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ÖNSÖZ
Günlük yaşantımızın en önemli aktivitelerinden birisi olan spor; sağlıklı
bir büyümeyi ve bedensel gelişimi doğrudan etkileyen unsurların başında
gelmektedir. Bu sayede bireyin; zihinsel, bilişsel ve ruhsal becerileri dengede
tutularak yaşam kalitesinin arttırılması sağlanır. Fiziksel aktivite ve spor, her
yaştaki bireyin refahı üzerinde kısa ve uzun vadede bir etkiye sahip olabilecek
çeşitli faydalar sunmaktadır. İyi bir ruh hali, stresin azaltılması, metabolizmanın
hızlandırılması, kas kütlesinin arttırımı, doğru ve yeterli solunumun sağlanması
vb. gibi sıralayabileceğimiz yüzlerce faydası olan bu bilim dalında yapılan
çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.
Bizim de bu alana katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız “Spor
Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-4” adlı eserimizde çeşitli alanlardan
çok değerli çalışmalar bulunmaktadır. 8 ana bölümden oluşan kitapta birbirinden
güncel çalışmalara yer verilmiş, yapılan güncel araştırmalarla Spor Bilimleri’ne
ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Dördüncü cildin yayımlanmasında emeği geçen bölüm yazarlarına
teşekkür eder, kitabımızın okuyucular için verimli olması ve alana katkı
sağlamasını temenni ederiz.
Saygılarımızla…
Editörler
Doç. Dr. Elif KARAGÜN
Uzm. Ozan YILMAZ
Nisan 2021
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- BÖLÜM 1 COVİD-19 GÖLGESİNDE POZİTİF PSİKOLOJİ İÇİN EGZERSİZ
DESTEĞİYLE TRAVMA SONRASI BÜYÜMEK
Doç. Dr. Elif KARAGÜN
Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
E-posta: elif.karagun@gmail.com

1. TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
Travma, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “sarsıntı” anlamında kullanıldığı
belirtilmektedir (TDK, 2020). Başka kaynaklara bakıldığında ise; travma, aniden ortaya
çıkan bir olay durumunda kişilerin; fiziksel, duygusal, davranışsal açıdan bütünlüklerinin
tehdit edilmesi sonucunda çaresizlik duygusu hissetmeleri ve olayla ilgili kontrolü
kaybettiklerine ilişkin bir algı yaşamalarıyla birlikte duygusal ve bilişsel işlevlerinde
bozulmalar yaratan durumlar olarak açıklanmıştır (Herman, 2016). Bir olayın travma
olarak tanımlanabilmesi için; bireyin bizzat olaya maruz kalmasının şart olmadığı,
kişinin kendisinin maruz kalması dışında bir yakının başına gelen olayı öğrenerek veya
bir olayın ayrıntılarıyla sürekli ve yoğun biçimde karşı karşıya kalarak belirtiler
göstermesinin de travma olduğundan söz edilmiştir (Wastell, 2005).
İnsan veya doğa kaynaklı yaşanan bir durumun travma olarak kabul edilebilmesi
için; karşılaşılan olayın aniden ortaya çıkması, kontrol edilemez olması ve olaya maruz
kalan kişi tarafından olumsuz bir durum olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri
sürülmüştür (Carlson ve Dalenberg, 2000; Dürü, 2006). Tüm bu tanımlarla bakıldığında;
covid-19 pandemisinin de doğal kaynaklı olması, ölüm tehditi içermesi, covid salgınına
yakalanma veya ölüm riskine bizzat maruz kalınmasının yanında bir yakınının başına
gelebilme ihtimalini taşıması nedeniyle DSM V’te travma için tanımlanan durumlara
uyduğu görülmektedir.
Travma durumunda ciddi ve yoğun bir stresörün varlığı bireylerin yaşadığı
tepkileri ortaya çıkarmasında önemli olduğu görülmektedir. Ancak bazen travmatik
yaşantı ortaya çıkaran stresör ortadan kalksa bile, sanki travmatik yaşantısı
sürüyormuşçasına insan bedeni tepki vermeye devam eder. Bu şekilde travmatik olay
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ortadan kalktığı halde etkilerinin sürmesi durumu ise travma sonrası stres bozukluğu
olarak isimlendirilmektedir. Travmatik yaşantılara maruz kalan bireyler, duygu, düşünce
ve davranışları açısından etkilenmekte ve genellikle bu etki sonucunda travma sonrası
stres bozukluğu ortaya çıkmaktadır (Haspolat, 2019).
Travma sonrası stres bozukluğu durumu, normalde travmatik yaşantının hemen
ardından ortaya çıkabildiği gibi bazen de travmada yaşanan belirtilerde iyileşme görülüp
sonraki süreçte travmatik olay ortadan kalktıktan sonraki üç ay içerisinde ortaya çıktığı
bildirilmiştir. Hatta DSM-5’te tanımlanan gecikmeli başlangıç tipinde ise; belirtilerin
travmadan 6 ay sonra da ortaya çıkabildiği, bazen bir yıldan başlayarak uzun yıllar
sürebildiği, hatta 50 yıla kadar devam edebilen belirtilerin bile ortaya çıkabildiğinden de
söz edilmiştir (APA, 2013).
Travma nedeni farklı olsa da sonuçları çoğu zaman benzerlik göstermektedir. Bir
travmatik yaşantı oluştuktan sonraki süreçte, 3 gün ile 1 ay içerisinde travma belirtileri
görülmüş ise akut stres bozukluğu (ASB), ancak travmatik olaydan 6 ay sonra başlamış
ise “gecikmeli dışa vurum gösteren stres bozukluğu olarak isimlendirilmektedir (APA,
2013).
Horowitz ve Solomon, 1975 yılında kuzeydoğu Asya’daki gazilerle yaptıkları
çalışmada, gazilerde stres belirtilerinin sonradan görüldüğünü belirledikleri için
“Gecikmiş Stres Sendromu (Delayed Stress Syndrome)” şeklinde bir tanımlama
yapmışlardır. Bunun sonucunda da 1980 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından
DSM-III kitapçığına “Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)” kavramı yerleştiği
görülmektedir. Bu yerleşen açıklamalara göre de bir yaşantının TSSB olabilmesi için 5
temel özellik göstermesi gerektiği açıklanmıştır. Bu 5 temel özellik:
1. Travma yaşantısının pek çok kişide stres yaratacak şiddette olması,
2. Travma yaşantısında en az bir belirtinin travmanın başlaması ile ilişkili olması
3. İki veya ikiden fazla belirtinin duyarsızlık ve belirtilerde azalma ile ilgili olması
4. Bu belirtilere ek en az bir belirti kümesi bulunması
5. Ortaya çıkan belirtilerin sürekliliği olması (Akt. Özten ve Hızlı-Sayar, 2015).
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Ayrıca araştırmalar, insanların stres durumunda üç tip başa çıkma davranışı
olduğundan söz etmiştir. Bunlar:
1. Eğer kişi için stres yaratan düşüncelerin değişimi üzerinde çalışılıyorsa bilişsel
değerlendirme odaklı başa çıkma,
2. Eğer kişideki stres tepkisin kaynağı ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar
yapılıyorsa problem odaklı başa çıkma,
3. Eğer stresörle ilgili duyguların iyileştirilmesi çalışılıyorsa da duygu odaklı başa
çıkmadan söz edileceği bildirilmiştir (Lazarus ve Folkman, 1984).
1.1. Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Kişiler, yoğun bir strese maruz kaldıklarında travmatik stres belirtilerini de yoğun
yaşayacakları için önlem almak açısından hemen çaba gösterirler. Ancak bazen travma
durumu mevcut olsa da strese yönelik tepki belirtileri yoğun olmadığından önlem
almaya gerek duyulmaz, bu eşik altında kalan stres ile başa çıkma davranışı
gösterilmediği için de uzun süreçte travma sonrası stres bozukluğu görülebilir.
Konuyla ilgili yayınlara bakıldığında travma sonrası stres bozuklukları içerisinde
önemli görülen bir diğer konu eşik altı travma sonrası stres bozukluğudur. Bu durumda
strese yönelik tepkiler eşik altında kaldığından ve travma durumu göz ardı edildiğinden
kişilerde bazı işlevsel kayıplar oluşabilmektedir. Bu eşik altı sendromlar tanı alamaması
nedeniyle sonraki süreçlerde travma sonrası stres bozukluğuna dönüşebildiği, sosyal ve
mesleki açıdan da bazı kayıplara yol açabildiği vurgulanmıştır (Grubaugh vd., 2005;
Jakupcak vd., 2007; Marshall vd., 2001; Mylle ve Maes 2004; Zlotnick, Franklin ve
Zimmerman, 2002).
Eşik altı travma sonrası stres bozukluğu gösterenlerin, travmatik bir yaşantıya
maruz kaldıkları, işlevsel kayıp yaşadıkları ve yaşam boyu psikiyatrik hastalık yaşama
oranlarının yüksek olduğu açıklanmıştır (Özten ve Hızlı-Sayar, 2015).
İnsanlar stres yaratan bir durum veya olayla karşılaştıklarında, öncelikle
düşünceleri harekete geçtiği için bir bilişsel değerlendirme yapılır. Geçmişteki
düşünceler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde; olayın kişi için anlamı ve zararlı

9

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

sonuçlarını önlemek açısından yapabilecekler gözden geçirilir Tüm bu süreçlere
bakıldığında; aslında yaşanan bütün olayların kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak ve
bilişsel açıdan pek çok değerlendirmeler yapılarak çözümlendiği söylenebilir.
Psikolojide yapılan çalışmalar incelendiğinde 90’lı yıllar öncesinde daha çok
patolojik değerlendirmeler ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı görülmektedir. 90’lı
yıllardan itibaren yapılan çalışmalarda ise sadece patolojik durumlarla ilgilenmenin
olmadığı ve artık yaşamı koruma ve geliştirme çalışmalarının ağırlık kazandığı görülür.
Bu yıllarda ortaya çıkan Pozitif Psikoloji (Seligman ve Csikszentmihalyi 2000) akımının;
yaşamı olumlulaştırma, iyimserlik ve mutluluğu arttırmaya dönük farklı konuları ele
aldığı da görülür. Pozitif psikoloji sayesinde sadece sorun ortaya çıktığında ve sorunun
kliniğe yansıyan patolojik boyutu ile ilgilenmek yerine,

