarak kullanılmaz. 

Tüketici kimliğini yansıtır. Tüketici kimliğini yansıtır. 
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Tablo 1 incelendiğinde sporda hedonik tüketim ile faydacı tüketim arasındaki 

farklar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Sporda hedonik tüketimde kontrol ve 

planın tamamen dışına çıkılarak haz, mutluluk ve gösteriş gibi duyguların ön 

planda olduğu sporda faydacı tüketimde ise tamamen sporda hedonik tüketimin 

dışına çıkılarak temel ihtiyaçların yerine getirilmesi ön plandadır. 

Spor Etkinliklerine Katılım Sırasında Hedonik Tüketime Eğilim 

Yüz yılı aşkın bir süre önce, Veblen gösterişçi tüketim kavramını ortaya 

atmıştır. Ancak tüketimin ardındaki duygusal özellikler 1980'lere kadar 

keşfedilmemiştir. Hedonik satın alma türü, belirli bir tüketicinin satın alma 

nesnesini, bireyin hissettiği arzuyla güçlü bir şekilde ilişkili olan ve kolayca 

tamamlanan bir görevle ilgili olan öznel bir sembol olarak görmesi anlamına 

gelir. Hedonik tüketim türü, sübjektif faktörlerin doğrudan etkisine ek olarak, 

satın alınan nesnenin içsel değerinin algılanmasından etkilenir. Bu etkiler aynı 

zamanda her bir kişinin hassasiyetlerini de hesaba katar. Literatürde, faydacı ve 

hedonik olmak üzere iki farklı tüketim tarzının tek bir alışveriş deneyiminde 

birleşebileceğine ve birbirini dışlamadığını kanıtlayan pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Çünkü tüketicinin karar verme sürecinde başka hedonik güdüler 

gelişebileceğinden, tüketimin birincil güdüsü faydacıdır. Öncelikle hedonik 

motivasyonlar için kullanılan hizmetler, "duygusal tatmin" fikri etrafında 

şekillenen davranışlar geliştirmektedir. Böylece bu hizmetlerin tüketici 

deneyimi faydacı bir boyuta indirgenmemiş, aynı zamanda üzerinde fazlasıyla 

durulan deneyimsel bir yaklaşıma sahip olmuştur (Huang & Wang, 2018). 

Spor etkinlikleri tüketicilerinin bakış açısından hizmet ortamı, tüketici yararının 

geliştirilmesinde kilit bir faktördür. Bir spor müsabakasının yeri, müşteri 

hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kullanılabilecek önemli bir 
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değişkendir. Hizmet ortamı dolaylı olarak yeniden satın alma niyetini, sadakati, 

örgütsel itibarı ve ağızdan ağza iletişimi etkilemektedir. Spor salonları üzerine 

yakın tarihli birkaç çalışma, salon kalitesinin tüketicilerin hizmet ortamı 

algılarını ve spor etkinlikleri için tekrarlanan davranışsal niyetlerini nasıl 

etkilediğini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, algılanan salon 

kalitesinin heyecanı teşvik etmede olumlu bir rol oynadığını ve dolaylı olarak 

yeniden tercih niyetleriyle ilişkili olduğunu tespit etmiştir (Hwang & Lee, 

2018). Farklı bir çalışmada ise spor kalitesi algısı ile haz arasında doğrudan bir 

bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Tüketicilerin tesisin kalitesinden, tesis 

hakkındaki algılarından, hizmetlerin kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyinin 

belirlenmesinden ve duygusal katılımdan daha fazla etkilendiği belirlenmiştir 

(Tavares ve ark., 2018). Gardan ve ark. (2020) web of science veri tabanına 

kayıtlı akademik çalışmaları dikkate alarak meta-sentez sonucunda spor 

etkinliklerine katılım sırasında hedonik tüketime eğilimine yönelik bir şekil 

(Şekil 1) ortaya çıkarmışlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Meta-sentez çerçevesi (Gardan, ve ark., 2020) 

Spor etkinlikleri tüketiminde 

müşteri katılımı 

Spor etkinliklerine katılım 

için motivasyon 

Spor etkinliklerine katılım 

sırasında ve sonrasında 

hedonik tüketim eğilimi 

Spor etkinlikleri 

hedonik tip 

tüketim 

Diğer ürün ve 

hizmetlere 

yönelik olay 

sonrası hedonik 

tip tüketim 

davranışı 
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Motivasyon, katılımın en önemli ön koşullarından biri olduğu için spor 

etkinliklerine katılım motivasyonu, müşterinin spor etkinlikleri tüketimine 

katılımını doğrudan etkilemektedir. Spor etkinlikleri için motivasyon, genel 

olarak spor etkinliklerinin hedonik tüketimine yol açabilen hedonik güdülere de 

dayanmaktadır. Spor etkinliklerinin tüketimine müşteri katılımı, spor 

etkinlikleri sırasında ve sonrasında hedonik tüketimin gelişimini doğrudan 

etkiler. Bu tür hedonik tüketim,  olayın kendisinin hedonik tüketimini ve 

olaydan sonraki diğer ürün ve hizmetlerin hedonik tüketim davranışını da 

içermektedir. 
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GİRİŞ 

Psikolojik iyi oluş (PİO) kavram olarak pozitif psikoloji akımı için büyük 

öneme sahiptir. Psikoloji bilimi 2. Dünya Savaşı’nın ardından çoğunlukla 

psikopatolojileri iyileştirmeye odaklanmak durumunda kalmasından dolayı, 

kişilerin sahip olduğu güçlü yönlerini nasıl besleyip tam potansiyel noktasına 

ulaştırabileceği konusuna uzak kalmıştır. Pozitif psikolojinin amacı sadece zor 

durumları aşmaya çalışmak değil aynı zamanda daha iyi koşulların sunulduğu 

yollar aramaktır (Seligman, 2002). İlgili literatür ele alındığında birçok 

değişken açısından incelendiği görülmektedir. Erdem ve Kabasakal (2015) 

yaptıkları çalışmada hem romantik hem de arkadaşlık ilişkilerinde kaygı ve 

kaçınma ile bağlanmanın PİO alt boyutu olan pozitif ilişkilerle negatif yönde 

anlamlı bir ilişki gösterdiğini açıklamışlardır. Alabucak (2019) PİO’nun 

yordayıcılarından yalnızlık, sosyal destek ve kardeş ilişkilerinin öznel iyi oluş 

üzerinde pozitif yönde etki edip anlamlı yordayıcısı olduğu, yalnızlığında 

negatif yönde etki edip anlamlı yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Son 

olarak Demir ve ark., (2021) çalışmalarında PİO ile yaşam kalitesi ve yaşam 

doyum tatmini aralarında orta düzeyli pozitif ilişki bulunup, yaşam kalitesinin 

%41’inin PİO ve yaşam doyum tatmini tarafından açıklandığını saptamışlardır. 

Ele alınan çalışmalarda farklı değişkenler üzerinde psikolojik iyi oluşun etkileri 

araştırılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada ise tüm bu araştırmaların yanında 

psikolojik iyi oluş kavramının spor değişkeniyle olan ilişkisi incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Psikoloji, insan ve hayvanların hem davranış hem de zihinsel süreçlerinde 

bilimsel yöntemler dayanaklı araştırmalar yürüten bir bilim dalıdır (Özbay & 

Erkan, 2012). Davranışları ve bu davranışların arkasında yatan etmenleri 
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inceleyerek kişilerin iç dünyalarını anlamalarına yardımcı olmaktadır (Morgan, 

2010). İyi bir yaşam ve mutluluk nedir? İyi insan kimdir? Bu soruların cevabı 

tarih boyunca kişilerin meraklarını diri tutmuştur. İlahiyat, felsefe, ekonomi 

gibi bilim dalları bu soruların cevabını aramış ve çeşitli tezler ortaya sürmüş 

olsalar da günümüzde hala bir muamma hali mevcuttur. Bu muammayı ortadan 

kaldırmaya çalışan en güncel bilim dalı pozitif psikoloji yaklaşımı olmuştur 

(Compton, 2005). Bu kavram eğitim bilimine psikoloji alanından 

kazandırılmıştır ve kişilerin hayatlarındaki kötülükleri değiştirmek yerine 

yaşam kalitesini yükseltmeyi amaç edinmiştir. Pozitif psikolojinin alanını; 

özsaygı, iyi oluş, mutluluk, inanç, umut ve kişilerin psikolojik yönden 

faydasına olan bütün değerler oluşturmaktadır  (Seligman, 2002). Aynı 

zamanda olumsuz durumlardan ziyade insanlar için pozitif duygu oluşturacak 

değişkenler üzerinde yoğunlaşarak iş hayatı ve sosyal yaşam kalitesinin 

yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal bir varlık olan insanın bu 

yönüyle başkalarına destek olup destek alması, fiziksel etkinliklerinde içinde 

bulunduğu geniş bir açıda gerçekleşebilmektedir. Sosyal ilişkilerin insanların 

kişiliği üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Örnek olarak travmatik 

olayların ardından kişiler, farklı grup etkinlikleri sayesinde yalnızlıktan 

kurtulmakta, farklı kişilerle bir arada olarak olayları hem bilişsel hem de 

duyuşsal yönden daha sistemli bir şekilde değerlendirebilmektedirler (Öncü, 

2002). Çevreyle olan etkileşim psikolojik iyi oluşu olumlu yönde tetiklemekte, 

bu durumda beraberinde bireylerde bedensel sağlık, mutluluk, üretkenlik, 

uğraşılan işte başarı ve doyum hissi gibi parametrelerde psikolojik yönden kötü 

olan bireylere kıyasla avantajlar sağlamaktadır (Sezgin & Erdoğan, 2015). Bu 

nedenle sayılan tüm bu olumlu çıktılar PİO kavramıyla kuvvetli bir bağa 

sahiptir. PİO’nun literatürde çeşitli tanımlarını görmek mümkündür. Bu 
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tanımlamalar arasında Sirois (2011) PİO’yu genel yaşam kalitesinin seviyesi 

şeklinde açıklamıştır. Ryff’a (1995) göre ise stresten uzak durmak veya 

kişilerin psikolojik problemlerinin olmamasından daha fazlasını ifade 

etmektedir. Ayrıca bu kavrama yönelik iki farklı bakışın olduğu bunların ilkini 

haz (hedonic) ikincisini ise psikolojik işlevselliğin (eudaimonic) oluşturduğu 

bilinmektedir (Ryan & Deci, 2001). Özet olarak PİO insanların yaşam 

memnuniyeti olarak nitelendirilebilir. Bu kuram üzerinde birbirinden farklı çok 

sayıda tanımlamalar olsa da kuramcılar kişilerin pozitif işlevselliğiyle alakalı 

bir kavram olduğu noktasında ortak bir görüşe sahiptir (Akın, 2009). 

Literatürde ilk olarak Ryff (1989) tarafından kullanılan psikolojik iyi oluş 

kavramı insanların karşılaştığı zorluklarda yılmayıp bunları kendilerini 

geliştirecek birer araç olarak görmesi, yetenek ve kapasitelerinden maksimum 

seviyede yararlanması ve bununla birlikte kendilerini kabul edip hayatlarını 

anlamlı hale getirmeleridir. Başka bir tanımda ise psikolojik iyi oluşun hem 

mutluluk hem de psikolojik sağlık durumlarına etki eden bir kavram olduğu 

söylenmektedir (Akdağ & Çankaya, 2015). İnsanların psikolojik yönden 

gelişimlerini sağlayan bir diğer unsur da spordur. Sporun ortaya çıkışı yüzyıllar 

öncesine dayanmaktadır. Genel olarak ele alındığında toplumsal hayatın önemli 

bir parçasını oluşturmaktadır. Kişilerin fiziksel kapasiteleri ve psikolojik 

durumlarını iyileştirmenin yanında serbest zaman değerlendirmesi, kendine 

güveni ve dayanışmayı sağlamasından dolayı farklı bir anlam kazanmış 

durumdadır (Koruç, 2014). Beden sağlığı ve spor açısından yapılan 

literatürdeki ilk araştırmalar çoğunlukla kalp-damar sağlığı, kas kuvveti, 

dayanıklılık ve esneklik gibi fiziksel sağlık üzerinde durmuştur. Daha sonra 

gerçekleştirilen çalışmalarda ise sporun aynı zamanda insanların psikolojik 
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sağlıklarına da etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur (Rejeski ve ark., 2013; 

Şahin ve ark., 2012). Spor kişilerin aktif olarak sosyal çevrelere katılmasını 

sağlayan rekreatif bir etkinlik olmasından dolayı sosyalleşme kavramı üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Modern toplumlarda kolektif bir etkinlik olarak da 

anılmaktadır. Sportif faaliyetler vasıtasıyla bireyler farklı insan gruplarıyla 

sosyalleşebilmektedir. Bu sosyalleşmeyle kişiler kendi iç dünyasından 

uzaklaşıp farklı inanç ve düşüncelerden insanlarla iletişime geçerek onları 

etkileyip aynı zamanda onlardan etkilenirler (Çaha, 1999). Başlangıç olarak 

kişisel bir olgu olan spor sonraki aşamalarda toplumsal bir nitelik kazanarak 

daha geniş sınırlara ulaşmıştır (Küçük & Acet, 2002). Sadece fiziksel yönden 

değil aynı zamanda psikolojik yönden de kişide gelişim sağlamalıdır 

(Akarçeşme ve ark., 2004). Bu amaç doğrultusunda ise özellikle spor 

psikolojisi bilim dalı ışığında yapılacak çalışmalar psikolojinin spordan nasıl ve 

ne derecede etkilenebileceğini belirlemede yol gösterici nitelikte olacaktır. 

Günümüzde spor psikolojisinin önemi çoğu antrenör tarafından sıkça 

vurgulanmasına rağmen (Özyıldırım & Sarı, 2018), sergilenen kötü 

performanstan sonra sebep çoğunlukla fiziksel değişkenlerde aranmaktadır. 

Kötü performansa sebep her zaman fiziksel eksiklikler olmamasından dolayı bu 

arayışın hatalı olduğu söylenebilmektedir. Performans seviyesinin artmasını 

isteyen sporcunun fiziksel yönden olduğu kadar psikolojik yönden de kendisini 

hazırlaması önem arz etmektedir (Bedir, 2008; Sarı, 2015). Avrupa Spor 

Bilimleri Federasyonu (FEPSAC)’na göre spor; psikolojinin bilişsel, 

motivasyonel ve duyusal-motor değişkenlerini kapsayan bir kavram olarak 

açıklanmaktadır. Ayrıca, kişilerin sağlıklı bir yaşam için gerçekleştirdikleri 

egzersizlerde dahil olmak üzere eğitici, rekabetçi, rekreasyonel ve yenileyici 

çevrelerdeki fiziki aktiviteler bütünü şeklinde de değerlendirilmektedir. Verilen 
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bu tanımla spor psikolojisinin, psikoloji ve spor bilim alanları içerisindeki 

uygulamaları ile bir araştırma dalı olarak konumu açıklamaktadır (Gill & Gill 

2000; FEPSAC, 1996). Sedanter yaşam tarzından uzak, düzenli olarak fiziksel 

aktivite yapan bireylerin yaşantılarında fiziki ve psikolojik açıdan olumlu 

yönde farklılaşmalar söz konusudur. İnsan sağlığı üzerinde oldukça önemli olan 

fiziksel aktivitenin sürekliğinin sağlanmasında belirlenen amaçlar ve 

motivasyon kaynakları önem arz etmektedir. Bunların yanında sporda istikrarı 

sağlayan diğer etmen ise kişinin zihinsel dayanıklılık düzeyidir. Bu kavramın 

aynı zamanda ani gelişen ve zor durumlar karşısında performansın olumsuz 

yönde etkilenmesini engelleyip motivasyon seviyesini korumada da etkisi 

bulunmaktadır (Yılmaz, 2021). Spor ve egzersiz psikolojisi bilim dallarında 

gerçekleştirilen çalışmaların ortak noktasını sporcunun psikolojik 

performansını en üst seviyeye taşımak oluşturmaktadır. Özellikle sporcu 

bireylerin yarışma anında çeşitli güçlüklerle baş ederek stres seviyesini 

dengede tutabilmesi, odaklanma seviyesini yükseltebilmesi ve yetenekleri 

doğrultusunda ilerleme sağlayabilmesi psikolojik beceriler için önemli bir 

durumdur (Ercan, 2013). Psikolojik yetenek ve beceri beraberinde sportif 

yetenek ve becerinin gelişimini getirmektedir. Psikolojik beceri sporda 

mükemmelliyetçi olan kişiler tarafından kullanılan öğrenilmiş davranışlar 

olarak tanımlanmaktadır (Kremer & Moran, 2008).  