insanların mevcut

potansiyellerini, yani sahip oldukları güçlü yanları da araştırılır. Yaşanan zorluklara
rağmen hayatta her şeyin iyi gideceği yönünde bir umut taşınır ve sorun ne olursa olsun
baş etmenin yolları aranır (Cowen ve Kilmer, 2002; Özerkan, 2012; Seligman ve
Csikzentmihalyi, 2000). Bu şekilde ortaya atılan pozitif psikolojinin etkisiyle günümüzde;
artık travmanın yalnızca olumsuz sonuçları olmadığı, olumlu sonuçlarının da olduğu ve
bunların da ele alınması gerektiği yönünde düşüncelerle hareket edilmekte ve gün
geçtikçe de bu düşüncenin giderek önem kazandığı görülmektedir.
Travmatik yaşantılara bakıldığında; ister doğa kaynaklı, ister insan kaynaklı
ortaya çıksın, her zaman travma sonrası stres bozukluğu’na yol açmadığı görülmektedir.
Örneğin yaşanan travmatik bir olay, her zaman herkeste aynı etkiyi yaratmamaktadır.
Travmanın sonuçları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Çünkü travmatik olayları
deneyimleyen kişilerde olumsuz duygular ve kalıcı etkiler görülebildiği gibi, olumsuz etki
yerine bu tarvmatik yaşantılardan dersler de ortaya çıkabilmektedir. Yani bireyler,
yaşadıkları travma durumunda oluşan psikolojik sorunlarla baş ederken, tecrübeleri
artmakta, sorunlarla baş ettikçe de güçlenmekte, güçlendikçe de kendi kapasitesini fark
etmekte böylece kendisi ve diğer bireylere olan bakış açısında da olumlu yönde
değişimler olabilmektedir.
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2. TRAVMA SONRASI BÜYÜME-GELİŞİM KAVRAMI
Travmatik olayların kişilerde olumsuz duygular, hatta psikolojik sorunların yanı
sıra olumlu değişimlere de yol açabildiği belirtilmektedir. Yaşam içerisinde karşılaşılan
zorlayıcı durumlarla mücadele edilmesi sonucunda bazen olumlu psikolojik değişimler
ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar genellikle travma sonrası gelişim (TSG) veya travma
sonrası büyüme (TSB) olarak açıklanmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Bir travma
durumunda ortaya çıkan stres, olumsuz yaşam olayları ve travma sonrası stres
bozukluğuna yol açtığı gibi, bazen de kişilerin bu zorlu durumlarla mücadele etmeleri
sonucunda; olumlu deneyim elde ettikleri ve sonraki süreçte karşılaşacakları zorlu yaşam
olaylarıyla baş etme becerileri kazandıkları ileri sürülmüştür. Ayrıca baş etme becerilerin
yanında sosyal çevre ile etkileşimlerini iyileştirdikleri ve yaşamının değerli olduğu
sonucuna vardıkları böylece yaşadıkları travma sonrası olumlu bir yaşantıya sahip
oldukları ve sonuçta travma sonrası gelişim sağladıkları da belirtilmiştir (Akt. Haspolat,
2019).
Travma sonrası büyüme, bireyin travma durumuna uyum sağlayabilme becerisi
olarak tanımlanmıştır. Yani insanların travmatik yaşantı sonucunda olumlu yönde bir
gelişim ve değişim yaşaması “travma sonrası büyüme” olarak isimlendirilmiştir. Travma
sonrası büyüme ile kişiler, travmatik yaşantıya maruz kaldıktan sonra yaşadıkları sarsıcı
olaydan etkilenmeme veya en az etkilenme, dirençli olma ve olayın ortaya çıkardığı
sonuçları iyi yönetebilme becerisini içeren bir çok olumlu kazanım elde ettikleri, kişisel
güç kazandıkları ve daha fazla yaşam memnuniyeti elde ettikleri ifade edilmiştir (Chun
ve Lee, 2008; Tedeschi ve Calhoun 2004).
Yaşanan bir travmatik yaşantı karşısında gösterilen tepkilerin travma sonrası
büyüme olarak kabul görebilmesi için; travma mağdurlarının; psikolojik açıdan
dayanıklı, sağlam ve hayata ilişkin tutarlı bir algıya sahip olmaları ve bu durumun da
yaşam krizi ile mücadele etme sonucunda edinilen olumlu bir değişim deneyimi
sağlaması gerektiği belirtilmiştir (Calhoun vd., 2000). Aslında travma sonrası gelişim
kavramında, İnsanın zorluklar yaşayarak bilgeliğe, doğruluğa ulaşma inancı çok eski
dönemlere kadar uzandığı ve özellikle İbraniler, Yunanlılar ve ilk dönem Hristiyanların
yazıtları, Hinduizm, Budizm ve İslam öğretilerinin bazılarında acı çekmenin
dönüştürücü gücünden söz edildiği de belirtilmiştir (Duman, 2019).
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Kişiler herhangi bir travmatik yaşantıya maruz kaldıklarında olayla baş edebilmek
için, önceki tecrübelerinden yararlanırlar. Eğer bu yapılırken gerçekçi bir bakış açısıyla
yapılırsa, olayın yani travmanın etkisi ortadan kalkmasa bile, gerçekçi bakıldığı için; bir
taraftan olayı kabullenme ve uyum sağlanması kolaylaşırken, diğer taraftan olayı
çözebilmek ve etkisini en aza indirebilmek açısından objektif yaklaşılmış olunur. Bu
belirtilen her iki durum da travmanın etkilerine uyum sağlanmasını veya baş edilmesini
desteklemiş olur.
Tedeschi ve Calhoun’a (1996) göre, Travma sonrası büyüme beş alt boyut içeren
değişimleri içermektedir. Bunlar:
1- Kişisel güçlenme, insanlar, yaşadıkları travmanın etkisiyle kendi benlik
algılarında olumlu yönde bir değişim yaşarlar. Stresle başa çıkma sırasında mevcut
güçlerini arttırırlar.

Yani yaşadıkları problemlerde kendilerini kurban” olarak

tanımlamak yerine “hayatta kalan bir savaşçı” olarak tanımlama yaparlar. Böylece
kendilerini daha güçlü, daha cesur, kendine güvenen, benlik saygısı yüksek ve olumsuz
olaylara karşı hazır hissetmeye başlarlar. Yani “bana bir şey olmaz” yerine “bana bir şey
olursa baş edebilirim” düşüncesi geliştirirler.
2- Yeni seçeneklerin fark edilmesi; travma yaşayan birey zorlu olaylar
karşısında mücadele ettikçe; yeni ve çeşitli alternatifleri olduğunu öğrenir. Kendi
kapasitesini, gücünü ve yaşamı hakkında o güne kadar farkında olmadığı bir bakış açısı
elde eder. Travmatik yaşantı sonrası edindiği bu farklı bakış açısının etkisiyle;
yeteneklerini, ilgilerini keşfeder. Böylece yeni amaçlar edinir ve bu amaçlara ulaşmak için
çalıştıkça yaşamını anlamlı kılar. Örneğin, travmatik yaşantıların sonrasında kişi
kendisinin o güne kadar bilmediği yeni özelliklerini ve yeni yeteneklerini keşfederek
onları geliştirmeye yönelebilir.
3- Yaşamın değerini anlama; kişi travma yaşayana kadar yaşadıklarının ve sahip
olduklarının farkında değildir. Ancak yaşamsal risk olan travmatik yaşantısıyla birlikte
sahip olduklarını fark eder, yaşadığına ve sahip olduklarına şükür eder. Küçük
durumlarda mutlu olabilmeyi öğrenir.
Böylece travma sayesinde kişinin hayata ve sahip olduklarına verdiği değer artar.
Bunların önemini fark eder ve şükreder. Yaşanan travma sonucunda hayatın garantili
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olmadığını fark ettiği için yaşadığı ana odaklanarak şükür etme ve anı iyi
değerlendirmeyi öğrenir
4- Kişilerarası ilişkiler; Yaşadığı travma sonucunda kişi, çevresindekilerle daha
seçici iletişimler kurar. Yaşadığı her günün önemli olduğunu bilir. Bunun için, yakın
olduğu ve değer verdikleriyle zaman geçirir. Bu boyutta, kişi hayatındaki gerçek
önceliklerini keşfeder. Yaşadığı her an ve her günün aslında kendisi için bir hediye
olduğunu bilir. Yardımlaşabileceği, hoşgörülü ve anlamlı ilişkiler kurmayı ister ve artık
bunun için çabalar.
5- İnanç sisteminde değişim ya da maneviyatın güçlenmesi süreci; Travmatik
yaşantıya maruz kalan kişi, kendilik algısını ve düşüncelerini yeniden yapılandırır. Bunu
yaparken varlığını ve inançlarını sorgular. Yaşadığı travmatik olayın nedenini, bu
yaşadıklarında kendisinin sorumluluğunu öğrenmeye çalışır. Böylece kendisinin,
yaşamının anlamını ve amacını da sorgular. Bu şekilde sorgulamalarla travmayı olumlu
atlatırsa, yeni ve uyumlu bir bakış açısı kazanır; dini açıdan inançları daha esnekleşir ve
yeni duruma daha uyumlu olur.
Tüm bu aşamalarla travma yaşayan kişilerin bir taraftan daha hassaslaşırken diğer
taraftan daha güçlü olduklarını hissetmeye başladıkları da belirtilmiştir (Dursun ve
Söylemez, 2020; Janoff-Bulman 2004).
2.1. Travma Sonrası Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Travma sonrası büyüme oluşabilmesinde; kişilerin maruz kaldıkları travmatik
olayların; süresi, şiddeti, ne kadar sıklıkta ve yoğunlukta olaya maruz kaldıkları
belirleyici rol oynayan etmenlerdir. Ayrıca travma yaşayan kişilerin yaşadıkları travma ile
nasıl baş ettikleri de önem kazanır. Travma ile baş etmede; kişilerin sahip olduğu kişilik
özellikleri, yaşanılan sosyal çevre, ekonomik durum, travma yaşantısına maruz kalmadan
önceki yaşantıları ve tecrübesi, ailesi, arkadaşları gibi sosyal destek ağları da yaşanılan
tarvmatik durumlardan büyüyerek çıkabilmek açısından önemli kabul edilmiştir (Dursun
ve Söylemez, 2020).
Travmatik ve zorlu olaylara maruz kalan bireylerin yaşadıkları durumlarda
hissettikleri duyguların, çaresizliklerinin farkında olmaları ve bütün yaşadıkları bu
durumu kontrol edilebileceklerine ilişkin düşünceleri, travmatik yaşantı ile ilgili
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yaptıkları değerlendirmeler, travma sonrası büyümeyi etkileyen diğer etkenler olarak
düşünülmektedir.
Ayrıca travma sonrası büyüme için gerekli olan şeyin, aslında yaşamı yeniden
şekillendirmek olmadığı, travma yaratan olayları önceki tecübelerle değerlendirerek;
kontrol edebilme ve onlarla baş edebilmeye yönelik bir inancı taşıyarak, kötü olayların
her insanın başına gelebileceğine ilişkin gerçekçi bir kabul edişle birlikte farklı bir bakış
açısı kazanarak, üstesinden gelinmesi olduğu ileri sürülmüştür (Tedeschi ve Calhoun,
2004).
Tüm bu bilgilerle bakıldığında; aslında yaşadığımız sorunlarla baş ettikçe
geliştiğimizi, yani günlük yaşam problemlerinin travma sonrası büyümemiz için gerekli
olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
2.2. Travma Sonrası Büyümede Pozitif Psikolojinin Etkisi
Doksanlı yıllardan itibaren özellikle önleyici çalışmalar üzerinde durulduğu,
hastalıklar ya da insanın; eksik, olumsuz özeliklerini incelemek yerine; bireyi
güçlendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaya koyabileceği, gelişimine destek veren çalışmalar
içeren pozitif psikoloji çalışmalarının ağırlık kazandığı görülür.
Pozitif psikoloji, doğumundan başlayarak ölümüne kadar geçen süreçte bir
bireyin hayata bağlanması ve yaşamını daha da olumlu geçirmesi, olumlu olan durumları
arttırmasında ve daha da ileri götürmesinde yardımcı olan, yaşam içerisinde olumlu olan
durumları belirleyen ve bunlara ilişkin bilgileri sağlayan psikolojinin yeni bir alt alanı
olarak tanımlanmıştır (Peterson, 2000).
Pozitif

psikoloji

uygulamalarına

bakıldığında;

özellikle

eğitim

ve

okul

ortamlarında patolojik çalışmalar yerine, kişilerin; ilgi ve yeteneklerini geliştirecek
şekilde, olumsuz durumları önleyici, olumlu yaşantıları güçlendirici çalışmaların yer
aldığı görülmektedir (Eryılmaz, 2013).
Pozitif psikolojinin önemsediği çabalar olarak;
1. İnsanların kişisel gelişimlerini arttırmak için çaba harcamaları ve aktif olmaları.
2. Kişilerin davranışlarını değiştirme ve düzenlemede gerekli güce sahip olmaları.
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3. Kişilerde, hayata yönelik bağlanmayı arttıran motivasyon oluşturmaları (AkınLittle ve Little, 2004).
Yine pozitif psikolojinin üç araştırma alanı olduğu da belirtilmiştir. Bunlar:
a) Kişilerin sahip olduğu pozitif deneyimleri: İnsanların geçmiş yaşantılarından
doyum sağlamaları, geçmişe yönelik iyi duygular hissetmeleri, geleceğe yönelik
iyimserlik ve umut taşımaları. Ayrıca içinde bulundukları anda da mutlu olmaları
istenir.
b) Kişilerin sahip olduğu pozitif özellikleri: Kişilerin sevgi, cesaret, affetme gibi
olumlu özelliklere sahip olmalarını içerir.
c) Pozitif kurumlar: Kişi ve topluma katkı sunan kurumlar oluşturulması ve bu
kurumların geliştirilmesini içerir. Ayrıca, sorumluluk alan iyi vatandaş,
modernleşme, hoşgörü ve iş etiği gibi konular bu noktada değerlendirilmiştir
(Akın-Little ve Little, 2004; Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000; Seligman
vd.,2005).
Pozitif psikoloji özellikle önleyici çalışmalara önem vermektedir. Bu önem verdiği
önleyici çalışmaları da üç başlık halinde ele almaktadır. Bunlar: birincil önleme
çalışmaları:

Problem

ortaya

çıkmadan

önlenerek

yaşanabilecek

problemlerin

doğurabileceği riskleri minimalize etmeyi amaçlar. İkincil önleme çalışmaları: Risk
grubundaki kişilerin korunmasını amaçlar. Üçüncül önleme çalışmaları ise; hastalığa
yakalanan kişilerin hastalıktan kurtulmasını yani tedaviyi amaçlar (Akın-Little ve Little,
2004).