Psikolojik İyi Oluşla İlgili Kavramlar 

İlk olarak Ryff (1989) tarafından kullanılan psikolojik iyi oluş kavramı 

insanların karşılaştığı zorluklarda yılmayıp bunları kendilerini geliştirecek birer 

araç olarak görmesi, yetenek ve kapasitelerinden maksimum seviyede 

yararlanması ve bununla birlikte kendilerini kabul edip hayatlarını anlamlı hale 



REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 170 

 

 

getirmeleridir. Ek olarak kişilerin mutluluklarına ve psikolojilerine olumlu 

katkılarının olduğu söylenmektedir (Akdağ & Çankaya, 2015). Tarih boyunca 

ele alınan bu kavrama farklı bakış açılarıyla yaklaşımlar sergilenmiş ve bu 

doğrultuda insan ve psikolojik iyi olma hali daha iyi tanımlanmaya 

çalışılmıştır. 

Aristonun Eudaimonia Kavramı  

Eudaimonia kavramı literatürde genellikle İngilizceye mutluluk olarak 

çevrilmektedir. Fakat ek olarak gelişme-büyüme, iyi olma, içsel doygunluğun 

verdiği mutluluk olarak da çevirilerine rastlamak mümkündür. Eudaimonia 

pozitif psikoloji ve felsefe alanları içerisinde olan bir kavramdır (Huta & 

Waterman, 2014).  Herkes tarafından bilinen bir tanımının olmaması dikkat 

çekici olmakla birlikte çoğu teorisyen, iyi yaşamı yakalamak için kişisel 

gelişim ve buna bağlı olarak ilerleme şeklinde değerlendirmiştir (Maslow, 

1958). İyi yaşam amaçlı gelişim düşüncesi insan gelişim teorileri kaynaklı 

sezgisel bir anlam ifade edip kişilerin sonraki amaçlarına ilerlerken kendilerini 

teleolojik varlık olarak algılamasına etki etmektedir (Proctor & Tweed, 2016). 

Eudaimonia kavramıyla ilgili felsefi görüşler erdemli davranış, kişinin içindeki 

en iyi, tam gelişmiş insan potansiyeli kavramlarına dayanmaktadır (Huta & 

Waterman, 2014). Eudaimonia ile ilgili ilk felsefi düşünürlerden birisi 

Aristo’dur. Aristo insanların yüksek amaçlara sahip olması gerekliliğini 

savunmuştur. Bu amaçları gerçekleştirme uğruna geçen yaşamın kişinin 

hayatına anlam katacağını ifade etmektedir. Ayrıca Aristo Eudaimonia’nun 

erdem ve fazilet peşinde olup bu kavramları davranışlara yansıtarak 

kazanılacağını ileri sürmüştür (Proctor & Tweed, 2016).  
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Bradburn’un Psikolojik İyi Oluş Formülasyonu  

Bradburn yapmış olduğu çalışmalarda sağlıklı bireylerin zihin ve ruh 

değişkenlerine sosyo-psikolojik pencereden yaklaşmayı amaç edinmiştir. 

Literatürdeki iyi oluşla ilgili araştırmaların sonuçlarının güvenilir olduğunu 

açıklamış aynı zamanda iyi oluş kavramının tek boyutlumu ya da birçok 

boyutun birleşiminden mi ortaya çıktığını belirlemeye çalışmıştır. Bradburn’un 

ifade ettiği psikolojik iyi oluş kavramında kişinin olumlu duygulanımının 

olumsuz duygulanımdan yüksek olması durumunda psikolojik iyi oluş 

seviyesinin yüksek olacağını belirtmiştir. Olumlu ve olumsuz duygulanımın 

farklı iki kavram olduğunu ifade eden Bradburn olumsuz duygulanımın 

geleneksel, ruhsal-zihinsel rahatsızlıklardan geliştiği; olumlu duygulanımın ise 

kişinin çevresiyle etkileşim seviyesi, sosyal iletişim ve dünyaya aktif katılım 

değişkenlerine bağlamıştır  (Bradburn, 1969). 

Ryff’ın Psikolojik İyi Oluş Formülasyonu  

Ryff (1989) tarafından yapılan çalışmalarda iyi oluş kavramı açıklanırken tek 

gösterge olarak mutluluğun yeterli olmadığı buna ek olarak yaşam doyumunun 

da etkisinin olduğu, bu konuda ölçekler (Life Satisfaction Index-LSI) 

geliştirildiği ifade edilmektedir. Ryff (1989) literatürde Bradburn’un (1969) 

etkisinde kalarak PİO kavramını açıklarken bu kavramın olumlu-olumsuz 

duygulanımla, yaşam doyumu şeklinde nitelendirildiğini ilgili modellerin 

sağlıklı olarak yaşlananlarla yaşlanmayanlar arasındaki farklılığı ölçtüğü buna 

bağlı olarak bu bakış açısının yaşam doyumunu değerlendirmede yeterli 

olmadığını ileri sürmüştür. Aynı zamanda bu durumu, söz konusu olan 

modellerin en büyük eksikliklerinden biri şeklinde değerlendirmiştir. Ryff 

(1989) olumlu psikolojik işlevselliği birden fazla alt boyuta sahip yapısal bir 
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özellik olarak nitelendirmiştir. Bu görüşle birlikte literatüre teori temelli 

kavramları içeren altı boyutlu bir model sunmuştur. Sunulan modelde yer alan 

kavramlar PİO’yu açıklarken kullanılan önceki tanımlamalardan içeriksel ve 

anlamsal yönden farklılık taşımasından dolayı özgün yapıda olduğunu 

açıklamıştır  (Ryff, 1989).  

Diener ve Biswas-Diener’in Psikolojik Sağlık Formülasyonu  

Diener ve Biswas-Diener dünyanın farklı ülkelerinden binlerce insan üzerinde 

yaptıkları çalışmalarda psikolojik sağlığı tanımlamak için uğraşmışlardır. 

Bradburn gibi bilim insanları da psikolojik sağlık için en gerekli unsurun 

mutluluk olduğunu söylemişlerdir. Ancak mutluluğu Bradburn’dan farklı bir 

şekilde öznel iyi oluş olarak kavramsallaştırmışlardır. Diener ve Biswas-Diener 

kurdukları modelde psikolojik sağlığı, yüksek yaşam kalitesi ve psikolojik iyi 

oluş olarak değerlendirmişlerdir. Ek olarak kurulan bu modelde psikolojik 

sağlığı tanımlarken; anlamlı hedeflerin izinde olmayı, pozitif duygulara sahip 

olmayı, yaşam doyumu hissini ve kişiyi özünden daha büyük olgulara bağlayan 

ruhsal algılama aktif olarak kullanılmaktadır (Diener ve ark., 2010).  

Öz-Belirleme Kuramı  

Bu kuramda insanlarda kişilik gelişim ile öz düzenlemenin kazanımı için 

yüksek seviyedeki iç kaynakların önemine vurgu yapan motivasyon ve kişiliğe 

yönelik kavramlar üzerinde durulmuştur. Bu sebeple bahsedilen kuramın 

ilgilendiği alanı, kişilerin öz motivasyonları ve kişilik bütünleşmelerinin 

yanında bu pozitif süreçleri oluşturan koşulların, doğuştan gelen psikolojik 

ihtiyaçların ve öz gelişim eğilimlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Bu 

noktada öz belirleme kuramı ile kendini gerçekleştirme ya da eudaimoia 
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kavramı mutluluğun temel belirleyicileri olarak değerlendirilmektedir. Öz 

belirleme kuramı kaynaklı yapılan araştırmalarda, öz motivasyon, sosyal 

işlevsellik, ve iyi oluşu engelleyen değişkenler üzerinde durulmaktadır. Bu 

doğrultuda da yetkinlik, özerklik ve ilişkili olma gibi psikolojik gereksinimleri 

azaltma eğilimi üzerinde birçok olumsuz etki incelenmiştir. Bu kuram yalnızca 

olumlu gelişimsel eğilimlerde değil aynı zamanda bu eğilimlerin karşıtı sosyal 

çevreleri de araştırmaktadır (Ryan & Deci, 2000).  

Psikolojik İyi Oluş Alanında Yapılmış Çalışmalar 

Alan yazın incelendiğinde psikolojik iyi oluş kavramı ve spor arasında var olan 

ilişkiyi vurgulayan ulusal ve uluslararası araştırmaların olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmalarda genel olarak kişilerin yaptıkları sporun psikolojik iyi oluş 

seviyelerine olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. 

Stathi ve ark. (2002) yapmış oldukları bir çalışmada, uygulanan düzenli 

egzersizin bu yaş grubu kişilerde öznel iyi oluş seviyesinde artış oluşturduğu 

saptanmıştır. Egzersiz yapan yaşlı birey kendi performans seviyesindeki diğer 

kişileri görüp yalnızlık hissinden uzaklaşıp psikolojik ve fiziksel sağlık 

durumunu korumak için grup çalışmalarında daha aktif olabilmektedir. Çelik ve 

Şahin (2013) yaptıkları çalışmada sporun öznel iyi oluş noktasında kendi başına 

koruyucu bir etmen olmasının yanında diğer koruyucu etmenleri de 

desteklediğini belirtmişlerdir. Ryff ve Singer (2002) düzenli egzersizin kişilerin 

sosyal ilişkilerinde süresi az olan stres durumuna bağlı ortaya çıkan fiziksel 

tepkiye tampon görevi oluşturduğunu aynı zamanda uzun süreli fiziksel-

duygusal gelişmeyle pozitif yönde etkide bulunduğunu açıklamışlardır. Başar 

ve Sarı (2018) düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin depresyon, mutluluk 

ve psikolojik iyi oluş kavramları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmışlardır. 
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Çalışma sonunda sporun depresyon, mutluluk ve öznel iyi oluş puanlarını 

arttırarak olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır. Elmas ve ark., (2021) 417 

üniversite öğrencisinin katıldığı çalışmada öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi 

ve psikolojik iyi oluş kavramlarının arasındaki ilişkiyi ölçmeyi 

amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ve 

PİO kavramları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ayrıca fiziksel 

aktivitenin PİO’nun güçlü bir yordayıcısı olduğu belirtilmiştir. Bu bilgilere ek 

olarak belirli bir disiplin doğrultusunda yaşam tarzı haline getirilen sporun 

insanların gerginlik ve depresyon seviyesini azaltmada önemli rol oynadığı 

(Harvey ve ark., 2017; Yıldırım ve ark., 2015; Lök & Bademli, 2017), 

kendilerini mutlu hissetmelerinde etkili olduğu (Uğurlu ve ark., 2015) ve son 

olarak öznel iyi oluşu da arttırdığı (Delextrat ve ark., 2016) açıklanmaktadır.  

Sonuç 

Bu çalışmada kişilerin yaşamlarında psikoloji, psikolojik iyi oluş ve bu 

kavramların egzersiz değişkeniyle olan ilişkileri alan yazın ışığında 

açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen kaynaklara geniş bir perspektiften 

bakıldığı zaman sporun psikolojik iyi oluş kavramını olumlu yönde etkilediği 

bunu yaparken insanların sosyal yaşamda aktif olabilme, yalnızlıktan uzak 

kalabilme, kendini gerçekleştirme olanağı bulabilme, mutluluk ve iyimserlik 

gibi özelliklerini güçlendirdiği düşünülmektedir. Bu sebeple egzersiz yapan 

bireyde fiziksel yetilerin gelişeceği gibi psikolojik yönde de güçlenme olacağı 

ve bu güçlenmenin de depresyon, madde bağımlılığı gibi psikolojik temelli 

olabilecek rahatsızlıkları önleyebilme noktasında da etkili olacağı ileri 

sürülmektedir. 
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GİRİŞ 

21. yüzyıl itibariyle ulaşım, sağlık, ekonomi, savunma, mimari, ekonomi, 

sağlık, spor, sanat ve eğitim gibi birden fazla alanlarda teknolojinin 

toplumsal yaşam sürecinde önemli bir role sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu dijitalleşmenin yaygınlaşma süreci tüm alanlarda kapsamlı bir etkileşim 

ortamı hazırlamıştır. Teknolojinin ortaya sunduğu etkileşim ortamı birçok iş 

alanı için yeni imkânlar sunmuştur. İmkânlardan faydalanmak, gelişmek ve 

devamlılığı arzu eden sektörler için dijitalleşme ihtiyaçtan öte zorunluluk 

haline gelmiştir (Dönmez ve ark., 2021). 

Günümüzde teknolojinin toplumsal yaşam kalitesinin artmasında büyük rolü 

vardır. Teknoloji, bireylerin yaşamını pratikleştiren ve zamanın verimli 

kullanılmasına uygun ortam hazırlayan bilimin uygulamasıdır. Teknoloji 

olgusu sıradan bir teknolojik makine veya teknolojik donanım olarak 

tanımlanabilmektedir. Fakat günümüze kadar geçmişten günümüze teknoloji 

kavramı ele alındığında kavramın sadece mekanik materyal olarak değil 

teorik bir yapıya sahip olduğunu söylemek uygundur. Genel olarak 

bakıldığında teknolojinin makine, bilim, teknik olay ve işlemler, kültür ve 

toplum, örgütlenme tanılarını içerdiği ve beraber kullanıldığı 

gözlemlenmektedir (İşman, 2014). 

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi sporla da güçlü bir etkileşim 

içindedir. Spor birçok teknolojik gelişmeye ilham verirken; Gelişen 

teknolojiden de birçok noktada faydalanıyor. Bilim, mühendislik ve modern 

bilişim teknolojilerinin gelişimi sporun her kademesini ve her dalını 

etkileyerek rekabetin, mücadelenin ve zevkin artmasına katkı sağlamaktadır. 

Artan rekabet ilginin artmasına neden olmakta ve artan ilgiyi karşılamak 
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için tesislerin, organizasyonların, yayınların, ekipmanların ve sportif 

performansların iyileştirilmesi için teknoloji kullanılmaktadır. Teknolojik 

koşullar sporu etkiler; spor, sporcu ve organizasyonların güçlenmesine katkı 

sağlar. Bu katkı, teknoloji ve sporun ayrılmaz iki bileşen olmasını sağlar 

(Can ve ark., 2011).  

Önümüzdeki yıllarda organizasyonlarda spor teknolojileri kapsamında 

yeniliklerin devam edeceği ve hangi yeniliklerin hangi yenilikleri getireceği 

ilgi çekicidir. Sporun birçok dalında gördüğümüz teknolojik donanımlar, 

sporcuların antrenman ve müsabakalara hazırlık dönemlerinde en büyük 

yardımcılarından biri haline gelmiştir (Turgut ve ark., 2020).  

Teknoloji kelimesinin eski Yunancadaki "techne" sözcük kökünden türediği 

ve beceri, sanat anlamlarını taşıdığı belirtilmektedir (Cevizci, 2006). 

Eldemir (2016), teknoloji ifadesini, belirli bir hedefe ulaşmak için gereken 

bilgileri edinerek, herhangi bir fayda gözetmeksizin, bir nesnenin üretimi 

veya tabiatta bulunan nesnelerin, insan hayatında kullanılmasına imkân 

veren araçlar haline getirilmesi olarak tanımlar. Türk Dil Kurumu'na (2022) 

göre teknoloji kelimesi "bir endüstride kullanılan yapım yöntemlerini, araç, 

gereç ve aletleri ve bunların kullanılma şeklini kapsayan uygulama 

bilgisidir." 

Teknolojinin Tarihçesi 

Teknoloji, James Watt'ın 1769 yılında buhar makinesini icadı sonucu Sanayi 

Devrimi'nin başlamasıyla hayatımıza giren bir kavramdır. Özellikle 1700-

1800 yılları arasında günümüz teknolojik gelişmelerinin temellerini atan 

çeşitli icatlar yapılmıştır. Bu teknolojik buluşlar insanların yaşam koşullarını 
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iyileştirirken, toplumsal değişimlere de öncülük etmiştir. İnsanların yaşam 

tarzları ve standartları değişerek ilerleme kaydetmiştir. Sağlık, iletişim, 

ulaşım, eğitim, sanayi vb. birçok alanda ilerleme kaydedilmiştir. 

Küreselleşme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan teknoloji, özellikle iletişim 

ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dünyanın sınırlarını 

daraltmıştır. Sanayi Devrimi'nden önce bir bölgede meydana gelen bir 

olayın başka bir bölgeyi etkilemesi uzun zaman alırken, günümüzde bu etki 

anlıktır. Öte yandan kültürel ve sosyal etkileşim arttıkça çözülmeler ve 

etkiler de hızla gelişir. Bu durum, küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olan 

küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkmaktadır (Paydar & 

Doğan, 2019).  

Teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimlerin yanı sıra “yüksek teknoloji” 

kavramı da doğurmuştur. Günlük hayatımızda kullanmakta olduğumuz 

birden fazla ürün ve hizmette ilk görünen veya dolaylı olarak görebildiğimiz 

üst düzey teknoloji, direkt ürün veya hizmetin kendisinde var olduğu gibi 

ürünlerin yapım aşamalarından (hizmet, imalat, tasarım, yazılım) birinde de 

görülebilmektedir (Erdal, 2008).   

Spor  

Eski çağlarda insanların yürüme, koşma, tırmanma ve avlanma gibi günlük 

hareketleriyle ifade edilen spor, insanların boş zamanlarında daha eğlenceli, 

sağlıklı yaşam, sosyal ve zihinsel gelişim için yaptıkları bedensel ve zihinsel 

faaliyetlerdir (Bayram & Hazar, 2018). TDK'ya göre spor, "bireysel veya 

toplu olarak yapılan, belirli kurallar çerçevesinde uygulanan, bedensel ve 

zihinsel gelişim amacıyla yapılan hareketlerin tümü" olarak 
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tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Spor, farklı bölgelerden, farklı inanç ve 

kültürlere, çeşitli fiziki özelliklere, çeşitli cinsiyetlere ve farklı yaşlardan 

etnik kökenlere sahip insanları ortak bir paydada bir araya getiren önemli bir 

olgudur (Özbey, 2017).  

Spor ve Teknoloji 

Günümüzde teknolojinin de yardımıyla bireyler ilgi duydukları spor dalını 

bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar sayesinde kolaylıkla takip 

edebilmektedir. Bunların dışında sporla ilgili tüm bilgilerin bilişim 

teknolojileri ortamında düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. İzleyicilerde 

olduğu gibi sporla doğrudan ilgilenen kişiler (antrenörler, kondisyoncular, 

menajerler vb.) sporcuları bilgisayar ortamlarında daha iyi analiz edebilmek 

için sanal simülasyon tekniklerinden yararlanarak spor laboratuvarlarında 

yeni nesil sporcular oluşturabilmektedir. Sporcunun fiziksel gücünü, 

süratini, dayanıklılığını ve diğer yönlerini teknoloji yardımıyla geliştirmesi 

gerektiğini fark ederler (Özen ve ark., 2016).  

Teknoloji sporun birçok alanında kullanılmaktadır. Son zamanlarda yazılan 

birçok yazılım sayesinde bilgisayar teknolojisi spor eğitimine büyük katkı 

sağlamaktadır. Örneğin beden eğitimi ile ilgili bir program yardımı ile bir 

sporcunun gelecekte nasıl bir antrenman yöntemi uygulaması gerektiği ve 

ne kadar etkili olduğu hakkında bilgi olarak karar verme sürecine büyük 

katkı sağlayacağını söylemek mümkündür (Yaman, 2007).  
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Spor Teknolojilerinde Yeni Trendler 

Teknolojinin gelişimi ile beraber spor teknolojisi de sportif aktivitelere aktif 

ve pasif katılımda farklı pencereler açmıştır. E-spor, e-boş zaman ve 

metaleisure (Bayram, 2022) kavramları ve bu kavramların her geçen gün 

yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlaması spor teknolojilerini de 

etkilemektedir. Bu başlık altında spor teknolojilerini etkileyen konular ele 

alınmıştır.  

Siber Fiziksel Sistemler (Makinelerin Diyaloğu) 

Gerçek dünya ile siber dünya arasındaki etkileşimi ve entegrasyonu içinde 

barındıran tüm yapılar Siber Fiziksel Sistemler (CPS) olarak 

tanımlanmaktadır (Yıldız, 2018). Stadyumlarda veya spor salonlarında 

kullanılan skorboardlar, sanal gerçeklik ile bisiklet gözlük oyunları, takım 

maçlarında kullanılan drone'lar, gol ve hataları tespit eden sensörler siber-

fiziksel sistemlere örnek olarak gösterilebilir (Yaşar, 2020). 

Bulut Bilişim Teknolojileri 

Bulut bilişim sistemi, donanım ve yazılımla alakalı kaynakların interneti 

kullanan ilgili kullanıcılara hizmet olarak sunulmasıdır. Bulut bilişim 

sisteminde bilgi kaynakları, bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayesinde 

kullanıcıların taleplerine göre internet üzerinden kolay bir şekilde artırılıp 

azaltılabilmektedir. Bu sayede bulut sistemini kullanan kişilere kaynakları 

maksimum seviyede kullanım imkanı sunar (Elmas, 2013). Profesyonel spor 

takımlarında sergilenen idman, maç ve performans ölçüm testlerinde 

ulaşılan sporcuya ait bilgilerin geniş alan kapladığı varsayıldığında, bulut 
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sistemleri kullanılarak bu verilerin ucuz ve güvenli bir biçimde depolanması 

ve işlenmesinin basit olduğu düşüncesine ulaşılabilir (Camkıran ve ark., 

2021). 

Bulut teknolojisi iCloud, Dropbox, Google, Yandex, Drive, Disk vb. 

örnekler verilebilir. Bulut sisteminin kullanım miktarı giderek artış 

gösterecektir. Fiziki açıdan somut bir veri grubu olmayacaktır. Bütün 

kurumsal veya şahsi işlemler soyut olarak varsayabileceğimiz veriler olarak 

depolanacaktır (URL-1).  

Artırılmış Gerçeklik 

Sporla beraber birden fazla alanda kullanılan yüksek teknolojilerden bir 

diğeri de artırılmış gerçekliktir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin en faydalı 

kullanıldığı dalların başında spor aplikasyonları gelmektedir. Yüksek oranda 

tenis, beyzbol, kriket, tenis gibi benzer olmayan alanlarda kullanıldığı 

görülmüştür. Sporcuların yeteneklerini ve performanslarını arttırmak, 

antrenmanlarını daha basitleştirmek, profesyonel sporculara gerçekçi bir 

ortam sunmak, farkındalıklarını artırmak ve eğlenceli zaman geçirmelerini 

sağlamak gerekçesiyle bu alanda artırılmış gerçeklik teknolojisinin 

kullanıldığı tespit edilmiştir (İçten & Bal, 2017). 

Otonom Robot ve Akıllı Makine 

Spor ortamlarında sıklıkla kullanılan bir diğer teknoloji ise otonom robotlar 

ve akıllı makinelerdir. Otonom robotlar ve akıllı makinelerdeki yazılım ve 

gömülü donanımlar sayesinde yapay zekâyı kullanan, alternatif kararlar alıp 

seçenekler sunan, uygun olanları seçip ona göre hareket eden, dış 
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etkenlerden veri toplayan, birbirleriyle ve diğer akıllı nesnelerle iletişim 

kuran robotik sistemler de kullanılır (Tekin ve Karakuş, 2018). Örneğin 

atıcılık, tenis, golf, beyzbol, okçuluk vb. spor dallarında üst düzey 

sporcularla sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca boks branşında ki olimpiyat 

sporcularının özel eldivenlerle çalıştıkları akıllı kum torbalarındaki vuruş 

hızı, vuruş açısı, şekli ve basınç gibi önemli bilgilerin anlık olarak ekrana 

getirilip kayıt altına alındığı görülmektedir (Camkıran ve ark., 2021). 

Akıllı Fabrikalar (Akıllı Stadyumlar) 

Akıllı fabrika; Bir fabrikadaki işçilik, imalat, üretim, makine, ürün, hizmet, 

paylaşım ve dağıtım gibi her türlü sürecin belirli mekanizmalara bağlantılı 

olarak koordineli bir biçimde gelişebilmesini sağlayan akıllı bir süreç olarak 

düşünülebilir (Bulut ve Akçacı, 2017). Spor endüstrisinin artan Akıllı ve 

Çevreci stadyumlarına bakacak olursak; 

Tamamen güneş enerjisi ile çalışan ve bu konuda dünyada bir ilk olan 

stadyum, Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde inşa edildi. Stadyumun çatısı 

bütünüyle güneş pilleri ile döşenmiştir. Çekici yapısıyla mimarisi ile 

Tayvan'ın kendi şirketleri tarafından üretilmektedir. Japon mimar Toyota 

tarafından tasarlanan stadyumun çatı kısmında 8.844 güneş pili kullanıldı. 

Oldukça geniş bir alanı kaplayan bu paneller, gün içerisinde topladıkları 

enerji ile akşamları devasa bir (3.300 m2) alanı aydınlatmaktadır. 

Müsabakaların olmadığı dönemlerde üretilen enerji, çevre mahallelerin 

ağlarına aktarılır. Böylelikle, çevre dostu ve zarar vermeyen bir stadyum 

olması ileride yapılması düşünülen birden fazla stadyum ve yapıya ilham 

kaynağı olacaktır (URL-2).   
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Şenol Güneş stadyumu deniz doldurularak yapılmış bir spor tesisidir ve bu 

konuda Türkiye'de bir ilktir. Aynı anda Türkiye’de bulunan en hızlı ve en 

teknolojik spor kompleksidir. Toplam kapasitesi 41.461'dir. Stadın 

çevresine yerleştirilen membranlar kendi tarafından kendini temizliyor. 6 

bin 500 ton çelik malzemenin kullanıldığı çatı, havanın kirlenmesini 

önlüyor. "Akıllı çatı" sistemi olarak bu özelliği Türkiye'de bir yenilik, 

dünyadaysa 5. Akyazı Spor tesisi teknik özellik olarak UEFA kriterlerinin 

üzerindedir (URL-3). 

Eklemeli Üretim (3D yazıcılar) 

Eklemeli imalat; herhangi bir hacim veya şekle bürünen dijital bir modelden 

sağlam bir üç boyutlu çıktı oluşturma evresidir. Katmanlı imalat, ürünün ya 

da üretimin birbirini takip eden katmanlara evrilmesiyle oluşturulur 

(Banger, 2018). Spor alanı ekseninde kullanılabilecek akla gelecek tüm 

ürün, argüman ve spor malzemeleri 3 boyutlu yazıcılar tarafından 

üretilebilmektedir.  

Profesyonel sporcuların mülakatlarda en çok kullandıkları spor 

ekipmanlarının teknolojik sistemlerden meydana gelen 3 boyutlu yazıcılar 

olduğu düşünülebilir. Eklemeli üretim, standart olarak kağıda pres yapan 

yazıcılar yerine, istenilen malzemelerin üç boyutlu geometrik veriler 

kullanılarak katman katman birbirine eklenmesine olanak sunan bir imalat 

ve üretim metodudur. Bu üretim tekniği (3D baskı) yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlandı (Özsoy ve Duman, 2017). Spor alanlarında kullanılan 

3 boyutlu yazıcılara örnekler; bisikletçilerin kullandıkları kasklar, kano 

mülakatlarında kullanılan kürekler, koşucuların spor ayakkabıları, yarışlara 
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özel tasarlanmış metal bisiklet iskeleti, özel sporcular için protez imalatı vb. 

biçimindedir (Camkıran ve ark., 2021). 

Sporda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 

Modern eğitim sisteminde beden eğitimi ve spor etkinlikleri çok önemlidir, 

onları hem bireylerin hem de toplumun beklentilerine uygun olarak hayata 

hazırlamayı amaçlar. Sağlık açısından beden eğitimi ve spordan 

beklentilerin fazla olması ve sporun yarattığı etki alanının genişliği 

düşünüldüğünde bu alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması 

kaçınılmazdır (Korkmaz, 2021).   

Eğitimde Teknoloji 

Geçmişte mektup, posta gibi çok yavaş yollarla yapılan eğitim, günümüzde 

sanal ortamlarda anlık olarak gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim ve e-

öğrenmenin temellerinin mektupla atıldığı bir gelişme izlemiş ve 

günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle dijital ortama 

taşınmıştır (Kırık, 2014).  

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında geleneksel 

öğretim yöntemleri ile bilgiyi aktarmak ve ezberlemek artık mümkün 

değildir. Bu doğrultuda müfredat programları değiştirilmiş; Ezbere dayalı 

bilgi yüklü bireyler yetiştirmek yerine özgür, yaratıcı ve bilimsel düşünen, 

olayları sorgulayan, sorunları fark eden ve çözüm üreten, karar verme 

yeteneğine sahip, bilgi üreten ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek 

gerekmektedir. Buna göre öğrenci merkezli eğitim tercih edilmeli ve 

öğrencilere ücretsiz bir eğitim ortamı hazırlanmalıdır. Günümüzde iletişim 
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teknolojisinin tüm dünyada ilerlemesine paralel olarak eğitim bilimlerinde 

yeni arayışlar yapılmaktadır (Bayram ve ark., 2019). 

Roblyer (2003), teknolojik araçların spor eğitiminde kullanım alanlarını şu 

şekilde özetlemektedir; Teknoloji ürünlerinin fitness ve spor faaliyetlerinde 

kullanılması, teknoloji ürünlerinin motor beceri performansını geliştirmek 

ve arttırmak için kullanılması, teknolojik ürünlerin kişisel sağlığın izlenmesi 

ve iyileştirilmesi için kullanılması, teknoloji ürünlerinin geçici sağlık 

bilgilerinin edinilmesini desteklemek için kullanılması, bireylerin bireysel 

ve toplumsal sağlığı ile ilgili davranışların kazandırılması, teknoloji 

ürünlerinin disiplinler arası çalışmaları desteklemek için kullanılması 

(sağlık, spor vb.), spor eğitimi derslerinde derslerin verimli işlenmesi ve 

teknoloji ürünlerinin öğrencilerin sınıf dışında verimli öğrenmesi.  