3. EGZERSİZ VE SPORUN POZİTİF PSİKOLOJİ İLE İLİŞKİSİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı sağlık tanımına göre; fiziksel, ruhsal, sosyal ve
zihinsel açıdan tam bir iyilik halinin olmasıdır. Bu tanımda üzerinde durulması gereken
en önemli kavramlardan birisinin de “iyi olma hali” olduğu belirtilmiştir (Compton, 2005;
Edlin ve Golanty, 2012).

Tam bir iyilik halinin parçası olarak, psikolojik iyilik hali;

bireylerin huzurlu ve mutlu olmasını içerir. Mutluluk, düşünce tarihi ile birlikte oluştuğu
ve her bireyin en büyük isteklerinden biri olduğu da bildirilmiştir (Ryff ve Singer, 2006).
Pozitif psikoloji çalışmaları da insanın yaşamında tam bir iyilik hali sağlanmasında
destek verir. Bunu yaparken de bireylerin; kendine, hayata ve çevresine en iyi şekilde
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uyum sağlamasına, güçlü ve olumlu özelliklere sahip olmasına çalışır. Bunun için de
hangi mekanizmalarının etkili olabileceğini araştırır. İnsanların zorlu yaşam olayları
karşısında; daha da güçlenerek ve dayanıklı olmaları için yol gösterir. Pozitif psikoloji,
hastalık durumların yerine nasıl sağlıklı olunur? sorularına yanıt arar. Kısaca insanların
mutlu olması ve gerekli önlemlerin alınması için çaba gösterir.
Pozitif psikoloji ile ilgili yapılan açıklamalardan görüldüğü üzere; kişilerin
sağlığının geliştirilmesi, mutlu olması temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefi
gerçekleştirirken de yaşamının her alanında ve bütüncül yaklaşarak; eğitim, gelişim
alanları, meslek ve çalışma yaşamını konu alarak değerlendirir. 90’lı yıllarda çalışılmaya
başlanan pozitif psikolojinin amaçlarına bakıldığında; egzersiz ve spor psikolojisinin
amaçlarıyla benzerlik gösterdiği görülür. Egzersiz ve spor psikolojisinin birinci amacı;
sporcularda en üst düzeyde performans elde etmek iken; ikinci amacı ise; sağlığın
korunması, arttırılması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesidir.
Görüldüğü üzere tıpkı pozitif psikolojide olduğu gibi egzersiz ve spor
psikolojisinin de en önemli amaçlarından birisi; yaşam kalitesiyle birlikte sağlığın
korunması, geliştirilmesi ve daha da iyileştirilmesidir. Egzersiz ve spor psikolojisi
alanında insanın yaşamına olumlu yönde hizmet eden bu amacın gerçekleştirilmesi de;
hem egzersiz ve spor psikolojisi, hem de wellness kavramı içerisinde çalışılır.
İyi olma halinin İngilizce’deki karşılığı wellness, ya da well-being Türkçe
karşılığın ise “esenlik” kavramı olarak ele alınmıştır (Karagözoğlu, 2005; Özen, Doğan ve
Konar, 2016). Sağlık; sosyal, kültürel ve davranış yönünden tam bir iyilik hali olarak
açıklanırken; esenlik ise zamana yayılmış ve devam eden bir durum olarak ele alınmıştır
(Balcıoğlu ve Kaygın, 2018). Kısaca esenlik; fiziksel açıdan zinde olma ve olumlu bir dış
görünüş için düzenli egzersiz yapma, yaşamdan haz alma, kişisel gelişim sağlama, sosyal,
psikolojik

boyutlarda

maddi

ve

manevi

kaynaklarını

kullanma,

yaşamının

sorumluluğunu alma şeklinde açıklanmıştır (Myers, Sweneney ve Witmer, 2000; Bourke
ve Galdens, 2007). Literatürde, esen kalmanın, duygusal olarak iyi olmanın, mutluluğa
ulaşmanın yolu olarak düzenli bir şekilde egzersiz ve spor yapmanın önerildiği
görülmektedir (Brien ve Katzmarzyk, 2006;

Maher vd., 2014;

Müftüoğlu, 2005).

Günümüzde de sağlık açısından önemi giderek vurgulanan, özellikle pandemi
döneminde covid 19 salgınıyla baş etmede her gün 20 dakika düzenli yapılması önerilen
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spor, farklı branşlarıyla adeta bir endüstri halini almıştır. Bu endüstri ile medyada göz
önünde olmasıyla, alınan reklamlar ve pazarlamalar sonucunda da; çocuk ve gençlerce
ilgi çeken pek çok rol modeller sunmaktadır.

4. EGZERSİZ DESTEKLİ ZAMAN PLANLAMASI, POZİTİF PSİKOLOJİ VE
TRAVMA SONRASI BÜYÜME
4.1. Egzersiz ve Tarvma Sonrası Büyümek
Literatürde kişilik gelişimi, öz güven ve benlik saygısı gibi özelliklerin
arttırılmasında önemli katkılar sunması kısaca; bedensel, sosyal, psikolojik sağlık
açısından olumlu etkileri olması nedeniyle egzersiz ve spora günlük yaşam içerisinde
düzenli bir şekilde yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir (Brien ve Katzmarzyk, 2006;
Maher vd., 2014; Müftüoğlu, 2005). Spor yapmanın hormon salınımlarına olumlu yönde
etki ettiğini belirten çalışmalarda ise; doğru planlanmış egzersizlerin düzenli yapılması
halinde, kısa ve uzun dönemde "trankilizan etki" sağlayarak, kişinin bilincinde olumsuz
bir etki yaratmadan yatıştırıcı özelliği olduğu söylenmiştir (Devires,1981). Ayrıca
dinlenmeyi destekleyen, delta uykusu açısından önemli role sahip seratoninin fiziksel
aktiviteden sonra salgılanması nedeniyle, düzenli egzersiz yapan kişilerde uyku kalitesini
arttığı ve dinlendirici etki yarattığı için ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanımının
önerildiği görülmüştür (Krechtle, 2004). Literatürde yer alan olumlu etkilerine ilişkin
bilgilerle değerlendirildiğinde, pandemi sürecinde salgınla baş etmede önemli olduğu
belirtilen; kaliteli uyku ve pozitif düşünme üzerinde olumlu etkisi görülen egzersizin
düzenli yapılması, vücut direncini arttırarak salgından korunmada yardımcı olacaktır.
Uzun dönemde yaşam kalitesini arttırarak, pandemi sürecindeki zorlu yaşam olaylarıyla
baş etmede kişinin kendi gücünü fark etmesini sağlayacaktır. Kişinin kendi gücünü fark
etmesi de travma sonrası büyümesine destek verecektir.
Ayrıca egzersizin düzenli yapılması, stresi azaltmakta, kardiyovasküler ve
metabolik sistem fonksiyonlarını düzenlediği için rahatlama sağlayarak sistemlere binen
yükte azalma sağlayacaktır (Koz, Akgül ve Atıcı, 2016). Sisteme binen yükün azalması
dolayısıyla da kişilerin panik atak tarzı kaygı sorunu yaşamalarını önleyecektir. Bütün
bunlar da özellikle travma sonrası stres bozuklukları içerisinde sık görülen panik atak
durumlarının

önlenmesi

açısından

egzersiz

koymaktadır.
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Yine yapılan çalışmalarda, spor yapmanın; mutluluk duygusunu arttırdığı, öfke ve
saldırganlık davranışlarını azaltıcı yönde olumlu katkı sağladığı, spor yapanlarda
mutluluk arttıkça saldırganlığın ters orantılı bir şekilde düştüğü bildirilmiştir (Kahveci,
Karagün ve Sarper-Kahveci, 2020). Literatürdeki bu bilgilere bakıldığında özellikle
ergenlik döneminde görülebilecek riskli davranışlardan olan şiddet ve saldırgan
davranışların iyileştirilmesinde, erken dönemden başlanarak çocukların ilgi ve
yeteneklerine uygun sporların belirlenerek katılımlarının sağlanması önemlidir.
Özellikle pandemi sürecinde egzersiz yapılması bedensel rahatlama ve duygusal
iyi olma hali sağlaması ve “yapabilirim” duygusunu desteklemesi sonucunda pandemi
sonrası ortaya çıkacak olan travma sonrası stres bozukluğunun önlenmesinde ve travma
sonrası büyümenin oluşması açısından önemlidir.
Ayrıca pandemi sürecinde eşik altında kalan stresörlerin üzerinde durulmaması
nedeniyle, ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek eşik altı travma sonrası stres bozuklukları
riskinin önlenmesi açısından da pandemi sürecinde egzersiz yapılması önemlidir.
Egzersiz yapılması; vücut gerilimlerini azaltarak pozitif duygu durumu oluşturacağı için
eşik altı stresle baş etmede de destek sağlayacaktır.
4.2. Serbest Zaman Planlanması ve Travma Sonrası Büyümek
Pozitif psikoloji çalışmalarında önemsenen kişinin ruhsal açıdan iyilik halinde
olması, yani mutlu olmasıdır. Pozitif psikolojinin amacına uygun olarak; içerisinde
bulunulan pandemi sürecinde kişilerin mutlu olması, hayatı kaliteli yaşaması için de
zamanı iyi planlaması gerekir. Bunun için; kişisel gelişim sağlayan uzaktan katılım
sağlanabilecek; yabancı dil, enstrüman, sanat, mesleki vb çeşitli konularda kurslar veya
egzersizler yapılarak, bireylerin sağlıklarını dolayısıyla da yaşam kalitelerini korumaları
ve nihayetinde de yaşamının sorumluluğunu almaları desteklenecektir. Böylece bireyler
kendi yaşamlarının sorumluluğunu alarak bilinçli hareket ettikçe kişisel güç
kazanacaklardır. Bu durum da travma sonrası büyüme için bir diğer önemli etken
olacaktır.
Pandemi sürecinde katılım sağlanacak serbest zaman etkinliklerinin çocuk ve
gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun olması önemlidir. Gerek egzersiz ve gerekse farklı
serbest zaman aktiviteleri olsun, “yapabilirim” duygularını destekleyen etkinliklerden
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seçilerek planlama yapılması, zorlu yaşam olaylarında baş etme mekanizmalarının
güçlendirmesi açısından önemlidir. Zorlu yaşam olayları karşısında baş etme
mekanizmalarının güçlendirilmesi de travma sonrası büyüme açısından destekleyici
olacaktır.
Bütün bu açıklamalarla bakıldığında; egzersiz ve spora yönelik uygulamaların
arttırılması ve kişisel gelişimi destekleyici zaman planlaması yapılması gerekliliğini de
ortaya çıkarmıştır. Ancak pandemi sürecinde mesafe ve kısıtlamalar nedeniyle egzersiz
ve spora yönelimlerde ister istemez bir düşme olduğu bilinmektedir. Bu açıdan evde
yapılabilecek egzersizler olarak; farklı alternatiflerin uygulanması önemli görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda sağlığın kazanılması ve pek çok önemli katkısı olması
nedeniyle genelde pilates egzersizlerinin önerildiği (Karadenizli ve Sarper Kahveci,
2020), yaşam kalitesinin arttırılmasında özellikle zamanın iyi planlamasının önemli
olduğu bildirilmiştir (Samar, Ayhan ve Soyer, 2020).
Pandemi sürecinde zamanı iyi planlamak açısından bakıldığında; internet
ortamlarında uzaktan pek çok pilates ve yoga gibi egzersiz uygulamaların yapıldığı
görülebilir. Bunlar dışında, kısıtlamaların olmadığı ortamlarda hafif yürüyüşler, evde
yapılabilecek germe ve gevşeme gibi farklı egzersizler, dans gibi etkinlikler yapılabilir.
Yine pandeminin yarattığı olumsuz duygularla baş etmek için zaman planlanmasının da
iyi yapılması önemlidir. İster pilates çalışmaları ister kişisel gelişime dönük etkinlikler
olsun, yapılan etkinliklerinin hepsi yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde
önem arz etmektedir.
4.3. Oyun
Pozitif psikoloji sadece sağlık konularını değil, aynı zamanda, çalışma yaşamı,
eğitim, gelişim alanları hatta oyunu da çalışma konusu olarak değerlendirmiştir.
Literatürde oyun oynamanın, özellikle çocuklara dürtülerini ve duygularını yönetme,
kaygı düzeylerini azaltmada yardımcı, travmayla baş etmede de destekleyici olduğundan
söz edilmiştir (Erden ve Gürdil, 2009).
Sağlık konusu içerisinde özellikle travma sonrası stres bozukluğu yerine travma
sonrası gelişim sağlanması açısından ve eşik altı travma sonrası stres bozukluklarının
önlenmesinde egzersiz yapılması ve zaman planlanması önemlidir. Egzersiz ve kişisel
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gelişim çalışmaları dışında pozitif psikoloji içerisinde yer alan evde oyun oynanması
özellikle çocukların gelişimleri ve travma ile baş etmelerinde gereklidir.
Oyun, gerçek yaşamın provası olarak çocuklarda hem hareket etme imkanı
sağlayan, hem de sosyal ve kişilik gelişiminde destekleyicidir. Oyun, aynı zamanda
bilişsel açıdan dünyaya gerçekçi bakmaya destek verir. Pandemi sürecinde sosyalleşme
açısından pek olumlu ortam bulamasa da, evde kalınan sürenin çoğalmasıyla oynanan
oyunlarda çocukların hem kendini keşfetmesi hem de travma ile baş etmesi sağlanabilir.
Artık bilişim sektörü çok gelişmiş durumda ve her evde televizyonun yanı sıra
çocukların rahatlıkla eriştiği internet ortamı mevcuttur. Günümüz pandemi sürecinde,
çocuklar açısından sokak oyunlarından ziyade bilgisayar ortamında oynanan oyunlar
ister istemez cazip hale gelmiştir. Özellikle internet ortamında on-line oynanan oyunlar
bir tür sosyalleşme aracı olmaktadır. Yüz yüze spor etkinliklerinin pandemi nedeniyle
olamaması da bu oyunlara ilgiyi arttırmıştır. Günümüzde e-spor yeni bir spor olarak
daha da ilgi görmeye devam etmektedir. Evde kalınan sürelerde çocuk ve gençler
açısından daha kontrollü olması nedeniyle e-spor federasyonunun hazırladığı çalışmalara
yönelim sağlanması uygun değerlendirilmektedir. Özellikle evde kalma sürelerinin
artması, çocuk ve gençlerin sosyal izolasyon nedeniyle şiddet içeren bilgisayar oyunlarına
yönelmesinin önlenmesinde e-spor bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu açıdan e-spor
federasyonu da; çalışmalarını genişleterek farklı branşlarda, çocuk ve gençlerin ilgilerine
uygun, doğru rol modellerin sunulduğu programları hazırlaması önemlidir.