Sonuç 

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber spora bakış açısının, sporcuların, 

antrenörlerin, takım yöneticilerinin ve izleyicilerin beklentilerinin 

değişeceği ve bazı branşlarda müsabaka biçimlerinin büyük oranda 

değişebileceği öngörülmektedir. Teknoloji kullanımının sporcuların 

performanslarını artırmaları ve sportif başarıya ulaşmaları için önemli 

faydalar sağladığı söylenebilir. Spor hizmetlerindeki teknolojik gelişmeler 

ise mobil uygulamalar, televizyon ve internet gibi birden fazla dalda gelişme 

göstererek sporun günümüzdeki konumuna ulaşmasına aracı olmuştur. 

İnternetin toplum genelinde yaygınlaşması ve basitçe ulaşılabilirliği ile spor 

ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasını kolaylaştırmakta, kitleleri beraberinde 

getiren spor olgusunu olması gerektiğinden daha fazla geliştirmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin başlangıcında hayatta kalmak ve kendini öğrenmek için 

amaçlarına göre çeşitli şekillerde hareket etmiştir. Hem yeme, içme, 

giyinme gibi temel ihtiyaçları hem de avlanma şeklinde davranışlar 

sergilemiştir. Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan beden eğitimi ve spor, 

tarihsel süreç içerisinde oyun ve spor gibi hayatın çeşitli alanlarında 

karşımıza çıkmıştır. Ancak insanlar bunları, güçlerini ve yeteneklerini 

geliştirmek için günlük yaşamlarında planlı egzersizler ve amaçlı 

davranışlar olarak yapmışlardır. Çağlar boyunca yaşam koşullarını 

iyileştiren insanlık, iş yapma biçimlerini de değiştirmiştir. Yani fiziksel 

davranışın spor etkinliğine dönüşmesi, bir arada var olmaya çalışan 

insanların temel ihtiyaçlarının ortadan kalkmasıyla mümkün olmuştur. 

Yerleşik hayata geçiş, insanlara becerilerini geliştirme fırsatı vermiştir 

(Kurt, 2012).  

Kişilerin psikolojik ve sosyal olarak başarılı olma ihtiyacı, özgüvenlerinin 

yenilenmesi veya kazanılması açısından önemlidir. Bunu sağlamanın en 

kolay yollarından biri de spordur. Fiziksel aktiviteye ek olarak spor, sosyal 

ve kişisel bir kimlik ve bir gruba ait olma duygusu yaratarak insanlara 

sosyal olarak yardım etmek olarak tanımlanmaktadır (Küçük ve Koç, 2015). 

Literatürde sosyal beceri kavramı tanımlanırken, bireyler toplum içindeki 

varlıklarını sürdürürken diğer bireylerle belirli ilişkiler kurarlar. Bu 

durumda kişinin düşünce ve duygularını ifade edebilmesine sosyal beceri 

kavramıyla olumsuzlukları en aza indirme adını vermiştir. Sosyal beceriler, 

iç ve dış dünya ile bir iletişim aracıdır (Çiriş, 2018). 
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Son yıllarda sosyal beceri ve sporu bir araya getiren çalışmalara 

bakıldığında, Sülün (2022), Çolak ve ark. (2022), Kara ve Şahin (2021) gibi 

çalışmalar sporun fiziksel aktivite ve sosyalleşme üzerine etkilerinden 

bahsetmişlerdir. Çalışmanın literatür açısından alan yazına katkı sunacağı 

düşünülmektedir. 

Sosyal Beceri 

İnsanlar sosyal hayata doğumla başlamaktadırlar. Bireyin eşyadan 

ayrılmasıyla başlayan sosyal davranış, bir yetişkinle sosyal ilişki kurarken 

de devam etmektedir. Bir çocuk doğduğunda anne babasıyla bir bağ kurar 

ve böylece sosyal ilişkilerin temellerini atar. Böylece sosyalleşme gelişmeye 

başlar ki bu da gencin içinde yaşadığı toplumun değerlerini, kurallarını ve 

kendisinden beklenen davranışları öğrenmesi demektir (Artan & Bayhan, 

2014). 

Sosyal beceriler, bireyin toplumla bütünleşmesini, olumlu sosyal ilişkiler 

kurmasını, sosyal hayata katılımını teşvik etmesini, toplum tarafından kabul 

edilmeyen ve önceden belirlenmiş rolleri yerine getirmek için yapılması 

gereken davranışlardan kaçınmasını sağlayan sözlü ve sözsüz öğrenilmiş 

davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Gülay & Akman, 2009). Sosyal 

beceriler, kişinin yaşam standardını yükselten, amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olan ve yaşam boyu kullanılabilen becerilerdir. Aynı zamanda bu 

beceriler kişinin olumlu ya da olumsuz duygularını uygun bir şekilde ifade 

etmesini, fikrini savunmasını, gerektiğinde başkalarından yardım istemesini 

ve hayır diyebilmesini sağlamaktadır. Sosyal beceriler, çocuğun akranları 

tarafından kabulünü artırır ve arkadaşlıklar kurmasında etkilidir. Arkadaşlar 

tarafından kabul edilmesine izin veren sosyal beceri örnekleri arasında 
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uygun grup katılımı, sosyal kurallara uyma ve sağlıklı iletişim yer 

almaktadır (Önder, 2016). 

Sosyal beceriler, deneme yanılma yoluyla öğrenilebilen, belirli sözel veya 

sözel olmayan davranışların modellendiğinin öğrenildiği, sosyal çevreden 

olumlu geri bildirimlerle pekiştirildiği, çevresel özelliklerden etkilendiği ve 

sosyal alanda eksiklikler olduğunda buna göre eğitilebilen becerilerdir. 

Akranları tarafından yeterince kabul görmeyen veya kabul görmeyen 

çocukların eğitim aldıklarında akranlarıyla daha sağlıklı ilişkiler 

geliştirebildikleri ve daha popüler hale geldikleri tespit edilmiştir  (Çetin, ve 

ark., 2003). 

Sosyal beceriler, kavramsal olarak hem bilişsel hem de duyuşsal öğrenme 

davranışlarına ait olan öğeleri içermektedir. İnsan önce içinde bulunduğu 

topluma uygun davranışı gözlemler, gözlemlediği davranışı zihninde analiz 

eder, sonra bir model alır, onu canlandırmaya karar verir ve sonunda hem 

duyuşsal hem de bilişsel yeteneklerini kullanarak davranışa karşılık 

vermektedir (Kurtulan, 2015). Kişilerin sosyal rollerini yerine getirmelerini 

sağlayan ve çevre ile etkileşimini kolaylaştıran sosyal beceriler aşağıdaki 

başlıklar altında sıralanmıştır (Akkök,1999). 

• İletişim başlatma ve sürdürme becerileri 

• Grupla çalışma becerileri 

• Duygulara yönelik beceriler 

• Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik beceriler 

• Stres durumuyla başa çıkma becerileri 

• Planlama ve problem çözme becerileri 
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Sosyal Becerinin Alt Boyutları 

Duyuşsal Anlatımcılık 

İletişim aynı zamanda bireyin sözel olmayan becerilerini, duygusal mesajlar 

göndermeyi ifade eder. Bu alt boyut, kişilerarası iletişimde eğilimleri ve 

duygusal durumları açıkça ifade edebilme becerisidir. Duygusal 

dışavurumcu insanlar canlı, enerjik ve duygusal olarak daha yetkindir. Bu 

duyguya güçlü bir şekilde sahip olan bireyler, ifadelerinde karşı tarafı 

heyecanlandıran bir yapıdadırlar. Çünkü içlerindeki heyecanı karşı tarafa 

aktarabilme yeteneğine sahiptirler (Öztürk, 2018). 

Duyuşsal Duyarlılık 

Kişinin diğer insanların sözlü olmayan mesajlarını alma ve analiz etme 

yeteneği olarak ifade edilebilir. Duygusal duyarlılığı yüksek olan kişiler, 

diğer insanlardan gelen duygusal olarak ifade edici mesajları gözlemlemekle 

ilgilenirler ve sözlü olmayan iletişim mesajlarını alıp yorumlamada 

başarılıdırlar. Başkalarının duygu durumlarına duyarlı, bunlara katılan, 

sıcakkanlı, ait olduğu gruba bağlı, özgüveni yüksek ve özgür bireyler olarak 

bilinirler (Demirtaş, 2018). 

Duyuşsal Kontrol 

Duygusal kontrol, insanların duygusal ve sözel olmayan davranışlarını 

düzenleme ve kontrol etme yeteneği olarak tanımlanır. Sosyal becerilerin bu 

alt boyutu, belirli duyguları becerilere entegre etme ve bu duyguları gizleme 

becerisini de içermektedir (Şenol, 2015). 
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Sosyal Anlatımcılık 

Bu alt boyut, insanların sözlü iletişimi tercih etme yeteneğini içerir. Başka 

bir deyişle, bu boyut, bireyin başkalarına yakınlaşma yeteneğini ölçer. Bu 

kişiler çevreleri tarafından kabul görür ve kolaylıkla iletişim kurabilirler. 

Çünkü iletişim seviyeleri yüksektir. Bu özelliğe sahip kişiler empatiktir ve 

çevrede ilk konuşmayı başlatmaktan hoşlanırlar  (Sümer, 2008). 

Sosyal Duyarlılık 

Diğer kişilerin sözlü mesajlarını kolayca anlayıp yorumlayabilen kişilere ait 

alt boyuttur. Sosyal açıdan duyarlı kişiler, sosyal davranışlarında sosyal 

normlara dikkat eder ve uygun davranmaya çalışmaktadırlar (Şenol, 2015). 

Sosyal Kontrol 

Sosyal kontrol, bireyin sosyal bir ortamda aktif olma ve çevresindeki 

insanlara kendini gösterme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

kontrolü yüksek olan kişiler, sosyal olarak uygun ve benlik saygısı yüksek 

bireylerdir. Böylece farklı sosyal ortamlarda farklı rollerde rahatlıkla 

hareket edebilirler (Şenol, 2015). 

Sosyal Beceri Bileşenleri 

Denham ve diğerleri tarafından 2012'de yeniden formüle edilen sosyal 

yeterlilik prizmasında sosyal becerileri etkileyen bileşenler Resim 1’de 

gösterilmektedir. 
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Resim 1. Denham ve diğerleri’ne (2012) göre sosyal becerilerin bileşenleri 

Bu modelde sosyal yeterlilik, sosyal etkileşimin etkinliği olarak tanımlanır 

ve prizmanın ucundadır. Bu modele göre, sosyal yeterlilik sadece bireysel 

faktörlerden etkilenmez, farklı insanların farklı davranışlar sonucunda 

oluşturdukları sosyal çevreden gelen geri bildirimler ışığında oluşur. 

Prizmanın merkezinde öz yeterlilik vardır; yetişkinler ve akranlarla 

iletişimin kalitesi, grubun koşulları, duyguların tanınması, olumlu sosyal 

davranış sorumluluğunun oluşturduğu öz farkındalık; duyguların, 

davranışların ve bilişin düzenlenmesinden oluşan öz düzenleme; perspektif, 

duyguları anlama, başkalarını önemseme konusunda sosyal farkındalık; 

durumları analiz edin, hedefler belirleyin, sorunları çözerek kararlar alın; 

İşbirliği, dinleme, sıra alma ve yardım alma yoluyla oluşturulan ilişki 

becerileri prizmanın en altındadır. Öz farkındalık, öz düzenleme, sosyal 

farkındalık, duygusal beceriler; Karar verme ve ilişki becerileri de olumlu 

sosyal becerilerdir ve bu beceriler, kaynaklar/bağlantılar olarak bilinen 
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öğretmenler, okul, ebeveynler ve arkadaşlar ile ilişkilerde deneyimlenir 

(Denham ve ark., 2012).  

Kalıtımın ve çevresel faktörlerin çocuğun sosyal becerilerinin gelişiminde 

önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu faktörlerin yanı sıra 

çocuğun yaşı, kardeş sayısı, sosyo-ekonomik düzeyi ve kullandığı medya 

gibi faktörler de çocuğun sosyal becerilerinin gelişimini etkileyebilmektedir. 

Çocuğun sosyal becerilerinin sağlıklı bir şekilde kazanılması, temel olarak 

okul öncesi dönemde uygulanan ve sosyal becerileri etkileyen faktörlerin 

dikkate alınması gereken sosyal beceri programları sayesinde mümkündür 

(Çiriş, 2018). 

Sosyal Beceri Yetersizliği 

Sosyal beceriler genellikle birey ve çevre arasındaki etkileşimlerin bir 

sonucu olarak gayri resmi olarak öğrenilir. İnsanlar çevrelerindeki insanların 

davranışlarını gözlemleyerek benzer davranışlar gösterirler. Bu aşamada biri 

gözlemlenmez ve modellenmezse, bireyin sosyal becerileri öğrenmesi 

sekteye uğrayabilir. Yetersiz sosyal becerilere sahip kişiler, akademik 

becerilerde, kişilerarası ilişkilerde, psikolojik alanlarda ve iş yaşamında 

belirli zorluklar yaşarlar. Sorun yaşamamak için bireylerin sosyal 

becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Alisinanoğlu & Özbey, 2011).  

Sosyal beceri yetersizliği; Beceri yetersizliği, sosyal etkinlik yetersizliği, öz 

denetim yetersizliği ve sosyal becerilerini gösterememe yetersizliği olmak 

üzere dört grupta incelenmiştir. Eğitim-öğretim sürecinin bireye göre 

düzenlenmesi için bireyin hangi alanda yetersiz olduğunun ortaya 

çıkarılması önemlidir (Çiftçi, 2019). 
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Beceri yetersizliği 

Bireyin bir beceriyi uygulamayı öğrenirken iletişim kurma, takım 

çalışmasını başlatma ya da hata yapma gibi sosyal becerileri kazanmamış 

olması, sosyal beceri yetersizliğinin bir göstergesidir. Sosyal becerilerin 

eksikliği, bireyin davranış kalıpları hakkındaki bilgi düzeyine ve geçmişte 

bu tür davranışları deneyimleyip deneyimlemediğine bakılarak belirlenebilir 

(Avcıoğlu, 2005). 

Sosyal Performans Yetersizliği 

Bireyin gerekli fırsatı bulamadığı, doğru ortam ve zamanda hazır olmadığı 

için gösterebileceği becerileri gösterememesidir. Kişi belirli ortamlarda 

gösterdiği becerileri başka ortamlarda göstermiyorsa veya geçmişte 

gösterdiği becerileri göstermiyorsa o kişi sosyal etkililikte yetersiz kabul 

edilir (Gresham 1998). 

Özdenetim Yetersizliği 

Bireyin yaşadığı kaygı ve korku gibi güçlü duygusal tepkilerin normal 

düzeylerin üzerinde olması, bireyin sosyal becerileri öğrenmesini 

engellemektedir. Kişinin yaşadığı güçlü duygusal tepkiler, kişinin 

akranlarıyla iletişim kurmasını engeller. Bu durum özdenetim yetersizliğine 

yol açar (Türkmen, 2022). 

Beceriyi Ortaya Koyma Yetersizliği 

Bireyin yaşadığı duygusal yük nedeniyle, var olan sosyal becerilerini 

istenilen düzeyde göstermeyi bildiğini ortaya koyamaması ile ilgilidir 

(Türkmen, 2022). 
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Sosyal Beceri ve Spor İlişkisi 

Sporcular, çocukluktan itibaren temel gelişim becerilerini olumlu yönde 

etkiler; Ayrıca zihinsel, fiziksel ve zihinsel gelişimde çok önemli bir rol 

oynar. Fiziksel aktivite, kendine özgü kuralları ile çevrenin uygunluk 

düzeyinin şekillendirilmesine aktif olarak katılarak çocuğun sosyal yeterlilik 

kazanmasına yardımcı olur. Çocuğun kurallarına uyarak, gelecekte ortaya 

çıkabilecek sosyal yaşam yasalarına uyum sağlamaya ve çevreye daha iyi 

uyum sağlamaya hazırlanır (Çiriş, 2014). 