5. TRAVMA SONRASI BÜYÜME İÇİN ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK
NELER YAPILMALI?
Pandemi süreciyle birlikte sosyal destek ağları istenen düzeyde olamamaktadır.
Ölüm gibi zorlu olumsuz yaşam olaylarında bile sosyal mesafe ve kısıtlamalar nedeniyle
bir araya gelinememekte, istenen sosyal destek sağlanamamaktadır.
Mutluluğun temeli değişimde gizli olduğu (Biçer, 2014) düşüncesinden yola
çıkıldığında kişinin kendi değişimini ele alması önemlidir. Travma sonrası stres
bozukluğu oluşmaması için travmatik yaşantının ortaya çıkardığı olumsuz duygularla baş
etmek ve kişilerin kayıplar yaşamaması açısından önleyici olmak gereklidir. Önleme
çalışmaları için de travmaya maruz kalan kişilerin kendi yaşamına ve düşünce
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biçimlerine bakarak stresle baş etmede travmatik yaşantıya uyumu güçleştiren
düşüncelerini ve yaşam biçimini değiştirmesi önemli görülmektedir. Pandemi sürecinde
azalan sosyal destek ağları, sosyal mesafe ve sınırlamalarla birlikte çoğalan ev içi zamanı
değerlendirmek travma sonrası stresle baş etmede önleyici olmak açısından önemlidir.
Bu konuda özellikle ailelerin çocuk ve gençlere yol gösterici olmaları, onlarla bol bol
konuşmaları, ancak bu konuşmayı yaparken konuşmaları için ısrarcı olmamaları, birlikte
ortak katıldıkları oyun ve etkinlikler bularak, bu ortak etkinlikler üzerinden iletişimi
arttırarak çocukların kendilerini açmalarını cesaretlendirmeleri önemlidir. Her şeyden
önce travma ile baş etmede; zaman yönetimi, kişisel gelişim ve egzersiz yapmak gerekir.
Ancak çocuklara sadece söylemde bulunmak yerine ebeveynlerin doğru bir rol model
olmaları önemlidir.
Özellikle travma sonrası stresin önlenmesi ve travma sonrası büyüme
sağlanabilmesi açısından çocuklara ve gençlere yapılması gerekenler özetlenecek
olunursa;
1. Travmanın olumsuz sonuçlarıyla sürekli meşgul olup negatif duyguyu yaşamak
yerine, zamanı iyi planlayarak, pandeminin; kişisel gelişime destek veren
yönlerini ele alıp değerlendirmek yaşamı anlamlı hale getirmek ve bulunulan
andan zevk almaya çalışmak.
2. Kişilerin kendi yeteneklerini keşfetme noktasında, ev içerisinde yapılabilecek
veya internet ortamında öğretici farklı etkinliklerle tanışmayı sağlamak, en
azından ilgi duyulan konuların keşfedilmesine destek vermek.
3. İçinde bulunulan bu süreci kabul etmek. Pandemiyi ve covid 19 salgınını elde
olmayan gerçek bir durum olarak kabul ederek, bu olayı yok saymadan ve bu
durumun niye geçmediği yönünde zihinsel zorlamalar yapmadan; “şimdi bir
salgın var. Bu salgın nedeniyle ilan edilmiş bir pandemi var. Bu gerçek bir durum
ve bu durumu değiştirmek için yapabileceğim bir şey yok. Ancak bu süreçte
kendimi geliştirerek kişisel değişim ve gelişimime katkı sunabilirim. Bunu
yapabilirim.” Düşüncesini benimsemek. Nasıl mutlu olunabileceği, çoğalan ev içi
zamanı nasıl olumlu bir yaşantıya çevrilebileceğine ilişkin düşünmek, kişisel
gelişimi destekleyici etkinlikler bulmak. Bu süreci avantaja çevirmenin yollarını
aramak gerekir.
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4. Yaşam kalitesini destekleyen; spor, beslenme, ilgi alanlarının belirlenmesi gibi
konularda yoğunlaşarak; bilgilendirici videolar izlemek, kitap okumak, rol model
olacak program ve filmler izlemek.
5. Kişisel yeteneklerini ve güçlü yönlerini bulup geliştirmek.
6. Evde olan çocuk ve ergenlere doğru rol model sunacak; kitaplar okunmalarına,
filmler izlemelerine ve spor programlarına katılımlarına veya izlemelerine teşvik
etmek. Onlarla konuşarak, olumlu geri bildirimler vermek, pozitif yönlerini
görerek takdir etmek. Sosyalleşmenin azaldığı bu süreçte “ben kimim?” sorularına
yanıt arayışlarında, kendini keşfetmelerinde ve kimliğini bulmada destekleyici
olmak.
7. Uzaktan yürütülebilen sosyal sorumluluk projelerine destek vermeleri için
yönlendirmek.
8. Evde ev yaşantısı ile ilgili sorumluluk vermek, bitki veya hayvan besleniyorsa
sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak.
Sonuç olarak, pozitif psikolojinin bakış açısıyla bakıldığında; her insanın kendi
yaşamının sorumluluğunu alarak, covid-19 salgının tehlikeleri hakkında yazılanlar veya
söylemlerin etkisiyle; ister eşik altı isterse eşik düzeyin üzerinde yoğun bir kaygı
yaşansın, bu olumsuz süreçten büyüyerek çıkmak için çaba gösterilmesi gerekir. Bunun
için pandeminin olumsuz koşullarını gelecekteki yaşantılar açısından olumlu bir
tecrübeye dönüştürmeye çalışmak, özellikle evde kalınan sürelerde kaliteli zaman
planlaması yapmak, sağlıklı ve kaliteli yaşam için gerekli standartları oluşturarak, bu
zorlu süreci travma sonrası gelişimle bitirmek açısından önemlidir.
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GİRİŞ
Eğitim, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden en hızlı etkilenen ve buna ayak
uydurma yükümlülüğü olan alanların başında gelmektedir. Toplumsal kalkınma ve refah
için temel araçlardan biri olması sebebiyle de eğitim çalışanları bu gelişimleri takip
ederek, fayda yaratacak lehte kullanmaya çalışmaktadırlar. Eğitimde dijitalleşme çok
önceden

başlamış

olsa

da

çarpıcı

yükselişini

Covid-19

salgını

ile

birlikte

gerçekleştirmiştir. Bu süreçle birlikte yerini farklı ve kaçınılmaz bir konuma getirerek
sağlamlaştırmıştır. Uzaktan eğitime geçilmeden evvel eğitimde yardımcı olarak
kullanılan teknolojik araçlar ya da yöntemler artık kalıcı ve muadilsiz araçlar haline
gelmiştir. Uygulamalı derslerin akıbeti ise salgın sürecinin başlarında muğlak iken
devamında bu derslerin de teknolojik imkânlarla bütünleşip sürdürülmesi sağlanmıştır.
Eğitimin sürdürülmesi için alınan önlemler ve kullanılan imkânlar maksimum
fayda gözetilerek uygulamaya konsa da beraberinde fırsat eşitsizliğini de getirdiği
düşünülmektedir. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinden var olan teknolojik
cihazlarına, ailelerin dijital olarak rehberlik becerisinden öğretmenlerin fiziksel aktivite
içeren ders uygulamalarına kadar pek çok çeşitlilik öğrencilerin hareket etme ve
öğrenme becerilerini etkileyebilmektedir. Bulundukları coğrafi konumlardaki internet
altyapısı ve ağa erişim gibi teknik sorunlar da eklenince ortaya fırsat eşitsizliği
çıkmaktadır. Bunun dijital ortamda yaşanması sebebiyle dijital eşitsizlik olarak da
belirtilebilir. Nitekim burada beden eğitimi ve spor eğitimi üzerinden bu durum ortaya
konmaya çalışılacaktır.
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Uzaktan Eğitim?
Uzaktan eğitim, öğrenen ile öğretenin farklı yerlerde olduğu, senkron veya
asenkron olarak gerçekleşen bir eğitim şekli olarak tanımlanabilir. Geçmişte mektupla
öğretim şeklinde ifade edilebilen uzaktan eğitimin, teknolojinin ilerlemesiyle beraber
günümüzde tanımlamaları da değişmekte ve farklılık göstermektedir (Kaçan ve Gelen,
2020). Bir başka tanıma göre ise uzaktan eğitim, “öğreten ve öğrencinin birbirlerinden
uzakta olmalarına rağmen, bir araçla iletişim kurmaya çalıştıkları bir eğitim yapısı”
olarak tanımlanmaktadır (Uşun, 2006).
Türkiye’de uzaktan eğitim aracı olarak televizyon ve internet kullanılmaktadır.
2020 yılında yapılan bir çalışmada uzaktan eğitim faaliyetinin daha çok televizyona
dayalı ve tek yönlü olduğu belirtilmiş; ilkokul ve ortaokul seviyeleri için 10, lise seviyeleri
içinse 22 farklı dersin uzaktan eğitim yoluyla televizyon destekli olarak gerçekleştirildiği
bulunmuştur (Can, 2020). Aynı çalışmaya göre EBA TV'deki derslerin genellikle temel
derslerden (Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji vb.) oluştuğu, diğer derslerin
(Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar vb.) yer almadığı ve özel eğitim için ise
yeter sayı ve nitelikte ders bulunmadığı görülmüştür.
Aynı zamanda son çalışmalarda, kitlesel eğitim yöntemi olarak tek yönlü bir
eğitim aracı olan EBA TV’nin kullanımının zararlarının da göz önünde bulundurulması
gerektiği ifade edilmiştir (Can, 2020). Salgının ilk zamanlarında derslerdeki bu ayrım
(beden eğitimi derslerinin EBA TV’de yer almaması gibi) alandaki öğretmenlerden ve
akademisyenlerden tepki toplamıştır. Hatta konuyla ilgili, spor eğitimi alanında
çalışmalarını sürdüren akademisyenler ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerden oluşan
bağımsız bir çalışma/araştırma grubu olan Spor Eğitim Grubu bir görüş bildirgesi
yayınlayarak ve bu probleme dikkat çekmişlerdir1.
Uzaktan Eğitimde Fiziksel Aktivite ile ilgili Görüş Bildirgesi
“(…) Öğrenciler için beden eğitimi, oyun ve spor ile ilgili dersler dışında
nitelikli fiziksel aktivite imkânlarının geliştirilmesi, okullarda sunulan ilgili
derslerin ders ve okul dışı yaşama aktarılması önem taşımaktadır. Bu dönemde,
çocuklardaki fiziksel aktivite ihtiyacının karşılanabilmesi için onlara uzaktan
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eğitim üzerinden sağlanacak ve aktiviteye katılım motivasyonlarını artıracak
nitelikli örneklerin sağlanması önemlidir.
(…) Bu noktada beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizi önemli bir görev
beklemektedir. Öğretmenlerimizin, nitelikli etkinlik örnekleri ve iyi uygulamalar
geliştirip EBA veya diğer platformlar üzerinden öğrencilerimizle paylaşmaları
onlara

önemli

öğrencilerinin

destek
özel

sağlayacaktır.

ihtiyaçlarına

göre

Hatta
evde

öğretmenlerimizin,
uygulayabileceği

kendi

etkinlikler

hazırlayacaklarını ve bu yolla öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları
edinmelerini destekleyeceklerini umuyoruz.” (Spor Eğitim Grubu, 2020).
Beden Eğitimi ve Sporun Yeni Yüzü: Ev Tabanlı Fiziksel Aktivite (Homebased physical activity)
Uzaktan eğitim dönemlerinde beden eğitimi ve spor, alternatif yollarla katılımı
desteklemede yeni yollara başvurmak durumunda kalmıştır. Hammami ve arkadaşları
(2020), pandemi sırasında sağlığı ve zindeliği korumak için bir dizi ev tabanlı fiziksel
aktivite seçeneği olduğunu vurgulamaktadır.
Bu sürece ulusal spor zincirleri de yanıt vererek, üyelerine uzaktan programlar
sunmuştur. Kişisel antrenörler (PT'ler) Facebook sayfalarında tavsiyeler yayınlamış ve
YouTube’da, yoga, pilates ve karın kası antrenmanları için yapılan aramalar yükselişe
geçmiştir (Fitzgerald, 2020).
Ev tabanlı fiziksel aktivite, beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından da
benimsenen uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğretmenlerin
-oyun kartları,
-dijital oyunlar,
-Youtube kanallarından hareket gösterimi
-Canlı derste senkronize fiziksel aktivite gibi ev tabanlı fiziksel aktivite yollarıyla
öğrencileri aktif tutmaya çalıştıkları görülmüştür.
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Şekil 1. Avustralya'da öğretmenlik yapan Jones & Scott tarafından
oluşturulmuş Uzaktan Eğitimle Beden Eğitimi isimli Youtube kanalı.

Öğretmenlerin bu çabası, çocukların beden eğitimi ve spordan ya da daha genel
anlamıyla fiziksel aktiviteden mahrumiyetini kısmen de olsa önlemiş olabilir. Ancak
gözden kaçırılmaması gereken bir husus, yaptırılan faaliyetlere erişip uygulamak için
gerekli teknolojik altyapının, cihazların ve kullanım becerisinin öğrencilerin ekonomik
düzeylerine, bulundukları coğrafyaya, evlerindeki öğrenci sayısına vb. faktörlere göre
çeşitlilik göstermesidir. Zira bu faktörlere göre, öğretmen elinden geleni yapsa bile
öğrenci bu ev tabanlı fiziksel aktivite uygulamalarına erişim sağlayamadığı takdirde
amacına ulaşamayacaktır. Okullarda herhangi bir standardizasyon sağlanamaması da bu
konu üzerinde düşünülmesi gerektiğinin bir kanıtıdır. Okuldan okula, hatta aynı
okuldaki öğretmenden öğretmene ders içeriğinin farklılaşmasıyla uygulamalar da
değişmekte, kimi öğrenci hareket içerikli ders görürken kimi öğrenci teorik ağırlıklı
uzaktan eğitim süreci geçirmektedir.
Pek çok ders için erişimde yaşanan sıkıntılar, öğrencilerin eşit teknolojik
imkânlara, donanımlara sahip olamaması, eğitimi aynı düzeyde görememesi akıllara
fırsat eşitliğini, devamında da derslerin işleniş şekli bakımından dijital eşitsizlik ve dijital
uçurum kavramlarını getirmektedir. Avşar (2020) konuyla ilgili düşüncelerini şöyle
belirtmiştir;
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“Uzaktan eğitime geçileli 3 hafta olmasına rağmen ne okulların kendi eöğrenme portallarında ne de devletin bu amaçla açtığı TV kanallarında Beden
Eğitimi dersi ya da adına ne derseniz; sabah sporu, fiziksel aktivite veya yoga vb.
yer almamaktadır. Oysaki eğitim ve öğretime meta olarak baktığı için birçok
bakımdan onaylamadığımız özel okullar, daha ilk günden itibaren bunu başardı
ve canlı ya da banttan yayınla öğrencilerine Beden Eğitimi dersi yaptırmaktalar.”2
Dijital Uçurum ve Dijital Eşitsizlik?
Dijital uçurum kavramı, farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde
tanımlanmıştır. Spectar (2000) dijital uçurumu, bir ülkedeki veya ülkeler arasındaki
bireyler veya insan grupları tarafından bilgisayarlar, internet, telefonlar, kablo ve diğer
internetle ilgili teknolojiler gibi ‘bilgi ve iletişim teknolojileri’ne adaletsiz erişim
açısından görmektedir. Rogers’a (2001) göre ise dijital uçurum, internet açısından
avantajlı bireyler ile interneti görece dezavantajlı durumda olan bireyler arasında var
olan uçurumdur.
Dijital uçurum (digital divide) kavramı genellikle bilgi ve iletişim teknolojisi
yapılarına erişimi olan ve olmayan insanlar arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Bu
yapılar öncelikle bilgisayarlar ve internettir. Bazen cep telefonları, özellikle akıllı
telefonlar ve diğer dijital donanım ve yazılımları da içerir (Dijk, 2017). Dijk çalışmasında
birbirini izleyen erişim aşamalarında en önemli gözlemler olarak şunları sıralamıştır:
-Motivasyon, tutum, niyet ve sosyal destek,
-Fiziksel erişim,
-Kullanım erişimi.

Şekil 2. Dijital Eşitsizlik.
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Dijital uçurum terimi, 1990'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde
ortaya çıkmıştır. İlk olarak ABD Ticaret Bakanlığının Ulusal Telekomünikasyon ve
Enformasyon İdaresi (NTIA, 1999) tarafından resmi bir yayında görülmüştür. Ne yazık ki
dijital uçurum terimi, iki grup arasında kapanmayacak olan fark gibi anlamlara gelerek
çok fazla kafa karışıklığına neden olmuştur. Ancak bu yanlış anlaşılmalara karşın dijital
uçurum statik ve kalıcı bir durum değildir.
Dijital uçurum araştırmaları, 2000 yılı civarında başlayan ve öncelikle iletişim
bilimi, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve eğitim bilimlerinde yer alan disiplinler arası bir
faaliyettir (Dijk, 2017). Araştırmaların başlarında dijital uçurum, erişim (access) üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu erişim, fiziksel erişimi işaret ederek dijital yazılım ve donanımı elde
etme ve internete erişimle bağlantılanmıştır. Fiziksel erişim, gelir, eğitim seviyesi, yaş,
cinsiyet ve ırk gibi genel demografik verilerle ilişkilendirilmiştir.
Dijital uçurum araştırmaları kategorik ve konumsal eşitsizlik olarak ikiye
ayrılmaktadır. Sıklıkla gözlemlenebilen kişisel kategorik eşitsizlikler
• yaş (genç / yaşlı),
• cinsiyet (erkek / kadın),
• ırk / etnik köken (çoğunluk / azınlık),
• zekâ (yüksek / düşük),
• kişilik (dışa dönük / içe dönük; kendine güvenen / kendine güvenmeyen) ve
• sağlık (yetenekli / engelli) şeklindedir.
Konumsal kategorik eşitsizlikler arasında ise;
• işgücü pozisyonu (girişimciler / işçiler; yönetim / çalışanlar; istihdam edilen /
işsiz),
• eğitim (yüksek / düşük),
• hane halkı (aile / tek kişi) ve
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• ulus (gelişmiş / gelişmekte olan) bulunmaktadır.
Çoğu gözlemde, bu kategorilerden ilki (örneğin, genç ve erkek) ikinciden daha
fazla erişime sahiptir (Dijk, 2017).
Genellikle bilgi işlem yapılarına erişimle ilgili olan dijital uçurumun aksine, dijital
eşitsizlik internet ve bilgisayar kullanımından elde edilen faydalara eşit erişimle ilgilidir.
Dijital eşitsizlik yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki eşitsizlikleri
yansıtmaz; aynı zamanda ülkelerdeki (örneğin ABD'de) devam eden sosyal eşitsizlikleri
de yansıtmaktadır (Kvasny, 2006).
Tarihsel olarak yetersiz hizmet alan birçok grubun karşılaştığı yoksulluk, cehalet,
düzensiz çalışma, ırksal ve etnik ayrımcılık ve suç faaliyetlerinin kısır döngüleri, sosyal
eşitsizlikleri hafifletmek yerine yansıtabilen ve pekiştiren bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımının yayılma oranlarını ve modellerini şekillendirmektedir. Dahası, bilgi ve
iletişim teknolojileri kullanımından kaynaklanan farklı faydalar, önceden var olan
eşitsizlikleri farkında olmadan istismar edip yoğunlaştırabilir ve yeni eşitsizlikler
yaratabilir (Van Dijk ve Hacker 2000). Öyle ki Norris (2001), eğitim, çalışma, tüketim
imkânları ve demokratik katılım kalitesindeki sosyal eşitsizliklerin dijital eşitsizliğin
merkezinde olduğunu iddia etmektedir.
Beden eğitimi ve spor dersleri de uzaktan eğitim süreci içerisinde bu bağlamda,
dijital eşitsizliği arttırmaktadır. Yüz yüze eğitimde bir şekilde okulun imkânlarıyla
sınırlanmış bile olsa fiziki bir eşitlenme söz konusuydu. Ders saatlerinde öğrenciler aynı
şeylere erişip (top, saha vb.) benzer nitelikte oyunlar ve spor branşlarını yapabilmekte,
öğrenebilmekteydi. Ancak gelinen noktada, örneğin özel okullarda eğitim gören
öğrencilerin hem donanımsal olarak (bilgisayar, tablet, akıllı telefon sahibi olma gibi)
hem de uygulamalı ders işlenmesi açısından işlevsel olarak üstün oldukları
gözlemlenmektedir. Donanım üstünlüğü sosyoekonomik düzeyle, işlev üstünlüğü ise
eğitimin ticarileşmesi sebebiyle görünür işler yapmak anlamında öne çıkan özel okulların
dersleri, sanal ortamda (online) bile uygulamalı olarak devam ettirmesi

ile

ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak kırsalda yaşayanlar ile kentte yaşayanlar, ekonomik
durumu iyi olanlar ile olmayanlar, devlet okulunda eğitim görenler ile özel okulda eğitim
görenler, ailesinin dijital okuryazarlığı, spor bilinci ve sosyal desteği olanlar ile
olmayanlar arasında bir uçurum vardır ve açılmaya devam etmektedir. Salgın sürecinin
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ne zaman biteceğinin belirsiz olması da bir an evvel eşitliğin sağlanmasını elzem
kılmaktadır.
Yakın Gelecekte Neler Yapılabilir?
Beden eğitimi ve spor alanında dijital uçurum ve dijital eşitsizliğin kapanması için
bilgi ve iletişim teknolojilerinin en ücra köşelere bile ulaşması, gerekli cihazların devlet
tarafından veya sponsor şirketlerle yetkili kurumların işbirliği neticesinde öğrencilere
sağlanması, ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin uygulamalı içerik hazırlamaya
teşvik edilmesi ve bu yönde eğitimler alması ilk etapta etkili olabilir. Ancak daha kalıcı,
uzun vadeli projeler ve planlamalar da ortaya çıkarılmalıdır. YÖK bu anlamda salgından
evvel başlatmış olduğu “Dijital Dönüşüm Projesi” ile öngörülü bir yaklaşım sergilemiştir.
Belirlemiş oldukları alanlarda doktoralı insan kaynağına ihtiyacın karşılanması için
ortaya çıkarmış oldukları 100/2000 projesinde tematik alanlardan birisinin Uzaktan
Eğitim Uygulamaları (Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun
Teknolojileri dâhil) olması da geleceğe dair ümit verici gelişmelerdendir3. Yakın gelecekte
yapılması beklenenlerden biri arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin spor
alanına entegrasyonudur. Bu teknoloji çok pahalı ve dijital uçurumu ya da eşitsizliği
derinleştirecek bir gelişme gibi görülse de dijital uçurumun yalnızca bir ulus içindeki
gruplar arasında oluştuğunu unutmamak gerekir. Ulusların birbiriyle olan dijital
uçurumu da söz konusudur. Uluslararası arenada yarışacak olan sporcuların salgın
sürecinden en az etkilenmesi de bu anlamda değerlidir.
a) Arttırılmış Gerçeklik-Sanal Gerçeklik Teknolojisi
Günümüzde teknolojik gelişimlerin ilerlemesiyle eğitimde farklı anlayışlar ve
yöntemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Salgının da etkisiyle bütün eğitim sürecinin
uzaktan gerçekleştirilmesi teknoloji alanının eğitimdeki önemini ortaya çıkarmıştır.
Eğitimde,

hâlihazırda

akıllı

tahta,

tablet

vb.