Sporcu için müsabaka esnasında diğer insanların duygularını anlayabilmesi 

için spor faaliyetleri oldukça önemlidir. Çünkü sporda meydana gelen her 

türlü duygusal ve davranışsal değişiklik sporcunun performansını artırabilir 

veya azaltabilir. Takım sporlarına katılan her sporcu, takım arkadaşlarının 

performansının, güçlü ve zayıf yönlerinin, oyun bilgisinin ve düşüncelerinin 

farkında olmalıdır. Bu nitelikleri edinerek, yarışma sırasında arkadaşlarının 

nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını ve neden yapacaklarını tahmin 

edebilir ve gerekli önlemleri önceden alarak onlara karşı kendini 

hazırlayabilir. Ancak günümüz standartlarına göre oluşturulan takımlar, 

farklı toplum ve kültürlerden oluşma imkânına sahip oldukları için takım 

içerisinde bu olay daha da zorlaşmaktadır. Araştırmalar, yaş, cinsiyet, 

sosyo-ekonomik koşullar ve inançlara dayalı olarak bireyler arasında 

anlaşılmanın ve açıklanmasının zor olduğunu göstermiştir (Başer, 1998). 

Sporun dinamik yapısının olumlu sonuçları, bireyin sosyalleşmesi ve sosyal 

çevrede aktif rol almasıdır. Bu dinamizm, yeni deneyimler kazanmak, kendi 

duygularını özümsemek ve diğer insanlarla etkileşim kurmak için etkilidir. 

Kısacası spor önemli bir sosyalleşme aracıdır (Çiriş,2018). Egzersiz kişinin 
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fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde ve tercihen erken yaşlardan 

itibaren etkiler. Bu olumlu etkiler, spor sayesinde bireyin dar ve sınırlı 

dünya görüşünü genişleterek, farklı kişi ve ortamlardan etkilenmesini sağlar 

(Özbey, 2000). 

Özellikle müsabaka veya antrenman sırasında sporcunun kullandığı sözlü 

mesajlar, jestler, mimikler ve mimikler olmadan gerçekleşen, sporun 

yapısında var olan farklı iletişim yöntemlerini sporcu kullanabilmektedir. 

Sosyal becerileri yüksek olan sporcular sadece spor becerileri ile ilgili 

olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir değer olarak kabul edilen 

davranışları ve sosyal bireysel nitelikleri göstermeleri açısından da model 

olmalıdırlar, çünkü tam da elit müsabakalara katılanlar model 

olabilmektedir. Onları takip eden ve destekleyen insanlar. Gözlem yoluyla 

da kazanılabilen sosyal beceriler, insanların çevrelerindeki diğer insanlarla 

etkileşime girerek kazanabileceklerini öne sürmekte, dolayısıyla sporun ne 

kadar önemli olabileceği fikri ortaya çıkmaktadır (Öztürk,2018). 

Tüm bu açıklamaların sonucunda hareket, oyun ve sporun sosyal ilişkileri 

geliştiren becerilerin kazanılmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Çünkü: "İnsan, spor, egzersiz ve oyun yoluyla edindiği psikolojik ve 

davranışsal farklılıkları diğer insanlarla iletişim kurarken günlük yaşama 

aktarabilir mi?" sorusu üzerine literatürde incelenen araştırmalar, fiziksel 

aktivite ile elde edilen fiziksel ve psikososyal hareketlerin gerektirdiği yer, 

zaman ve uygun durumlarda hareket ve hareketin oluşabileceği sonucuna 

varmıştır (Çamlıyer, 2001). 
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GİRİŞ 

Düzenli olarak gerçekleştirilen fiziksel aktivitelerin insan sağlığındaki 

olumlu etkileri günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Kişileri zihinsel ve 

fiziksel yönden zorlayıcı spor dalı ve bu spor dallarının unsurlarına olan 

ilgide artış gözlemlenmektedir. Sporla ilgili performansı olumlu yönde 

etkileyen unsurlardan bir tanesini de spor psikolojisi oluşturmaktadır 

(Lochbaum & Gottardy, 2015). Sporcuların performanslarındaki artışa bağlı 

olarak spor psikolojisinin önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Sportif 

performans üzerinde sadece fiziksel yetilerin değil ayrıca psikolojik 

faktörlerinde olumlu etkilerinin ortaya çıkmasının ardından spor 

psikologları hem bireysel hem de takım sporlarında teknik ekipler içerisinde 

yerini almaya başlamışlardır (Özerkan, 2004). 

Spor psikolojisinde sıkça yer alan zihinsel dayanıklılık kavramı 1950’li 

yıllardan itibaren incelenmeye başlanmıştır ve ortaya çıktığı yıllarda 

sporcuların maksimal performanslarıyla bağdaştırılan zihinsel dayanıklılığın 

genel olarak yılmama ve kararlı olma gibi kavramların yerine de kullanıldığı 

görülmüştür. Spor ve egzersiz psikolojisinin ilk dönemlerinde zihinsel 

dayanıklılık zirve performans seviyesiyle bağdaştırılıp genellikle yılmazlık 

ya da kararlılık kavramlarının yerine kullanılmıştır (Moran, 2004). 

Motivasyon, konsantrasyon ve özgüven gibi kişiye özgü değişim 

gösterebilen durumlarla bağlantılı (Golby & Wood, 2016), zihinsel 

canlandırma, hedef belirleyebilme ve gevşeme teknikleri gibi psikolojik 

beceri egzersizleriyle gelişebilen, kalıtımsal ve çevresel uyaranların etki 

ettiği (Horsburgh ve ark., 2009), baskı ve zorluklarla başa çıkabilmeye 

imkan tanıyan, her durum ve koşulda üst seviye performansı amaçlayan çok 
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yönlü bir psikolojik yapı olarak da nitelendirilmektedir (Seydaoğulları, 

2018). Bu tanımlamalara ek olarak temelde 3 farklı boyuttan oluşmaktadır. 

Bu boyutların ilki olan “Kendini Adama” kavramı insanların yaşamlarında 

edindiği tecrübelerden yola çıkarak sosyal çevresinde aktif, güç 

durumlardan kaçınmayan ve üstlendiği görevi yerine getirmek için üstün 

çaba harcayan bir kişiliğe sahip oldukları durumlarda kullanılmaktadır 

(Maddi, 2006). İkinci kavram olan “Meydan Okuma” gelişime özendirici ve 

bireylerin değişmekten çekinmemeleri olarak nitelendirilmektedir. Bu 

özelliğe sahip bireylerde değişimİ yaşamın bir parçası olarak görmeleri, her 

yaşadıkları olaydan ders çıkararak deneyim edinmeleri beklenmektedir 

(Maddi, 2006; Yarayan ve ark., 2018). Son kavram olan “Kontrol” ise 

kişinin yaşam boyu karşılaştığı olayları yönlendirebileceği inancını taşıması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu özelliğe sahip bireylerde kendini güçlü 

görme ve özgüven duygusunun yüksek olmasından dolayı oluşan ani 

değişikliklerde dahi ortaya çıkan sonuçlarda bu değişimin ana etkeni olarak 

kendilerini düşünmeleri görülmektedir (Lambert ve ark., 2003). 

Ele alınan tanımlamalar ve boyutlara bakıldığında zihinsel dayanıklılığın 

kişilerin günlük yaşamlarını verimli geçirebilmeleri noktasında fayda 

sağladığı gibi sporcuların maksimal performans beklentilerine de hizmet 

ettiği anlaşılmaktadır. Sheard (2013) spor alanında başarının temel unsurunu 

zihinsel dayanıklılığın oluşturduğunu vurgulamıştır. Bu açıklamaya ek 

olarak sportif başarının sağlanabilmesi için fiziksel, zihinsel ve psikolojik 

parametrelerin herhangi birinin ihmal edilmemesi gerektiği 

söylenebilmektedir. Bu bütünsel gelişimin gerekliliği Anshel (1990) 

tarafından yapılan bir çalışmada eş zamanlı yürütülen zihinsel ve bedensel 
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hazırlığın sporcularda müsabaka öncesi ve sırasında odaklanmayı arttırıcı 

etkilerinin olduğu şeklinde ifade edilmektedir. Bompa ve Haff (2009) ‘da 

sporcuyu bedensel ve zihinsel yönden geliştirmenin önemine vurgu yaparak, 

iyi planlanmış antrenman programının 4 ana temel üzerinde şekillenmesi 

gerektiğini savunmuştur. Bunlar; fiziksel antrenman, zihinsel antrenman, 

taktik antrenman ve psikolojik antrenmandır. Birçok çalıştırıcı bu 

faktörlerden genellikle sadece fiziksel antrenmanın temel olduğu 

düşüncesine sahip olmasına rağmen literatürde zihinsel dayanıklılığın 

antrenörler, sporcular ve medya kuruluşları açısından iyi ile harika sporcuyu 

ayırt etme noktasında psikolojik faktörler içerisinde büyük önem taşıdığı 

bilgisi de yer almaktadır (Gucciardi ve ark., 2008).  

Sporda günden güne artan rekabet ortamında elit sporcunun belirlenmesi 

bazı kriterlere bağlanmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve ülkelerin 

refah seviyelerinin artmasıyla birlikte ekonomiden spora ayrılan payda artış 

yaşanmakta, kişilerin veya takımların rekabet koşulları zorlaşmakta ve 

bunların neticesinde sporcuların hem değişen koşullara ayak uydurup hem 

de bu koşulların doğurduğu yoğun baskı ve şiddetle baş etmek zorunda 

kalmaları bu kriterlere örnek olarak verilebilmektedir. Sporcuların oluşan 

zorluklara erken adapte olması olumlu sonuçlar doğururken, artan psikolojik 

baskıyı aşamayıp sporu bırakma ya da kişisel performansında yüksek 

seviyelerine çıkamama gibi olumsuz sonuçlarda doğurabilmektedir. Sporda 

sıkça oluşan baskı ve stres durumlarının aşılması için zihinsel dayanıklılık 

önemli psikolojik yapılardan biri olarak nitelendirilmektedir (Nicholls, 

2008). Sporcular için başarıyı yakalamada fiziksel gelişim kadar büyük 

öneme sahip olan zihinsel dayanıklılık kavramının tarihte ilk kullanımı spor 
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psikologu James Loehr tarafından gerçekleştirilmiştir. Jacelon (1997) 

zihinsel dayanıklılığı, kişinin olumsuz durumlarda stres seviyesini kontrol 

edip yeni durumlara uyum sağlaması olarak yorumlamıştır. Luthans (2002) 

ise kişinin olumsuz durumlar karşısında kendisini hızlı bir şekilde toplayıp 

eski yüksek performans seviyesine çıkabilmesi olarak tanımlamıştır. 

Zihinsel dayanıklılık seviyesinin yüksek oluşu kişilerde yaşam tarzı 

kontrolü ve ani gelişen durumlara ayak uydurma gibi konularda avantajlar 

sağlamanın yanında özellikle sporcuların baskı altında kontrolü 

sağlayabilme, kararlılık ve odaklanma noktalarında rakiplerine kıyasla daha 

üstün performans sergileme fırsatı oluşturduğu belirtilmiştir (Jones ve ark., 

2009). Sedanter ve sedanter olmayan bireyler için önem arz eden bu 

kavramın doğuştan mı geldiği yoksa sonradan kişilerin yaşam tecrübelerine 

bağlı bir şekilde mi öğrenildiği tartışma konusudur. Bu konuda Block ve 

Block (1980) yaptıkları çalışmada, kişilerde zihinsel dayanıklılığın doğuştan 

gelen bir kavram olduğunu belirtirken, Masten (1990) bu görüşün zıttını 

savunarak sonradan öğrenilip geliştirildiğini ifade etmiştir. Beardslee (1988) 

ise yaptıkları çalışmada doğuştan gelebileceği gibi sonradan da 

kazanılabilecek bir özellik olduğunu belirtmiştir. Sporcular arasında fiziksel 

parametreler ve beceri seviyelerinin birbirine yakın olduğu durumlarda 

kazananın belirlenmesinde zihinsel yetinin etkili olduğu belirtilmektedir 

(Karageorghis & Terry, 2017). Fiziksel ve zihinsel yönden müsabakaya 

hazır olan sporcunun kazanma ihtimali artmaktadır (Konter, 2003).  

Özellikle üst seviyedeki müsabakalarda oluşan baskılara karşı rakip takım 

ve sporcularla baş edip mücadeleyi sürdürmek için güçlü psikolojik yapı 

tanımlamasının yanında (Connaughton ve ark., 2008) zihinsel dayanıklılığın 
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başarının en önemli etkeni olduğu da savunulmaktadır (Sheard, 2013). 

Sporcunun sahip olduğu potansiyel, sergilediği performans esnasında 

karşılaştığı zorluklara vereceğe tepkiye bağlıdır. Çünkü zihinsel dayanıklılık 

karşılaşılan güçlüklere gösterilen direnç olarak da nitelendirilmektedir 

(Karageorghis & Terry, 2017). 

Zihinsel Dayanıklılık Kavramsallaşması ve Modelleri 

Günümüze değin gerçekleştirilen araştırmalarda zihinsel dayanıklılığın 

kavramsallaştırılması ile yeni modellerin ortaya konması önem arz eden bir 

konu olmuştur. Güncel literatür incelendiğinde zihinsel dayanıklılık 

incelemelerine kaynak teşkil eden 3 farklı model olduğu bu modellerinde 

yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir (Akman, 2019). 

Bahsedilen üç modelden ilki Jones ve ark., (2002)’nın olimpiyat madalyalı 

sporcular üzerinde yürüttükleri araştırmalara dayanmaktadır. Çalışmacılar 

bu modelde insanların dünyayı kendi bakış açılarına bağlı kalarak 

yorumladığını düşünen (Paszkowska-Rogacz & Kabzińska, 2002), Kelly 

(1995)’nin Kişilik Teorisi’nden etkilenmişlerdir. Jones ve ark. (2002)’nın 

oluşturduğu model: inanç, odaklanma, motivasyon kaynağı olarak uzun 

süreli hedeflerin kullanılması, çevresel faktörlerin kontrol edilmesi, kişisel 

performans sınırlarının zorlanması, performans düzenleme, baskıları 

aşabilme, gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. Bu yaklaşımda zihinsel 

dayanıklılık kapasiteleri fazla olan bireylerde genetik ve öğrenilmiş 

psikolojik yetiler rakiplerine kıyasla farklı durumlarda avantaj 

sağlayabilmektedir (Akman, 2019). 
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İkinci model olarak Clough ve ark., (2002)  zihinsel dayanıklılık 

oluşumunda temel olarak bağlılık, kontrol, meydan okuma gibi alt boyutları 

içeren ve Kobasa (1979) tarafından kurulan Temel Kişilik Modeli’ni 

almışlardır. Clough ve ark. (2002) kurulan bu modeldeki alt boyutların 

yeterli olmadığını ileri sürerek dördüncü boyutu (güven) eklemişlerdir. Bu 

yaklaşımda, zihinsel dayanıklılığı yüksek olan bireylerde girişkenlik, dışa 

dönüklük, rekabetçilik, düşük kaygı düzeyi gibi özellikler 

görülebilmektedir.  

Üçüncü model, Jones (2002, 2007) tarafından kurulan modele benzer bir 

şekilde Kişilik Kuramı temelli Gucciardi ve Gordon (2009)’un kurdukları 

modeldir. Literatürde yetersiz olan kuramsal tanımlara yanıt niteliğinde 

geliştirilen bu kuram Avustralya uyruklu 11 futbol takımı antrenörünün 

zihinsel dayanıklılık kavramı üzerindeki görüşlerine dayanmaktadır. 

Guccardi ve ark., (2009) kişilerin baskı durumları, talihsiz durumlar ve 

mücadele gerektiren durumlara karşı sergilediği tavır, değerlendirme ve bu 

durumlara karşı tepkilerinin zihinsel dayanıklılıkları tarafından etkilendiğini 

belirtmişlerdir. 

Sporda Zihinsel Dayanıklılığın Ölçülmesi 

Kişilerin zihinsel dayanıklılık durumlarının belirlenmesi, elde edilen 

verilerin ilgili değişkenlerle ilişkisini inceleyip zihinsel dayanıklılık 

seviyesini arttırmak amaçlı birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden 

bazıları belirli spor dallarını kapsarken (Gucciardi ve ark., 2008; Thelwell 

ve ark., 2005). Bazıları da bütün spor dallarına uygulanabilme özelliği 

taşımaktadır (Middleton ve ark., 2004; Sheard ve ark., 2009). 
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• Spor Performans Envanteri (The Sports Performance Inventory) 

(Jones ve ark., 2001),  

• Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği-48 (Mental Toughness Scale-48) 

(Clough ve ark., 2002), yetişkin sporcularda zihnsel dayanıklılığın 

belirlenmesi amacıyla  kullanılmıştır. Mücadele, duygu kontrolü, 

bağlılık ve yaşam kontrolü gibi 4 farklı alt boyutu içermektedir. 

• Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (The Mental Toughness Inventory) 

(Middleton ve ark., 2004). 

• Avusturya Futbolu Zihinsel Dayanıklık Envanteri (Australian 

Football Mental Toughness Inventory) (Gucciardi ve ark., 2008), 

bu envanter 24 maddeye ve rekabet, sporda farkındalık, başarı 

azmi, tutum gibi 4 farklı alt boyuta sahiptir. 

• Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (Sport Mental Toughness 

QuestionnaireSMTQ-14) (Sheard ve ark., 2009), toplamda 14 

maddeden ve 3 alt boyuttan (güven, kontrol, devamlılık) 

oluşmaktadır. 4’lü likert yapısı özelliğine sahiptir. 

Bunlara ek olarak Seydaoğulları (2018) tarafından 4 alt boyut ve 22 

maddeden oluşan ‘’Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği’’ni alan literatürüne 

kazandırmıştır. Loehr (1986) ise spor yapan bireylerde zihinsel dayanıklılık 

kapasitesini ölçebilmek amacıyla oluşturduğu sporcuların zihinsel 

dayanıklılık seviyelerini belirlemek amaçlı oluşturduğu ‘’Sporda 

Performans Envanteri’’ yirmi yedi olumlu ifade, on beş olumsuz ifade 

içerip, altı at boyuttan oluşmaktadır.  
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Sporda Zihinsel Dayanıklılık Çalışmaları 

Uçar ve Kaplan (2020) 2018-2019 sezonunda Konya süper amatör liginden 

12 takımdan ve 1. Amatör liginden bulunan 18 takımdan 320 sporcunun 

katılımının sağlandığı çalışmada futbolu iyi düzeyde algılayan sporcuların 

zihinsel dayanıklılık düzeylerinde diğer sporculara kıyasla fazlalık olduğu 

saptanmıştır. Aynı zamanda bir mesleği olmayan veya devlet memuru 

olarak görev yapan sporcuların diğerlerine kıyasla zihinsel dayanıklılık 

seviyelerindeki düşüşün nedeni bu bireylerin gelecek adına gelişme 

gösterme isteklerinin az olması şeklinde açıklanmıştır. Tekkurşun ve Türkeli 

(2019) spor bilimleri fakültesinde eğitim gören 248 öğrencinin egzersiz 

bağımlılığı zihinsel dayanıklılıklarının incelendiği çalışmada, katılımcıların 

genel egzersiz bağımlılığı düzeylerinin risk grubunda olup zihinsel 

dayanıklılık seviyelerinin iyi düzeyde olduğunu saptamıştır. Çalışmada 

egzersiz bağımlılığı ile zihinsel dayanıklılık kavramları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca düzenli olarak spor yapanların 

karşılaştıkları olumsuzluklarda sedanterlere göre hem fiziksel hem de 

zihinsel yönden kendilerini daha hızlı topladıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.Güzel (2021) spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin 

egzersiz bağımlılığı ve zihinsel dayanıklılık seviyelerinin çeşitli 

değişkenlerle incelenip aralarındaki ilişki belirlenmeye çalışmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre incelenen egzersiz bağımlılık ölçeği ve sporda 

zihinsel dayanıklılık envanteri pozitif yönlü, düşük düzeyli ve anlamlı ilişki 

saptanmıştır.  

Yılmaz (2021) yapmış olduğu çalışmada spor bilimleri fakültesinde öğrenim 

gören hentbolcuların zihinsel dayanıklılıklarının sorun çözme becerilerine 
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olan etkilerini incelemiştir. Elde edilen sonuçta; hentbolcuların zihinsel 

dayanıklılık ve problem çözme seviyeleri arasında istatiksel olarak orta 

düzeyde pozitif yönlü bir anlamlılık olduğu saptanmıştır. Akman (2019) 

sporcuların imgeleme, içsel konuşma ve stresle başa çıkma durumlarının 

zihinsel dayanıklılık seviyelerine etkisini belirleyerek cinsiyet ile spor 

deneyimlerine göre bu değişkenlerdeki farkı incelemek amaçlı yaptığı 

çalışmada, sporcuların psikolojik becerilerinin zihinsel dayanıklılık 

seviyesinin belirlenmesinde önemli bir etmen olduğu belirlenmiştir. Aynı 

zamanda spor deneyimi ile cinsiyetin sporcularda hem psikolojik beceri 

kullanımı hem de zihinsel dayanıklılıklarında etken olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Özkan (2021) yapmış olduğu çalışmada üniversitelerde eğitim 

gören e-spor oyuncularının zihinsel dayanıklılık ve kişilik özelliklerini 

incelemek amaçlanmıştır. Zihinsel dayanıklılık ve kişilik özellikleri arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Koç (2021) badminton sporcularında 

zihinsel dayanıklılığın incelenmesi amaçlı yaptığı çalışmada, Türkiye 

Badminton Şampiyonası’nda yarışan sporcuların yaş, cinsiyet, spor yaşı ve 

millilik durumunun zihinsel dayanıklılık seviyesi üzerinde etkiye sahip 

olduğu saptanmıştır. Ayaş ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada farklı liglerde 

futbol oynayan sporcuların zihinsel dayanıklılık kapasitesi ile fiziksel 

uygunluk durumlarının incelenmesini amaçlamışlardır. Çalışmanın 

sonucunda, katılımcı sporcuların oynadıkları lig değişkenlerinin zihinsel 

dayanıklılık ile arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür. Özetle 

sporcuların oynadıkları lig seviyesi artış gösterdikçe zihinsel dayanıklılığın 

alt boyutunu oluşturan güven, kontrol ve devamlılık değerlerinde de artış 

olduğu saptanmıştır. 
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Sonuç 

Çalışma kapsamında incelenen literatür bilgileri ışığında zihinsel 

dayanıklılık kavramının psikoloji biliminden ayrı olarak sadece olumsuz 

durumları düzeltmekle kalmayıp kişilerin spor hayatlarında veya günlük 

yaşam esnasında kontrolü elinde tutabilme, yenilikler karşısında uyum 

sorunu çekmeme gibi konulara olumlu etkilerinin olduğu ayrıca spor 

aracılığıyla gelişebileceği gibi güçlü bir zihinsel dayanıklılık yapısının da 

sporcu ve sedanter bireylerin sportif ve günlük hayatlarına olumlu yönde 

etkisinin artacağı söylenebilmektedir. 
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GİRİŞ 

Spor, bir amaca ulaşmak için kişinin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini 

geliştiren ve kurallar sonucunda bireysel veya toplu olarak yapılan 

hareketlerdir. İnsanların hayatında belirli bir yeri olan spor, sosyal ve kişisel 

hayatı da etkilemektedir. İnsanlık tarihindeki toplum yapısına baktığımızda 

toplum tarafından kabul edilmiş ahlaki kuralları görürüz. Toplumsal yapının 

devamı ile ilgili olarak ‘ahlâk kuralları’ önemli bir yere sahiptir. Bu 

bağlamda toplumsal yaşamda, ailede ve insan ilişkilerinde ahlaki değerlerle 

karşılaşırız. Ahlak, insanlık ve dayanışmanın ön şartıdır. Birçok farklı 

disiplinle ilişki içerisindedir. Bu disiplinlerde birisi de spordur.  

Spor insanları aynı duygular etrafında bir araya getirir. Hayatın bir parçası 

olan sporda etik kurallar her şeyden önce gelmelidir. Sporun bir oyun 

olduğunun bilincinde olarak, sporda kazanma ve kaybetme konusunda 

sağduyulu olup ahlaki kurallara göre hareket edilmelidir. Spor eğitiminde 

sporcular sadece fiziksel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf 

etmemeli, aynı zamanda ahlaki kurallara göre de yetiştirilmelidir. 

Ahlak 

Ahlak bireyin davranışı, mizacı ve tabiatıdır. Toplum tarafından kabul 

edilen uyulması gereken kurallardır. Birey bu kurallara uyarsa huzurlu 

olacağına inanır (Özalp, 2017). Cevizci (2002)  göre ahlak, bireylerin başka 

varlıklarla olan ilişkilerinin yanı sıra bu ilişkilerini düzenleyip 

anlamlandırdıkları kurallar ve değerler bütünü olarak tanımlarken Bolay 

(1997), kişilerin aile, toplum ve devletle ilişkilerini belirleyen kurallar ve 

inançlar bütününü olarak vurgulamıştır. Ahlak, kişinin iyi ve kötü olarak 
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nitelendirilmesine sebep olan huylarının manevi özelliklerinin ve bunların 

etkisiyle ortaya çıkan iradeli davranış bütününün tamamı olarak belirtilir 

(Çağırıcı, 1989). İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli faktör olan ahlak 

kavramı ele alınınca insani bir yapı ortaya çıkmaktadır. Yani bir duygu, 

irade ve davranış olarak ahlaki eylemler insanlara has bir durumdur (Öztürk,  

2006). 

Günlük yaşamda kişilerin toplumun bir üyesi olması için önemli şart olarak 

kişinin yaşadığı toplumun kurallarını benimsemesi ve kurallara uyması 

beklenildiğini ifade eden Şengün (2008), insanların davranışlarının da ahlaki 

kurallar çerçevesinde olması gerektiğini vurgulamıştır. Sosyal ilişkilerin 

olduğu her ortamda insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ahlaki normlar 

insanlara ahlaki davranış örnekleri verir (Güngör, 1997). Ahlaklı 

davranabilmek için kişinin içinde yaşadığı sosyal çevreden kaynaklanan 

davranışları ve ahlaki kuralları benimsemesi gerekir. Ahlaki davranışı 

değerlendirmek, kişinin inançlarını ve düşüncelerini de etkilemektedir 

(Akyürek, 2007). 

Emile Durkheim'a (2010) ahlakı özünde bir disiplin olarak yorumlamıştır. 

Her disiplinin de iki amacı vardır: bunlardan biri bireysel davranışta belirli 

bir düzen oluşturmak diğeri ise bu davranışı belirli amaçlara hizmet ederek 

sınırlamaktır. Bu bağlamda Emile Durkheim (2010) ahlaki disiplinin 

toplumun çıkarına olduğunu ifade etmiştir. Disiplinin ve düzenli işbirliğinin 

olmadığı durumlarda ve bireysel çıkarlar doğrultusunda faydalıdır. Ahlaki 

disiplin yoluyla eğilimlerini kontrol edebilme ve kendine karşı çıkabilme 

becerisi, bireyin iradesinin dışa yansıması için gerekli bir koşullardan 

biridir. Kurallar bir kurtuluş ve özgürlük aracı olarak yorumlanabilir. Çünkü 
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kurallar, insanlara ölçülü davranmayı ve kendini kontrol etmeyi öğretir. Her 

birimizin özünde bulunan sınır ahlak ve vicdan kavramlarıdır. Ahlak ile 

ilgili yapılan tanımların kesişim noktası; sosyal bir varlık olarak ele alınan 

insan ve o insanın diğer varlıklarla kurduğu ilişkisini oluşturan kurallardır. 

Ahlak insana özgü bir kavramdır. Çünkü bu kavramla insanın duyguları 

düşünceleri tutumları diğer varlıklarla olan etkileşim sürecinde meydana 

çıkar. Kişinin ortaya koyduğu davranışların ve tutumların ahlaklı ya da 

ahlak dışı olduğu kararı verilmeye çalışılır. Bireylerin birbiriyle olan 

münasebetlerinde meydana çıkan ve toplumsal hayatın olmazsa olmaz bir 

parçası olan ahlak kavramı, insanın tutum ve davranışlarını belirlemektedir 

(Akdoğan, 2011). 

Ahlaki olgunlaşmanın çocukluk çağında vicdanların emirlerini dinlemeye 

başlamakla gerçekleştiği görüşü ön plana çıkar. Kendi yargılarını 

oluştururken yaşamda gelişen günlük olaylar içinde yavaşça olgunlaşma 

evresine geçen çocuk, ahlaki ilkeleri gözlemleyerek benimsemeye ve kendi 

davranışlarını değerlendirmeye başlar. Bu davranış biçimini sürdürerek 

ahlaki olgunluğunu gösterir. Böyle bir durum yetişkin kişilik özelliklerini en 

büyük göstergesidir (Çelik, 2017).    

Ahlaki gelişim ise, kişinin belirli bir davranış biçimini doğru veya yanlış 

olarak tanımlamasını ve davranışına bu tanım üzerinden yön vermesini 

sağlayan ilkeleri edinme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bazı psikologlar 

ahlaki gelişimi sosyal gelişim ile bilişsel gelişim arasına yerleştirirken, 

bazıları ise ahlaki gelişimi sosyal gelişimin bir alt boyutu olarak 

tanımlamaktadır (Çelik, 2017). Ahlaki gelişim düzeyi ise, kişiyi doğru ile 
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yanlışı ayırt etme konusunda güçlendiren ve kişiyi sosyal davranışlarda daha 

yetkin kılan bir olgunlaşma aşamasıdır (İz, 2009).  

Ahlak, yaşamla doğrudan ilgili olması ve insanların insanca yaşamasına 

yardımcı olması nedeniyle her yüzyılda eğitimle etkileşime girer. Eğitimi 

ister bir insanı toplumun aktif bir üyesi haline getirme süreci olarak görelim, 

ister bir insanı sorumlu bir birey olarak yaşatma çabası veya bir meslek 

edindirme çabası olarak görsek, bu sürecin bir ahlaki olduğu da bir gerçektir 

(Gündüz, 2002).   

Ahlak eğitiminin amacı, kişinin ahlaki bir kişiliğe sahip olmasını 

sağlamaktır. Bireyi ahlaki niteliklerle donatmak, bireysel ahlakın amacıdır 

ve ancak ahlaki eğitimle başarılabilir. Bireyin eğitimi  aile, toplum, devlet 

ve iş hayatında spor faaliyetlerinde ahlakın kontrolünü sağlayan önemli bir 

faktördür  (Aydın, 2003).  Ahlaki eğitim genel eğitim içinde düşünülmelidir. 