teknolojik

yardımcılardan

faydalanılmaktadır. Son zamanlarda sanal gerçekliğin de hayatımıza girmesiyle eğitim
aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırma konusu olmuştur. Sanal gerçeklik, bir
bilgisayar tarafından oluşturulan sanal veya simüle edilmiş üç boyutlu bir ortamdır. Aynı
zamanda üç boyutlu bir görüntünün veya ortamın bilgisayar tarafından oluşturulan
simülasyonundaki var olma hissini vurgulayan bir teknolojiyi ifade etmektedir (Steuer,
1992).
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Sanal gerçekliğin eğitimsel etkisini araştıran farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bir
çalışmada 90 ortaokul öğrencisi deney ve kontrol grubu olarak ayırılmış ve geliştirilen
sanal gerçeklik temelli birtakım fen dersleri deney grubuyla yürütülmüştür. Sonuçlar
deney grubunun kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek akademik başarı ve
bağlılık puanları (bilişsel, davranışsal, duygusal ve sosyal) elde ettiğini ortaya koymuştur
(Liu ve ark. 2020).
Sporda ve egzersizde sanal gerçeklik, bir sporcunun sanal bir dünyada, bir spor
veya egzersizle uğraştığı, zihinsel ve fiziksel bir varlık hissi uyandıran ve sanal dünyadan
geribildirim ve etkileşim sağlayan bir durum olarak tanımlanabilir. Bu tanım kullanıcının
(sporcu) bakış açısını temel almaktadır ve bununla birlikte, sanal gerçeklik
uygulamalarını geliştirmenin bazı sporlardan diğerlerine göre önemli ölçüde daha zor
olabileceği kabul edilmektedir (Neumann, 2016).
Hentbol oyuncularının görsel algılarının incelendiği bir çalışmada hentbol
kalecileri video tabanlı ve sanal gerçekliğe dayalı atış eylemleriyle karşı karşıya
bırakılmıştır. Kalecilerin her iki görsel koşuldaki durum karşılaştırıldığında sanal
gerçekliğe dayalı eylemlerin daha fazla etkinlik, doğruluk ve hız sağladığı bulunmuştur
(Vignais, 2015). Bir başka çalışmada ise spordaki sanal gerçeklik uygulamaları sistematik
olarak incelenmiş ve etkileşimli VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) uygulamalarının bir
dizi performans, fizyolojik ve psikolojik sonucu geliştirdiği kanıtlanmıştır (Neumann ve
ark. 2018). Araştırmaların çoğu koşma, bisiklete binme ve kürek çekme gibi dayanıklılık
sporları üzerine yapılmıştır. Spora dayalı konsol oyunları, çocuklarda (Reynolds ve ark.
2014) ve yetişkinlerde (Tirp ve ark. 2015) beceri kazanımı ve aktarımını incelemek için
kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu uygulamalarda uygun bir efor arayüz (örneğin,
katılımcıların oyunda koşmayı simüle etmek için yerinde koşması) veya temel spor
ekipmanlarından (örneğin bir dart oyununda dart kullanılmadı) yoksundur ve bu yönler,
gerçek hayatta, spordaki görevi gerçekleştirmek için büyük ölçüde farklılık gösterebilir.
Nitekim çoğu etkileşimli konsol oyunu fiziksel hareket içerse de sporu simüle
etmeye yetmemektedir. Bazı konsol oyunları spor olarak adlandırılsa da sporu yeterince
taklit edip etmediği tartışmalıdır. Örneğin Tirp ve arkadaşları (2015), Microsoft Kinect
Sport 2 yazılımının dart atma becerisini öğretmek için kullanıldığı bir çalışma
yürütmüşlerdir. Yazılım, kullanıcının kolunu gerçek bir dart fırlattığı gibi hareket
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ettirdiği bir dart oyununu simüle eder. Her ne kadar sonuçlar gerçek dünyadakine yakın
çıksa da ilgili spor ekipmanının simülasyonda yer almaması dezavantajlı bir durum
olarak görülmektedir.
Spor alanında sanal gerçeklik, çeşitli kullanımlar için endüstri genelinde yaygın
olarak benimsenmektedir. Hakemleri eğitmekten, sporcunun sakatlık sonrası rehabilite
edilmesine kadar geniş yelpazede sporda kullanılmaktadır. Daha önceki dönemlerde
kullanım tarzlarına ek olarak beceri aktarımı noktasında faydalı olup olmayacağı üzerine
çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Ancak pandemi süreciyle antrenman alanlarından uzak
kalan elit sporcuların durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Konsol oyunları
oynayarak beceri kazanımı sağlanması bir artıdır ancak bunu daha profesyonellere
yönelik kılmak da gereklilik olarak görülmektedir. Sporda sanal gerçeklik teknolojisinin
kriz anlarında (örneğin şimdiki salgın, sakatlık, ulaşım sıkıntısı vb. durumlarında) en
azından sporcuların gerilemesini önlemek için yararlı olduğu ve alana özgü de
geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Dijital uçurum ve dijital eşitsizlik açısından bakıldığında halihazırdaki bilgi ve
iletişim teknolojilerine erişim zor sağlanırken böylesi cihazlara ve yazılımlara erişim
ütopik olarak görülebilir. Ancak teknolojinin beklediğimizden daha hızlı geliştiği ve
insanlık olarak ona yetişmekte yoğun çaba sarf ettiğimiz de bir gerçektir. On sene evvelki
evlerdeki internet erişimine ve akıllı telefon sayısına bakıp şimdiyle bu sayıları
kıyaslamak yeterli olacaktır. Hal böyleyken, özellikle de pandemiler çağı olarak belirtilen
bu dönemde her şeye hazırlıklı olmak hem beden eğitimi hem de spor açısından faydalı
olacaktır. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi, özellikle spor endüstrisinde
elit sporcuların ülkeler bazındaki dijital uçurumu kapatması ve eşitsizlikten daha az
zarar görmesi bakımından ayrıca önem arz etmektedir.
b) Ailelere Fiziksel Aktivite ve Spor Alışkanlığı Kazandırmaya Yönelik
Eğitimler
Çocuklar, yetişkinlere göre kendi sosyal, duygusal, ruhsal, gelişimsel ve
davranışsal ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde karşılayabilecekleri kaynaklara erişim
konusunda tecrübe ve beceri gibi eksiklikler yaşamaktadırlar. Bu sebeple salgın ve doğal
afet gibi travmatik olaylardan büyük ölçüde etkilenen grupların başında gelmektedirler
(Schonfeld ve Demaria, 2015). Biyolojik afetler çerçevesinde yer alan salgınlar, diğer

35

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

afetlerde olduğu gibi çocukları, rutinlerinden vazgeçmek zorunda kalma ve sosyal
destekten uzaklaşma gibi nedenlerle olumsuz etkilemekte, çocukların daha hassas
hissetmelerine, netlik ve öngörülebilirlik ihtiyacı duymalarına sebep olmaktadır (Akoğlu
ve Karaaslan, 2020).
Literatürde yer alan pek çok çalışma, olumsuz yaşam olaylarına bağlı olarak
psikolojik stresin çocuklarda gözlenen zararlı etkilerini ortaya koymuş, bu tür
durumlarda kaygı, depresyon, letarji (yorgunluk), sosyal etkileşimde bozulma ve iştah
azalması gibi belirtiler ile yaygın olarak karşılaşıldığı belirtilmiştir (Jiao ve ark., 2020).
Bütün bu olumsuz durumları iyileştirme potansiyeli olan şey ise fiziksel aktivite ve
spordur. Nitekim fiziksel aktivitenin kaygı ve depresyonu azalttığı (Wankel ve Berger,
1990) bilinmektedir. Üstelik yapılan bir çalışmada rekreatif aktivitelerin (içinde bowling,
dans, voleybol gibi fiziksel aktiviteler de bulunan) sosyal fobi ve utangaçlık üzerinde
iyileştirici etkisi olduğu (Karagün ve ark., 2020) ve bunun uzun süreli mümkün
olabileceği ortaya konmuştur.
Akran etkisinin küçük çocukların fiziksel aktiviteye katılımı üzerinde büyük bir
etkisi olduğu gibi, ilkokul çağındaki çocukların da fiziksel aktiviteden en büyük bilişsel
faydayı elde ettikleri görülmüştür. Bu bulguların nedeni, ilkokul çağındaki çocukların,
oyun oynama odaklı fiziksel aktivite doğalarından olabilir (Pellegrini, Blatchford, Kato ve
Baines, 2004). Akran etkisinden olağandışı koşullar sebebiyle mahrum kalan çocuklara,
bu fiziksel aktivite ihtiyaçlarını giderme yolunda en büyük destekçi ailelerdir. Sadece
çocuklar için değil arkadaş çevrelerinden, öğretmenlerinden ayrı kalmış olan gençlerde
de benzer durum yaşanmaktadır.
Bu sebeple ailelerde fiziksel aktivite, beden eğitimi ve spor bilinci oluşturmak için
uzaktan eğitimler, kurslar düzenlenebilir. Ailelere, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri
rekreatif etkinlikler, fiziksel aktiviteler, spor branşları gösterilebilir ve uygulama
aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanabilir.
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Şekil 3. UNICEF, Covid-19 Sürecinde Ebeveynlik Kitapçığı.

Böylelikle genel anlamda spora katılımda artış olacağı gibi aile bireylerinin dâhil
olmasıyla çocukların-gençlerin spora katılımdan yaşayacağı tatmin yükseltilebilir.
UNICEF’in,

anne

babalara

Koronavirüs

(COVID-19)

salgını

sırasında

uygulayabilecekleri önerilerden oluşan rehber niteliğinde bir kitapçık bunun en güzel
örneklerinden birini teşkil etmektedir.4

SONUÇ VE ÖNERİLER
Beden eğitimi ve spor alanında yaşanan bu eşitsizliğin büyümesi bir an önce
sonlandırılmalıdır. Nitekim eğitim hayatlarına hâlihazırda evde, uzaktan eğitimle devam
eden öğrenciler için hareket etmek normal zamandan daha da fazla önem kazanmıştır.
Ruh ve beden sağlığını korumada hareket etmenin, fiziksel aktivitenin önemi
bilinmekteyken, böylesi özel bir durumda farkın açılması, hareketsizliğin artması ileride
yaşanacak ciddi bedensel sıkıntıların (obezite vb. hareketsizliğe bağlı sağlık sorunları)
yanı sıra psikolojik olumsuzlukların da (sosyal fobi, özgüvensizlik, stres düzeyinin
artması vb.) habercisidir.
Eğitim planlamacıları veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gibi yetkin kurumların,
öğretmenlere bu konuda gerekli olan motivasyonu ve ihtiyaçları olan araç-gereçleri
sağlamaları açılmakta olan dijital uçurumun kapanmasını sağlayabilir. Dijital uçurum ve
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dijital eşitsizlik azalmadığı müddetçe beden eğitimi ve spor alanında ilerleme sağlamak
pek mümkün görünmemektedir. Öte yandan sağlık, güvenlik ve eğitim hakkı gibi sosyal
hak ve özgürlüklerden birisi de spor hakkıdır. Spor alanında özellikle çocuklar için bu
hakların gözetilmesi mühimdir. Her çocuğa, özellikle de evde kalmak zorunda oldukları
bu dönemde hareket etme, egzersiz yapma için fırsat olan bu derslerin hem içerik olarak
hem de uygulama olarak zenginleştirilmesi faydalı olacaktır.
Öneriler;
■