Eğitimin amacı insanları yetiştirmek ve belirli hedeflere göre yetiştirmek ise 

aynı amaç ile manevi unsura ayrı ayrı bakmak mümkün değildir. Bu nedenle 

ahlaki eğitim ve öğretimin belirli bir yöntem ve ilkeye göre verilmesi ve 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ahlâk terbiyesi ise, kişinin manevi şahsiyetini 

kalbine göre düzenlemesidir (Topçu, 2006).   

Spor 

Spor bireyi bedensel ve ruhsal açılardan geliştirirken toplumsal gelişime de 

yön veren yapısı sayesinde insan kişiliğini olgunlaştıran ve oyun atmosferi 

içinde eğlenceli bir yapıya sahip olan etkinlikler bütünüdür (Sadıklar, 1991). 

Spor insanları din, dil ve ırk ayrımı yapmadan evrensel olarak birleştiren 

önemli bir unsurdur. Spor fiziksel hareketlerin yanı sıra ruhsal sağlığı da 
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olumlu yönde etkilemektedir. İnsan hayatındaki sosyalleşme sürecinde 

toplumun kurallarına uyması gerekir bu sosyalleşme sürecinde davranış 

kalıplarını öğrenmesi için önce oyuna daha sonra da spora başvurulur 

(Yavuzer, 1991). Bu sosyalleşme süreci ilkel insanın sportif aktivitelere 

katılmasıyla başlayıp dijital ortamlarda e-spor ve metaverse’ün 

yaygınlaşmasıyla Metaspor’a kadar uzanan geniş bir alana sahiptir. 

Profesyonel ve tamamen gönüllü katılımla gerçekleştirilen ve bir serbest 

zaman aktivitesi olarak ifade edilen farklı spor katılım çeşitlerinden söz 

etmek mümkündür. Gönüllü bir spor branşına katılım bireye olumlu 

faydalar sağlayabilmektedir. Metavers’de gönüllü bir serbest zaman 

etkinliğine katılımın (metaleisure), birçok faydası vardır (Bayram, 2022). 

Metaleisure aktiviteleri kapsamında spor; yarış ve bireysel katılım başlıkları 

altında çeşitlilik gösterir.  

Spor çeşitli etkinlikler içeren kurallara bağlanmış oyun olmasına rağmen 

günümüzde yarışma yönü daha belirgin olan faaliyetlerdir (Erdemli,2006). 

Spor etkinlikleri bireyin sosyalleşmesinde olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Sosyalleşmede iletişim kurmada sorun yaşayan bireylerin spor sayesinde 

sosyalleştiği ve uyum problemi yaşayan bireyler için iyileştirici etkileri 

görülmektedir (Otrav, 2005). Sportif etkinlikler bireylerin bedensel zihinsel 

sosyal gelişimlerini olumlu katkı sağlarken bir taraftan da eğlenceli fiziksel 

aktivite dinlenme oyun oynama gibi faaliyetlerle demokratik bir ortamın 

oluşmasına etki etmektedir  (Turhan, Er, & Çam, 2005). Bireylerin 

ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından Spor gelişen ve değişen toplumda 

bireyin becerilerini ortaya koymasına imkân sağlamaktadır (Şahin, 2005). 

İnal’a( 2000) göre spor kişinin doğal çevresini beşeri çevre haline çevirirken 
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elde ettiği kabiliyetleri geliştiren belirli kurallar altında araçlı veya araçsız 

bireysel veya toplumsal olarak yaptığı faaliyetler kapsamında sosyalleştirici 

toplumla bütünleştirici ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi dayanışmacı ve 

kültürel bir olgudur. 

Fair Play ve Ahlak İlişkisi 

Fair play kavramı sportif faaliyet ve yarışmalarda dürüstlükten 

vazgeçmemeye verilen addır. Bu kavram, iyi oyun, iyi oyunu ortaya 

koyacak ruh hali ve sporcuya yakışan davranış biçimi diye nitelendirilmiştir. 

Daha sonra Fransa’da spor ve oyun alanlarında, günlük yaşamdaki 

dürüstlüğü ifade eder, ülkemizde ise sportmenlik ya da sportmence kavramı 

şeklinde kullanılırken daha sonralarda fair play kavramı da dilimize 

yerleşmiştir (Güler, 2006). Fair play kavramının Türkçede karşılığı 

olabilecek kavramlara baktığımızda, anlam çeşitliliğini görmekteyiz. Adalet, 

alçak gönüllülük, barış, birlik ve beraberlik, bütünleşme, dostluk, 

centilmenlik, sabır, cömertlik, bencil olmama,  güvenilirlik, hoşgörü, 

kardeşlik, yenme, kötü söz söylememe, nezaket, şiddeti reddetme, fırsat 

eşitliği, yardımlaşma ve yenilmeyi öğrenme gibi kavramlar bunlardan 

bazılarıdır (Yıldıran, 2002). Fair play, sporda kurallara uymaktan ziyade 

belirli bir davranış tarzını ön plana çıkartmaya çalışan bir kavramdır. Sportif 

faaliyetlerde adil yarışma saygı takım ruhu eşitlik dürüstlük birlik beraberlik 

anlayışlı olma eğlence gibi yazılı veya sözlü kurallara uyma fair play 

kavramını tanımlamaktadır. Fair play oyunu kurallarına göre oynama saygı 

gösterme galibiyet ve mağlubiyette onurlu davranmaktır. Fair play, 

sporcuların yarışma sürecinde kurallara uymaları haksızlık yapmamaları 

rakibin dezavantajlarından yararlanmamaları dürüstçe mücadele ederek 
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yarışma sürecini devam ettirme çabalarında belirleyici rol oynamaktadır 

(Sezen & Yıldıran, 2003). Fair play farkındalığı bireyde üst ahlak kavramını 

oluşturarak sporcuların oyunun kurallarının üstünde evrensel bir ahlak 

anlayışına sahip olmasını vurgulamaktadır (Öngel, 1997). Sporun farklı 

kapasitelere sahip insanlara saygı hoşgörü işbirliği içerisinde kişisel ve 

sosyal gelişim için fair play ahlaki açıdan önemli bir vasıtadır 

(Büyükbasmacı & Erdoğdu, 2021). 

Spor, özünde fiziksel gücü artırma ve kişisel olarak maksimize etme 

çabasıdır (Yamaner, 2001). Bir sporcu fiziksel yeteneklerini geliştirirken 

aynı zamanda akıl, zekâ, irade, duygular, otokontrol sistemi, özel manevi 

özen ve hayata karşı tutumun gelişimini de birlikte sağlamalıdır. Bu 

nedenle, bir sporcu sadece atletik başarı için çabalayan bir kişi değildir. 

Sportif başarı için mücadele etmenin yanı sıra ahlaki temellerini de takip 

eder (Erdemli, 2016). Sporda amaç; Sağlıklı, mutlu, çalışkan, dinamik bir 

toplum yaratmak, topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bedenen ve 

ruhen yetenekli, yapıcı, yaratıcı, üretken, ahlaklı, erdemli ve örnek nesiller 

yetiştirmek. Bu bağlamda spor, ahlaki ilkelere dayalı kültürel bir faaliyettir 

(Tanrıverdi, 2012). 

Kurallara göre düzenlenen spor, oyuncular için fırsat eşitliği; İnsanların 

özgür karar ve seçimleri ile doğal eğilimleri arasında neyin uygun olduğuna 

akıl ve vicdanlarını kullanarak karar verdikleri ahlaki değerlere sahip bir 

eylem alanıdır (Doğal, 2007). Spor etiğinin temel kuralı, sporcuların 

evrensel ahlaki değerleri benimsemeleri ve bunu spor müsabakalarındaki 

davranışlarına yansıtmalarıdır (Tanrıverdi, 2012). 
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Bu ahlaki değerler, rakibine saygı, dürüstlük, adalet, hoşgörü, dayanışma, 

haksız avantaj elde etme, din, dil, ırk ayrımı yapmama, rakibini, hakemi ve 

hatta insanları aldatma gibi genel kuralları içerir. Spor, insanların ahlaki 

değerlerine ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak spor eğitimi 

fair play'i benimseyen, sağlıklı spor bilincine sahip ve ahlaki değerlere bağlı 

kişiler tarafından verilmezse sporcular dostluk, kardeşlik gibi değerler 

yerine kavga ve kin gibi duygularla dolar (Tanrıverdi, 2012). 

Fair play, özellikle performans ve yarışma sporlarında sıklıkla görülen 

ahlaki sapmaya karşı insanın tepkisini simgeleyen uluslararası bir kavramdır 

(Doğal, 2007). Fair play, kendi hayatını, geleceğini ve çıkarlarını 

düşünmeden rakibe, çevresindekilere karşı özverili ve özverili davranışlardır 

(Arıpınar & Donuk, 2011). Adil oyun; Kurallara uymanın yanı sıra belirli 

davranış ve düşünce biçimlerini benimsemeyi vurgular. Bu nedenle, rakibe 

fizyolojik ve psikolojik zarar verecek her türlü faaliyetten bilinçli ve bilinçli 

olarak kaçınılmalı, onurlu bir şekilde mücadele edilmeli ve rakibin haklarına 

saygı gösterilmelidir. Sporun temel amacı budur. Spor Dalları; Kazanmak, 

hiçbir kural tanımadan, ahlaki ve insani değerleri hiçe sayarak savaşmak 

değildir. Aksine saygı, sevgi, dostluk, kardeşlik gibi ahlaki ve insani 

değerler çerçevesinde mücadele etmek demektir. Adalet mücadelesi, zarar 

vermeme, saygı, adalet ve merhamet gibi ahlaki kurallar çerçevesinde 

yürütülmelidir. Spor, bireyin kinetik, zihinsel ve psikososyal gelişimine 

doğrudan katkı sağlamakla birlikte, toplumda barış, sevgi, kardeşlik, 

hoşgörü, saygı, dürüstlük ve fedakârlık gibi kavramların hayat bulmasını, 

kalıcı barışın sağlanmasını, insan ilişkilerinin geliştirilmesini sağlar. Önemli 
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bir araç olduğu söylense de (Sevim ve ark., 2001) günümüzde sporun bu 

değerleri tüm üyelerine kazandırdığı maalesef söylenemez. 

Spor mücadeleleri belli bir başarı düzeyine ulaşma çabalarıdır. Spor 

müsabakası için sahaya çıkan her bireyin amacı elbette kazanmak, rakibini 

yenmektir. Ancak başarı, madalya ve ödüller sporcular için amaç değil araç 

olmalıdır. Amaç ahlaki değerleri uygulamak olmalıdır. Bu bağlamda spor, 

sportmenlik anlayışı ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde en iyi şekilde 

mücadele ederek rakibini yenmeye çalışır. Maalesef günümüzde spor 

müsabakalarının değeri sonuca ve elde edilen başarıya endekslenmektedir. 

Bu, sporu "ne pahasına olursa olsun bir dövüşe" dönüştürdü. Bu da ahlaki 

değerleri, alınan ödülün ötesinde pek bir anlam ifade etmeyen bir kavrama 

dönüştürmüştür. Sporun gerçek amacından sapması ve başarının 

endekslenmesi spor mücadelede manevi değerlerin bozulmasına neden 

olmuştur. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iletişim araçlarının hızla gelişmesiyle 

birlikte toplumun spora olan ilgisi artmış, bu sporu bir gelir kaynağı ve 

ekonominin ticari bir kolu haline getirmiştir. Dolayısıyla sporcuların 

antrenman stilleri, motivasyonları, performans düzeyleri, verimlilikleri, 

kişilik özellikleri vb. etkilenir. Ayrıca spor piyasasının büyük sermayesi 

menajerler, sporcular, seyirciler ve basın üzerinde moral olarak olumsuz etki 

yaratmıştır. Çünkü “sporda başarı bir ödül olarak vurgulanır, dış sonuçlar 

başarının sembolünü, anlamını ve önemini oluşturur ve süreç vurgulanmaz 

(Sezen & Balçıkanlı, 2009).  

Spora sportmenlikten çok ekonomik ve politik amaçların egemen olması, 

insanların güç ve nüfuz için spora olan ilgisini artırmıştır. Böylece ahlaki 
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değerler anlamını yitirmiş, bu da spor sahalarında ahlaki bir çöküşe yol 

açmıştır. Toplumun gençlerine rol model olarak seçilen kişilerin bu tür 

davranışları gençler üzerinde olumsuz etkiler ve bu davranışları toplumda 

huzursuzluklara neden olur. Bu durum toplumun büyük bir kesiminde spora 

karşı olumsuz bir tutum oluşmasına neden olmuştur (Katkat, 2005). Sonuç 

olarak sporda artan ticari ve politik beklentiler, ahlaki beklentileri ikinci 

plana itmiştir. Böyle bir durum fair play bilincini artırır; Eşit rekabet 

koşullarının ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve korunması, sporda rakibin 

oyunun gerçekleşmesini sağlayan bir aktör olarak değerlendirilmesi, fiziksel 

ve ruhsal bütünlüğüne saygı gösterilmesi, haksız avantajlardan kaçınılması 

gibi yüksek evrensel insani değerlerin düzeyinden uzaklaşmasıdır (Arıpınar 

& Donuk, 2011). 

Ahlak ve Spor 

Spor, insanın yaşamına küçük yaşta, doğumla birlikte girmekte ve yaşam 

boyu bireyin eğitimi ve gelişimi için en uygun eğitim yöntemi olarak 

bilinmektedir.  Bireyin sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişiminde önemli bir 

yere sahip olan spor,  beden, zekâ, irade gibi yeteneklerin hepsini içinde 

barındıran bir faaliyet olduğu için sporcuların sportif başarıları ile birlikte 

ahlaki kurallara da uyarak hareket etmesi gerekir. 

Spor, sağlıklı mutlu çalışkan ahlaki değeri yüksek dinamik bir toplum 

oluşturmak, topluma karşı sorumluluklarını bilen üretken ahlaklı erdemli 

nesiller yetiştirmek, toplumun tüm fertlerini dinamik ve zinde tutup mutlu 

etmek olarak ifade edilmesi sporun ahlaki temellere dayanan kültürel bir 

faaliyet olduğunu göstermektedir (Tanrıverdi, 2012). 



239 | REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

Ahlak ve değerlerin oluşmasında ve bireylere aktarılmasında da eğitimde 

önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda spor ve ahlaki değerler dolaylı olarak 

bağlantılıdır. Spor kavramını tanımlayan kurallar aynı zamanda ahlakı da 

karakterize etmektedir (Erdemli, 2016; Altın & Özsarı, 2017). Spor, izleyici 

için rekabete dayalı bir estetik süreç; toplumun çelişkilerini ve huylarını 

olduğu gibi yansıtan bir ayna, ona yön verebilecek etkili bir amaç ama 

nihayetinde toplumun oluşturduğu bütün içinde önemli bir sosyal kurumdur 

(Güler, 2006).  