UNESCO, COVID-19 nedeniyle yaklaşık 861,7 milyon öğrencinin okula

gidemediğini bildirmiştir. Bu salgının bazı çocuklarda ve ergenlerde ruh sağlığı
sorunlarını tetiklemesi muhtemeldir. Bu nedenle, motive edici fiziksel aktivite
yöntemleri, gençleri evde aktif tutmak için etkili bir strateji olabilir. Örneğin aktif video
oyunları son zamanlarda oldukça popülerdir ve hareket içeren bazı oyunlar gençlerin
sağlığını ve zindeliğini etkileyecek kadar fiziksel aktivite seviyelerini artırabilir (Barnett
ve ark., 2011).
■

COVID-19 salgını, egzersiz alışkanlıkları da dâhil olmak üzere dünya

nüfusunun günlük rutinlerini değiştirmeye zorlamıştır. Bu olağandışı durum, elit ve
rekreasyonel sporcular da dâhil olmak üzere tüm bireyler için fiziksel, psikolojik ve
davranışsal sonuçlara yol açmıştır. Salgının sağlık ve zihinsel olumsuz sonuçlarına karşı
koymak için fiziksel olarak aktif yaşam tarzlarına geçilmesi önerilmektedir (Jimenez,
2020). Hareketsiz kalmanın bağışıklık üzerinde etkisi bilinmese de, ölçülü egzersizin,
gelişmiş bağışıklık ve azalan hastalık riski ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Lim, 2020).
Nitekim uzaktan eğitim süreci kapsamında EBA TV gibi etkili uzaktan eğitim araçlarının
bile bir süre sonra tek yönlü olması ve hareketsizliğe neden olma tehlikesi için de
egzersiz çözüm olabilir.
■

Beden eğitimi

ve spor öğretmenleri

yetiştiren bölümlere dijital

okuryazarlık ve dijital ders içeriği üretme konusunda ders / uygulama eklemeleri
yapılması da önem arz etmektedir.
■

Sadece beden eğitimi ve spor dersleri kapsamında değil, genel olarak

fiziksel aktivite ve sporun toplumun genel alışkanlığı haline gelmesi ve bu alanda
çalışmalar, projeler üretilmesi gerekmektedir.
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■

Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor dersleri özelinde ise öğretmenlerin ve

ailelerin öğrencilere bu süreçte rehber olması beklenmekte, evde yapılabilecek yaratıcı
aktiviteler planlamaları önerilmektedir.
■

İnternet erişiminin coğrafi bölgelere göre farklılık göstermesi ve

ulaşımında yaşanabilecek sıkıntılar sebebiyle televizyon üzerinden verilen derslere daha
fazla önem verilip içerik üretimi çeşitlendirilebilir.

39

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

KAYNAKÇA
Akoğlu, G., & Karaaslan, B. T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası
psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2),
99-103.
Barnett, A., Cerin, E., & Baranowski, T. (2011). Active video games for youth: a systematic review.
Journal of Physical Activity and Health, 8(5), 724-737.
Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve
uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2). 11-53.
Fitzgerald, H., Stride, A., & Drury, S. (2020). COVID-19, lockdown and (disability) sport.
Managing Sport and Leisure, 1-8.
Hammami, A., Harrabi, B., Mohr, M., & Krustrup, P. (2020). Physical activity and coronavirus
disease 2019 (COVID-19): Specific recommendations for home-based physical training.
Managing Sport and Leisure. https:// doi.org/10.1080/23750472.2020.1757494
Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E.
(2020). Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic.
The Journal of Pediatrics. doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013
Jiménez-Pavón, D., Carbonell-Baeza, A., & Lavie, C. J. (2020). Physical exercise as therapy to fight
against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in
older people. Progress in cardiovascular diseases, 63(3), 386. https://doi.
org/10.1016/j.pcad.2020.03.009
Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası
Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 1-21.
Karagün, E., Yildiz, M., Çağlayan, Ç., & Başaran, Z. (2020). Sixth-year follow-up of the effects of
recreational activities found to eliminate the symptoms of social phobia and shyness.
International
Journal
of
Social
Psychiatry,
66(6),
553–559.
https://doi.org/10.1177/0020764020924702
Lim, M. A., & Pranata, R. (2020). Sports activities during any pandemic lockdown. Irish Journal of
Medical Science (1971-), 1-5.
Liu, R., Wang, L., Lei, J., Wang, Q., & Ren, Y. (2020). Effects of an immersive virtual reality‐based
classroom on students’ learning performance in science lessons. British Journal of
Educational Technology, 51(6), 2034-2049.
Kvasny, L. (2006). Cultural (re) production of digital inequality in a US community technology
initiative. Information, Communication & Society, 9(02), 160-181. DOI:
10.1080/13691180600630740
National Telecommunications and Information Administration. (1999). Falling through the Net
III: Defining the digital divide. Retrieved from http://www.ntia.doc.gov/
ntiahome/fttn99/part1.html
Neumann, D. L. (2016). On the use of virtual reality in sport and exercise: Applications and
research findings. International Journal of Computer Research, 23(3), 273.
Neumann, D. L., Moffitt, R. L., Thomas, P. R., Loveday, K., Watling, D. P., Lombard, C. L., ... &
Tremeer, M. A. (2018). A systematic review of the application of interactive virtual reality
to sport. Virtual Reality, 22(3), 183-198.
Norris, P. (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet
Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge.
Pellegrini, A. D., Blatchford, P., Kato, K., & Baines, E. (2004). A short-term longitudinal study of
children’s playground themes in primary school: Implications for adjustment to school
and social adjustment in the USA and the UK. Social Development, 13, 107–123.
Reynolds, J. E., Thornton, A. L., Lay, B. S., Braham, R., & Rosenberg, M. (2014). Does movement
proficiency impact on exergaming performance?. Human movement science, 34, 1–11.
https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.02.007
Rogers,
E.
M.
(2001).
The
Digital
Divide.
Convergence,
7(4),
96–111.
https://doi.org/10.1177/135485650100700406
Schonfeld, D. J. & Demaria, T. (2015). Providing psychosocial support to children and families in
the aftermath of disasters and crises. Pediatrics, 136(4), 1120-1130.

40

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

Spectar, J. (2000). Bridging the global divide: frameworks for access and the world wireless web,
North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 26 No. 1, p.
57.
Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of
Communication, 42, 73–93. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x
Tirp, J., Steingrover, C., Wattie, N., Baker, J. and Schorer, J. (2015). Virtual realities as optimal
learning environments in sport – A transfer study of virtual and real dart throwing.
Psychological Test and Assessment Modeling, 57, 57-69
Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayınları.
Van Dijk, J. & Hacker, K. (2000). The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon,
paper presented at the International Communication Association, Acapulco, Mexico
Van Dijk, J. A. (2017). Digital divide: Impact of access. The international encyclopedia of media
effects, 1-11.
Vignais, N., Kulpa, R., Brault, S., Presse, D., & Bideau, B. (2015). Which technology to investigate
visual perception in sport: Video vs. virtual reality. Human movement science, 39, 12-26.
Wankel, Leonard M. & Berger, Bonnie G. (1990). The Psychological and Social Benefits of Sport
and
Physical
Activity.
Journal
of
Leisure
Research,
22(2),
167–182.
doi:10.1080/00222216.1990.11969823
İnternet Kaynakları
1Spor Eğitim Grubu (2020). Uzaktan Eğitimde Fiziksel Aktivite ile ilgili Görüş Bildirgesi.
https://sporegitimi.com/tr/blog/uzaktan-egitimde-fiziksel-aktivite-ile-ilgili-gorusbildirgesi Erişim Tarihi: 06.04.2021
2Avşar,
Pervin.
(2020).
Uzaktan
Eğitimde
Beden
Eğitimi
Neden
Olmalı.
https://www.evrensel.net/haber/401879/beden-egitimi-ogretmeni-pervin-avsar-uzaktanegitimde-beden-egitimi-neden-olmali Erişim Tarihi: 06.04.2021
3YÖK 100/2000 Bursları Öncelikli Alanlar. (2021). https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/hangialanlarda Erişim Tarihi: 06.04.2021
4UNICEF
(2020).
COVID-19
Sürecinde
Ebeveynlik.
https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_COVID19_Surecinde_Ebeveynl
ik.pdf?utm_source=Euromessage&utm_medium=AylikMail&utm_campaign=bireysel
Erişim Tarihi: 06.04.2021
Görsel Kaynakları
Şekil1. Jones & Scott. [Distance Learning PE]. (2020, 13 Eylül). Move with Mr Scott feat. Game of
Chairs [Video]. https://www.youtube.com/channel/UCUEEmIdXKhbEZ_iQzo5o3SQ
Erişim Tarihi: 06.04.2021
Şekil2.Talbot,
D.
(2016).
The
Unacceptable
Persistence
of
the
Digital.
https://www.technologyreview.com/2016/12/16/155240/the-unacceptable-persistence-ofthe-digital-divide/ Erişim Tarihi: 06.04.2021
Şekil3.
UNICEF
(2020).
COVID-19
Sürecinde
Ebeveynlik.
https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_COVID19_Surecinde_Ebeveynl
ik.pdf?utm_source=Euromessage&utm_medium=AylikMail&utm_campaign=bireysel
Erişim Tarihi: 06.04.2021

41

SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4

BÖLÜM

3

COVİD-19
SALGIN SÜRECİ,
FİZİKSEL AKTİVİTE
VE
EVDE EGZERSİZ
_____________________
Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
E-posta: ezgi@artvin.edu.tr

ATIF: Samar, E. (2021). Covid-19 Salgın Süreci,
Fiziksel Aktivite ve Evde Egzersiz. Elif Karagün, Ozan
Yılmaz (Ed.), Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve
Araştırmalar-4 içinde (ss. 43-57). Konya, Çizgi
Kitabevi Yayınları.

iv

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

- BÖLÜM 3 –
COVİD-19 SALGIN SÜRECİ, FİZİKSEL AKTİVİTE VE EVDE
EGZERSİZ
Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
E-posta: ezgi@artvin.edu.tr

COVİD-19 SALGIN SÜRECİ
‘Koronavirüs Hastalığı 2019’ un kısaltması olarak gündemimizde yer almaya
başlayan Covid-19 salgın hastalığı toplumun sağlığını oldukça önemli bir şekilde tehdit
etmiş ve aynı zamanda ciddi sağlık problemlerine neden olmuştur. Aslında mikroplar ve
bakteriler insan hayatında oldukça uzun süren mücadelelere sebebiyet vermektedirler.
Oldukça önemli olan bu konuda geliştirilen sosyolojik bakış açısının yanı sıra olaya daha
detaylı bir bakış açısıyla bakılması sorunun çözümüne ışık tutacak nitelikte olacaktır.
Konuyu sadece günümüz şartlarına göre ve içinde bulunduğumuz durum açısından değil
de geçmişine ve tarihine bakarak değerlendirmekte fayda görülmektedir. Geçmişe
gittiğimizde de insanlar ve mikroplar arasındaki mücadeleye en temel örnek olarak veba
salgının gösterebiliriz. Salgınlar konusu söz konusu olduğunda geçmişte tarihe geçmiş iki
büyük ve oldukça önemli iki veba salgınından söz etmek mümkündür. Bu salgınlardan
ilki VI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nu, VII. ve VIII. yüzyılda da Avrupa’nın batısını
etkisi altına almış, geniş kitlelere yayılmış, insanlığı sağlık açısından oldukça olumsuz
etkilemiştir. İkincisi ise XIV. yüzyılda büyük yankı uyandıran salgın ile başlayıp ancak
XVII. yüzyılda, 1665 Londra vebası ile sonlanmıştır. Görülen salgınlar geniş kitleleri
olumsuz etkilemiş birçok köyü haritadan silmiş ve çok sayıda ölüme sebebiyet vermiştir
(Yiğit ve Gümüşçü, 2016). Salgınların toplum üzerinde yarattığı sosyal, psikoloji ve
ekonomik sıkıntılar birçok otorite tarafından tartışılmış ve bu durum bir dönüm noktası
olarak kabul edilmiştir. ‘Kara Ölüm’ adıyla anılan veba salgını artık toplumsal felaketi
temsil etmeye başlamıştır. Bu temsille birlikte artık diğer salgın hastalıklar mesela 19.
Yüzyılda görülen kolera, 20. yüzyılda görülen İspanyol gribi ve tüberküloz gibi
hastalıklarda veba salgınıyla karşılaştırılmıştır. Fakat yine de her bir salgın hastalık çıktığı
tarihi dönemin etkisiyle kendine has özelliklere sahiptir. Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan
bu hastalıkların sınırlı bir bölgede salgın hastalık haline dönüşmesi epidemi şeklinde dile
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getirilirken, salgının sınırlı bir bölgenin de etrafına yayılarak, nüfusun çoğunluğunu
bölümünü ve hatta insanlığın tamamını etkisi altına alması ise pandemi olarak ifade
edilmektedir (Aslan, 2020). Aslına bakarsak doğa bize umulmadık bir şekilde bu
hastalıklarla gücünü hatırlatmaktadır. Bu salgın hastalıkların ortaya çıkış sebeplerine
baktığımızda gelişmekte olan tarım toplumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü
tarım tarıma dayalı sitem beraberinde yerleşik yaşama geçmeyi gerektirmiştir ve yerleşik
yaşama geçiş sürecinde ise temiz su bulmak kolay olamamış, insanlar hayvanlardan
bulaşan hasatlıklardan daha çok etkilenmiş, farklı bölgelerde yaşayan insanlar arasındaki
etkileşim artmış ve artık kentlerin kurulmasıyla da insanlar daha çok bir arada yaşamaya
başlamışlardır. Tüm bu sorunlarda beraberinde salgın hastalıkların bulaş riskini artırmış
ve kitlesel ölümlere neden olmuştur (Özden ve Özmat, 2014). Avrupa’ yı kasıp kavuran
salgın hastalıklar bizim tarihimizde de yer almıştır. Örnek verecek olursak Cumhuriyetin
ilk yıllarında da frenginin salgın hastalık olarak değerlendirilmesiyle özellikle Anadolu’da
birçok insan bu hasatlığa yakalanmış, yeni hastaneler açılmış, gezici sağlık ekipleri yoğun
bir şekilde çalışmış ve yaptıkları tedavilerle bu salgın hastalıkla mücadele etmişlerdir. O
dönemde yaşanan yoksulluk ve savaş gibi toplumsal olayların yaşanmasına rağmen salgın
hastalıklarla mücadele başarıyla yürütülmüştür, Frengi hastalığı da Covid-19 hastalığı
gibi insandan insana temas yoluyla geçen ve bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır (Özdinç,
2020).