Spor ve ahlak ilişkisine bakıldığında spor eğitim faaliyeti olarak ahlaki 

değerleri dile getiren hoşgörülü olma sorumluluk alma birlik beraberlik 

içinde düzeni sağlama gibi yeteneklerin gelişmesini sağlar (Altın & Özsarı, 

2017). Spor ahlakının gayesi dürüst vicdanıyla hareket edebilen sporcuların 

yetiştirilmesi olarak ifade edilmiştir. Bu gaye için ahlak ve sporun birlikte 

yürütülmesi gerekir teorik olarak verilen ahlak eğitimi spor ortamında 

yaşayarak öğrenilebilir. Teorik olarak yapılan eğitim uygulama ile birey 

spor ortamı içerisinde daha verimli olur (Yapan, 1992). Spor ortamı ahlakın 

gelişmesinde önemli bir araçtır. Ahlak ve spor arasında yoğun bir etkileşim 

olduğu sonucuna varılmıştır (Atalay, 2016). Bu sebeple sporda ahlak 

konusunun benimsenmesi, bilinçlendirilmesi hem sporcu ve toplum 

açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 
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GİRİŞ 

Sporun birçok farklı yönden toplum üzerinde özellikle eğlenme, sağlıklı 

olma, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak her zaman insanları 

etkileme ve ilgisini çekmesinin yanında medyanın da ortaya çıkması ve 

teknoloji ile birlikte büyük bir gelişim göstermesi sporu önemli bir noktaya 

getirmiştir. Her alanda değişim olduğu gibi medya alanında da önemli 

değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Eskiden gazete, dergi, radyo ve 

televizyon gibi geleneksel medya araçları ön plandayken, günümüzde yeni 

medya araçlarının ortaya çıktığını görmekteyiz.  

Teknolojinin gelişmesi insanların yaşantısı yoluyla tutum ve davranışlarında 

değişiklik yaşanmasına, çok büyük kitlelere ulaşmasına, toplumları bir araya 

getirmesine, büyük pazar haline dönüşmesi gibi birtakım önemli 

değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Toplumlar için önemli olan 

teknolojinin gelişmesi insanların izlediği takip ettiği sporlarla ilgili 

paylaşımlarda bulunması, duygu ve düşüncelerini dile getirmesi, takım ve 

kulüplerde medya ile taraftarına ve takipçilerine ulaşması içerik bakımında 

oldukça işlevsel özelliklere sahip olması olumlu sonuçlar almasını 

sağlamıştır. 

Bu çalışma ile spor ve medya arasındaki ilişki, medyanın spor bilinci 

oluşturma, spora teşvik etme ve spor kültürü üzerinde etkisi açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

Spor 

Spor, evrensel olarak dil, din, ırk farkı gözetmeksizin birleştirici bir özelliğe 

sahiptir. İnsanlara fiziksel, ruhsal, sosyal ve moral yönünden olumlu 
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sonuçlar sağlarken bununla birlikte barışçıl bir özelliğe sahip bulunmak gibi 

önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır (Karlı, 2014). Spor, fiziksel veya 

zihinsel gelişim amaçlı belli kurallar doğrultusunda bireysel ya da toplu 

olarak yapılan uygulamalar şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2022). 

Medya 

20. yüzyılda basın, radyo ve televizyonun yaygınlık göstermesiyle 

‘communications’ sözcüğü ile birlikte kullanılmaya başlamıştır (Williams, 

2014). Araç, vasat, ortam ve mecra gibi anlamlara gelmekte çoğul olarak 

medium latince kökeni medius’tur. Bu tanımlamalardan yola çıkarak medya 

kavramı için bilgi alma, bilgi aktarma gereksinimden ortaya çıktığı, iletişim, 

etkileşim ve kitle iletişimini kapsayan genel bir kavramdır (URL-1). 

Geleneksel Medya 

Tek taraflı yayın olan yazılı (dergi, gazete), işitsel (radyo) ve görsel 

(televizyon) gibi yayın organları geleneksel medyadır. Birey üreten değil, 

sadece pasif bir tüketici konumundadır. Geleneksel medya içinde medya 

içeriğini üretenler tüketiciler tarafından tüketilmesini sağlamak için birtakım 

içerikler üretirler. Bireylere sunulan bu içerikler hakkında kitlenin içerik ile 

ilgili yorum yapması veya içerikte değişiklik yapması söz konusu değildir. 

Genel olarak üreten ve tüketen bireyler farklı olmaktadır (Dindar, 2019).   

Yeni Medya 

Dünya genelinde ileri teknoloji ile birlikte internet kullanımının yaygınlık 

kazanması beraberinde yeni medya araçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Zaman ve mekân kavramları yeni medya araçlarının ortaya çıkmasıyla engel 
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olmaktan çıkmıştır. Yeni medya, internet, dijital medya, bilgisayar, web 2.0 

çevrimiçi sohbet vb. kavramları kapsamaktadır (Kürkçü, 2016). Daha önce 

sadece okuyan, duyan, dinleyen durumda olan insanlar yeni medya ile 

interaktif etkileşim, üreten ve yöneten duruma gelmiştir (Altun  & Çakmak, 

2013). Kitle iletişim araçlarında özellikle yeni medya araçları insanlara 

önemli fırsatlar sunarak hareket alanını genişlettirmiştir (Karaduman, 2019). 

Dünyada Spor Medyasının Tarihsel Boyutu 

Spor organizasyonlarının artış göstermesi izleyicilerin bu organizasyonları 

takip etme ve merak etmelerini sağlamıştır. Müsabaka ve organizasyonlara 

ulaşma fikri insanları olup bitenler hakkında bilgilenme spor gazeteciliğinin 

gündeme gelmesine sebep olmuştur. Başta Amerika Birleşik Devletleri, 

Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Belçika 19. Yüzyılın son çeyreğinde 

spor yayınlarına başlamıştır (Megep, 2011). 

Yayıncılık süreci ilk olarak gazete ile başlamış spor gazeteciliği basılı 

olarak ilk spor haberi 1773’te Amerika Birleşik Devletlerinde Boston 

Gazetesinde ki boks haberidir. Tarihte bilinen ilk spor gazeteleri, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde 1831 yılında yayınlanan Spirit of the Times, 1833 

yılında İngiltere’de yayınlanan Bell’s Life, 1838 yılında Sporting Life, 1854 

yılında Fransa’da yayın hayatına başlayan Le Sport, 1885 yılında yayın 

hayatına başlayan ve halen yayınlanmakta olan La Gazzetta Dello Sport’tur. 

En başarılı spor gazetesi 1886 yılından günümüze kadar gelen Sporting 

News’dir (Özsoy, 2011).  
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Türkiye de Spor Medyasının Tarihsel Boyutu 

Spor basını Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da 14 Mart 1891 

tarihinde Servet-i Fünun dergisinde Ali Ferruh Bey’in yazdığı eskrim 

konulu makalesi yayınlanan ilk spor yazısıdır (Canşen, 2015). İlk olarak 

1895 yılında günlük spor yazılarını yayınlayan Asır Gazetesi bisiklet ve at 

yarışlarına ver verirken, 1896 yılında yapılacak olan Atina olimpiyatları için 

haberler yapmıştır (Atalay, 2004). Türkiye Cumhuriyeti döneminde spor 

haberlerini ilk sayfada verilmesi akşam gazetesi Ali Nazi Karaca 

rehberliğinde, spora tam sayfa yer verilmesi İzzet Muhittin apak ile 

olmuştur (Sever, 2012). 

Medya ve Etik 

Etik ilkelere bağlılık, sorumlu bir basının temelini oluşturur. Ancak 

medyada bu ilkelerin sıklıkla ihlal edildiği görülmektedir. Pek çok spor 

haberinin içeriğinde şiddeti ve zorbalığı özendirici çeşitli söylemler yer 

almakta, bireyleri toplumsal düzeyleri ve dini inançları nedeniyle 

ötekileştirilerek dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığını tetikleyen, etik ilkelerle 

çelişen bir medya dili kurgulanabilmektedir. Holiganist bir üslubu temel 

alan bu söylemler, ölümle sonuçlanabilecek pek çok olaya da zemin 

hazırlayabilir. Temel amacı kamuoyunu bilgilendirmek, yeni spor dalları 

hakkında genel bilgi vermek ve sporu teşvik etmek olan spor basını, zaman 

zaman meslek ilkelerine uygun bir yapı ortaya koyamamaktadır. (Gürkan & 

Şişman, 2015). 
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Medya ve Şiddet 

Medya şiddeti kitle iletişim araçları aracılığıyla sunar. Kitle iletişim 

araçlarının aktardığı bilgilerin çoğu görseldir. Medya, görüntüleri seçerek, 

montajlayarak ve yorum ekleyerek izleyicilere aktarır. Bu çarpıtmalar şiddet 

görüntülerine uygulandığında şiddetin derecesi değil, medyanın şiddeti ne 

kadar gösterdiği ve bizim ondan ne öğrendiğimiz ile ilgili olmaktadır 

(Mirioğlu, 2007).  

Medyanın toplum üzerinde etkili olduğu ve insanın duygu, düşünce ve 

davranışlarının şekillenmesinde önemli bir role sahip olduğu bilinmesine 

rağmen bu iletişimin olumlu ve olumsuz bazı yönleri olabilmektedir. Ancak 

medyanın toplumu bilgilendirirken ilettiği mesajlarda şiddetin dozunun 

ayarlandığını söylemek güçtür. Günümüzde medyada şiddet bir araç olarak 

kullanılmakta ve şiddet içermeyen bir haberin haber sayılmadığı durumlar 

bulunmaktadır (Mil & Şanlı, 2015). 

Medya Okuryazarlığı 

Medya okuryazarlığının ne olduğuna dair çeşitli tanımlar bulunmaktadır. 

Temel olarak medya okuryazarlığı, çeşitli biçimlerdeki mesajlara erişme, 

bunları analiz etme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir (Koltay, 2011). 

Medyada yeniden kurgulanan mesajları ayırt etmek ve algılamak için ayrı 

bir beceri, altyapı bilgisi ve eğitim organizasyonu gerektiren bir eğitim 

süreci sonucunda medya otoritesi unvanını hak eden kişiyi anlatan bir terim 

olarak algılanabilir (Taşkıran, 2007). 

Medya okuryazarlığı, medyanın mesajlarının daha bilinçli olmasını sağlar. 

Televizyon programları, filmler, resimler, metinler, sesler ve web siteleri; 
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hepsi bir medya mesajı taşır. Medya okuryazarlığının öncelikli 

amaçlarından biri, televizyondaki reklamlardan CD'deki müziğin sözlerine, 

gazete haberlerinden sloganlara kadar çeşitli biçimlerde akan medya 

mesajları karşısında bireylerin bilinçli ve uyanık olmalarını sağlamaktır 

(Pekman, 2011). 

Spor ve Medya İlişkisi 

Her dönemde toplum tarafından spor ilgi görmüş ve insanlar tarafından 

heyecanla takip edilmiştir. Milyarlarca insan tarafından takip edilen spora 

karşı medya ilgisiz kalmamış insanlara ulaştırma aktarma gibi önemli bir 

işlevi yerine getirmektedir. Bundan dolayı spor medyasının ortaya 

çıkmasına, gazetelerde spor haberlerine yer verilmesi ya da tamamen spor 

gazetelerinin yayınlanması süreci başlamıştır (Budak, 2019).  

Spor ve medya birlikte hareket eden birbirinden faydalanan ve etkilenen 

alanlardır. Sporun tanıtılması, yaygınlık kazanması yapılan 

organizasyonlardan toplumun haberdar olması medya aracılığı ile 

olmaktadır. Medya ise sporla birlikte özellikle milyarlarca insanın belirli 

saatlerde takip ettiği spor organizasyonların naklen yayınlanmasında elde 

edilen reklam gelirleri elde etmektedir (Döşyılmaz, 1998).  

Çok sayıda ulusal ve yerel anlamda gazete, dergi ve televizyon kanalları 

Türkiye’ de bulunmaktadır. Günlük gazetelerde iki üç sayfa spor haberlerine 

yer verilirken sadece spor gazetesi olarak bulunan gazetelerde 

bulunmaktadır. Televizyon kanallarında spor haberlerine sıkça yer verildiği 

futbol, voleybol, basketbol tenis gibi yarışmaların yayınlandığını görüyoruz. 
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Bu gelişmelerden yola çıkarak medya ve spor arasındaki etkileşim dünya ve 

Türkiye’de oldukça önemli bir yere sahiptir (Şahan ve ark., 2008).  

Spor ve medya ilişkisini en çok takip edilen futbol ile örneklendirecek 

olursak futbolda milyar dolar döndüğü büyük organizasyonların yayın için 

medya kuruluşları yüksek miktarda paralar ödemesi bu iki kavramın birbiri 

ile birlikte doğrudan hareket ettiğini göstermektedir. 

Sporun küresel olarak büyük kitlelere ulaşması, kültürel, ekonomik, 

toplumsal kurum haline gelmesi milyarlarca insanın dikkatini ve ilgisini 

üzerine çekmesinde özellikle kitle iletişim araçlarının rolü oldukça fazladır. 

Spor ve medya birbirini tamamlayan birbirinin gereksinimlerini karşılayan 

olgular haline gelmiştir. Kısaca spor medyayı medyada sporu etkilemektedir 

(Hiçyılmaz, 1984). Kitlelerin spora yoğun ilgi göstermesinde bir diğer etken 

toplumsal olmasıdır. Hayatın bir parçası olması, farklı dil, din ve etnik 

yapıda olan insanları bir araya getirme kaynaştırma özelliğine sahip olması, 

belli kuralların olması medyanın spora odaklanmasını sağlamıştır (Kuyucu, 

2008). 

Yaklaşık son yirmi yıllık süreçte iletişim alanında teknolojinin gelişmesiyle 

spor organizasyonları tüm dünya tarafından izlenmesinde medyanın önemini 

bir kez daha göstermiştir. Düzenli yapılan olimpiyatlar, dünya şampiyonları 

ve çeşitli spor organizasyonları medya ile herkes tarafından izlenmesine, 

medya kuruluşları da sporu reklam amaçlı kullanmaktadır (Şahan ve ark., 

2008).  

Kitle iletişim araçlarının spora yaklaşımı toplumun spora olan yaklaşımı, 

toplumun ilgilendiği branş ve spor türüne göre değişiklik gösterir. Örnek 
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olarak Amerika’da rubgy (Amerikan futbolu), Kanada’da buz hokeyi, 

Küba’da boks maçları yoğun olarak medyanın ele aldığı spor türleridir. 

Dünya genelinde ise futbol ağırlıklı olarak medyanın gündeminde ilk sırada 

yer alır (Talimciler, 2003).  

Modern sporun gelişmesi ve tüketilmesini medya sağlarken, medyanın daha 

uzun ve fazla takip edilmesi ve gelirlerini arttırması spor vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. Spor ve kitle iletişim araçları birlikte ortaya çıkmamış 

olsalar da birlikte hızlı bir şekilde büyüme göstermişlerdir (Çetin, 2015). 

Sonuç 

Medya olumlu olarak birçok faydaları bulunmaktadır. Bunlar; sporla ilgili 

branşlarının tanıtılması, spor türleri ile ilgili teknik, teorik bilgilerin 

verilmesi, takip edenleri eğitici ve yönlendirici etkileri vardır. Gençlerin ve 

kadınların spor yapmasına yönelik eğitici programlara yer verilmesi gibi 

medya toplumun spora karşı tutumlarını etkilemektedir. 

İnsanın dünyada gerçekleşen olayları merak etmesi medyaya olan 

yönelmesini sağlamış, bilgiye ulaşması öğrenmesi medya vasıtasıyla 

gerçekleşmekte, bundan dolayı insanın bilgilenmesi, öğrenmesi ve 

yorumlaması sürecinde medyanın etkisi yadsınamaz derecede önemlidir.  

Spor medya için medya spor için önem arz eder. Spor medya kanalı ile 

psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik olayları topluma aktarması ve toplumla 

bütünleşmesini sağlamaktadır. Sporun özellikle reklam ve sponsor yoluyla 

bireylerin tüketilmesini sağlaması yine medya vasıtasıyla olmakta kısaca 

medya sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesi, sporun yayılmasında önemli 

bir yere sahiptir. 
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	8 ÖMER FARUK TUTAR
	9 YAKUP KILIÇ
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