Şekil 1. Tarihteki Salgın Hastalıklar ve Ölüm Sayıları (Sivil Sayfalar, 2020)
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Şekil 1’ de gösterilen bu virüsler geçmişte de vardı günümüzde de var yüksek
ihtimalle gelecekte de olacaktır. Dünya yaklaşık olarak 1 yılı aşkın bir süredir ilk olarak
canlı hayvan pazarından meydana geldiği düşünülen ve çok kısa sürede küresel bir
pandemi boyutuna ulaşan salgın bir hastalıkla yüz yüz kalmıştır. Bu konudaki
çalışmalara göre Covid-19 hastalığını geçiren bireylerin hemen hemen büyük oranının
buradaki pazar bölgesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak temas halinde olduğunu
göstermektedir. Aslında bu salgın hastalığın ilk görülmeye başlandığı dönemde sadece
yedi kişinin durumu ciddi olup ve bir kişi yaşamını yitirmişti. Fakat zamanla hastalık
oldukça yayılmış, tüm dünyayı etkisi altına almış ve ölüm oranlarında ciddi artışlar
gözlenmiştir.
İlk vaka görüldükten yaklaşık dokuz günü takip eden süreç içerisinde doktorlar
ve bilimle uğraşan birçok kişiden oluşan oldukça profesyonel bir ekip daha önce bulaş
riski yüksek olan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV), Middle East
Respiratory Syndrome (MERS-CoV), influenza kuş gribi (H5N1 Avian Influenza) olarak
adlandırılan ve oldukça fazla sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan solunum yolu
hastalıklarından farklı bir hastalığın meydana geldiğini ve bu hastalığında yeni
Coronavirüs yani Covid-19 şeklinde tanımlandığını belirtmişlerdir (Üstün ve Özçiftçi,
2020). İlk başladığında 2019-nCoV olarak ifade edilen hastalık artık ilerleyen süreçte
“Koronavirüs Hastalığı 2019” un kısaltması olan “Covid-19” olarak gündemde yerini
almaya başlamıştır. Covid-19 hastalığının gripten farklı olmakla beraber viral
hastalıkların değişik bir türü olduğu tespit edilmiş ve tanısı konulduktan sonra yayılım
şekli de belirlenmiştir. Genellikle beşinci günde ortaya çıkan bu hastalığın yüksek ateş,
kuru öksürük ve yorgunluk bazı belirtilerinin olduğu gözlenmiştir. Nadir de olsa
hastaların bazılarında başın ağrıması, burunun tıkanması, genel bir ağrının hissedilmesi,
kasların ağrıması, tat ve koku alamama durumu, ishale yakalanma, vücutta görülen
birtakım kızarıklıklar ve özellikle parmaklarda renk değişimleri de gözlenmektedir. Risk
grubunda yer alan diyabet, kardiyovasküler hastalık, yüksek tansiyon, kronik
rahatsızlıkları bulunan hastalar ve yaşlılarda özellikle daha öncelikli tedbirler alınmalıdır.
Hastalığın sıkça karşılaşılan bulguları arasında %87.9 oranında ateş, %67.7 oranında
öksürük ve son olarak %38.1 oranında halsizlik gözlenmektedir. Hastalık konuşma,
hapşırma ya da öksürme durumunda oluşan damlacıklar yoluyla bulaştığı için kişilerle
aramıza en az 1 metre mesafe koymamız gerekmektedir. Belirti gösteren hastaların etrafa
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saçtığı damlacıklar daha sonrasında ağız, burun ve göz mukozası yoluyla vücuda
girmektedir (Who, 2020).
Covid-19 salgın hastalığından korunmak, bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak
ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için birtakım önlemler almamız gerekmektedir.
Sosyal mesafeye uygun davranmak, elleri düzenli olarak hergün yıkamak, el ve ayak
tırnaklarını olabildiğince kısa kesmek, piyasada bulunan dezenfektanların alkol bazlı
olanını tercih edip kullanmak, sürekli dokunduğumuz kapı kolu, cep telefonu ve
televizyon kumandası gibi aletleri sık sık dezenfekte etmek, uykumuzu düzenlemek, her
gün düzenli olarak fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlü
tutmak, yeterli-dengeli-düzenli beslenme ve gerek duyulduğu takdirde D vitamini-C
vitamini tüketmek gibi önlemler gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse TC Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilmektedir (Who, 2020; TC Sağlık Bakanlığı,
2020).Hafif atlatanlar evde dinlenerek, ateş düşürücü ve bol sıvı alarak geçirirken;
hastalığı ağır atlatanlar suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyabilmekte ve tedavileri
yoğun bakım ünitelerinde devam etmektedir. Hastalığı evde karantinada geçirenler için
birtakım önlemler söz konusudur. Bu önlemler 14 gün boyunca evde kalınmalı, ziyaretçi
kabul edilmemeli, ayrı bir odada kalınıp oda sık sık havalandırılmalı ve evde de koruyucu
özelliği fazla olan tıbbi maske takılmalıdır. Pandemiyle mücadele gereği soyut yaşamdaki
kısıtlılıklarla; izole olunması, sosyal mesafe kuralı nedeniyle iyileştirici gücü olduğu
belirtilen dokunma ve temasın da olmayışı, yalnızlaşma, virüsün bulaşma riski gerçeği ve
belirsizlikle ortaya çıkan kaygı yaşanan sürecin anlaşılır hale getirilmesine ihtiyaç
olduğunu göstermiş ( Karagün,2020) ve aynı zamanda hastalığın bulaşma riskini en aza
indirmede karantina yönteminin etkili olacağı düşüncesinin oluşmasına katkı
sağlamıştır. Covid-19 için henüz geliştirilmiş ve kesinleştirilmiş net bir tedavi yöntemi
tespit edilememiştir (Ahmatpoor, 2020). Özellikle hastalığın viral ve bulaş riskinin
yüksek olduğu anlaşıldıktan sonra sosyal izolasyon ve karantina uygulamalarıyla ilgili
dünyada ve ülkemizde oldukça sıkı tedbirler alınmıştır. Literatüre baktığımızda Gierueld
ve ark., (2006) sosyal izolasyonu, “birey ile toplum arasında kısmî ya da tam temas
yoksunluğunu ifade eden durumdur.” şeklinde tanımlamaktadır. Bütün yaş grubuna
tedbir amaçlı uygulanabilen sosyal izolasyonun asıl amacı sağlık koşullarını koruyup
iyileştirmektir. Bu sebeple Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla
hastalığın ilk görüldüğü yer olan Çin’ de öncelikli olmak kaydıyla ve daha sonrasında ise
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda birtakım beyanları olmuş ve bu konu hakkında
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alınması

gereken

önlemler

tüm

dünya

ülkelerinde

uygulamaya

konulmuştur

(Coronavirüs Situation Report, 2019). Aslında olması gereken burada kişilerin sosyal
sorumluluk bilincinde hareket etmesi ve kendi izolasyonunu bilinçli ve gönüllü olarak
gerekli koşullarda sağlamasıdır. Fakat dünyada ve ülkemizde bu sosyal izolasyon
gönüllülük esasıyla sağlanamamış devlet bazı zorunlu önlemler almak zorunda kalmıştır.
Kanuni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün de bu kapsamda tavsiyeleri dikkate alınarak yüksek risk grubunda
olduklarından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmalarına bazı yasak ve
kısıtlamalar getirilmiştir. Tüm bu zorlu süreçlerin sonucunda evde hareketsiz kalan
vatandaşımızda psikolojik ve ortopedik problemler baş göstermeye başlamış olup (
Karadenizli ve S. Kahveci, 2020) bu problemlerin önlenmesinde doğru beslenme ve
egzersizin oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
Covid-19 salgın hastalığından elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde; en fazla 65
yaş ve üstünün etkilendiği tespit edilmiş olup aynı zamanda hipertansiyon, diyabet,
solunum yolları hastalıkları ve kardiyovasküler sistem rahatsızlığı olanlar diğerlerine
göre daha fazla etkilenmektedir ve daha riskli grup olarak tanımlanmaktadır
(Who,2020). Bu nedenle özellikle geriatrik nüfus ve yukarıdaki belirtilen ve benzeri
hastalıklara sahip olanlarda evde kalmaları önerildiğinden sosyal izolasyon kavramı
oldukça anlam kazanmıştır. Fakat uzun süre evde hareketsiz kalmak kişileri psikolojik ve
mental olarak oldukça zorlayan bir süreçtir. Aynı zamanda bireylerde ölüm korkusunu
ve dolayısıyla da kaygıyı artırmıştır. Bu bağlamda sağlığın korunması ve geliştirilmesi
açısından değerlendirildiğinde riskli grupta olan gerek geriatrik nüfus gerekse kronik
hastalığı olan kişilerin evde çok fazla hareketsiz kalmamaları için evde yapılabilecek ve
aynı zamanda antropometrik özelliklerine ve hastalık durumlarına göre basit egzersizler
önerilmelidir.

FİZİKSEL AKTİVİTE
Zamanının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan kişilerin dışarıda, parklarda,
açık ve kapalı spor salonlarında rutin olarak günlük yapılan birtakım faaliyetlerinde
kısıtlanmalara neden olmuş ve değişikliklere yol açmıştır (Chen,2020). Artık evde
televizyon izleme, mobil cihaz kullanma ve dijital oynama daha fazla vakit alan ve
hareketsiz kalmamıza neden olan durumlar olarak hayatımızda yer almaya başlamıştır.
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Düzenli yapılan fiziksel aktivitelerdeki bu azalma ve hareketsiz yaşam kronik
hastalıklarımızın tedavisini zorlaştırdığı gibi depresyona da yol açmaktadır. Aynı
zamanda evde kalan kişilerdeki bu hareketsizlik enerji düşüklüğüne ve dolayısıyla da
hızlı kilo alımına da neden olmaktadır. Savcı ve ark., (2006) ‘ fiziksel aktivitenin
tanımını, günlük hayatta kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi sağlayan, kalp
ve solunum hızını arttıran ve yapıldığı hareketin şiddetine göre yorgunlukla sonuçlanan
aktivitelerdir’ şeklinde yapmışlardır. Bu bağlamda fiziksel aktivitenin hem fiziksel hem
de ruhsal olmak üzere bazı faydalarından söz etmek mümkündür. Bunlar:
*Kalp-damar fonksiyonlarını ve aynı zamanda solunumu geliştirmek,
*Koroner damar hastalığı risk faktörlerini önlemek,
*Diabeti (şeker hastalığı) önlemek,
*Kilo kontrolünü sağlamak,
*Sağlıklı kemik, kas ve eklem yapısının oluşturulması ve devam ettirilmesini
sağlamak,
*Anksiyete ve depresyonun gibi psikolojik rahatsızlıkları önlemek,
*Kendini iyi hissetme, iyi olma hali ve mutluluk halini arttırmak,
*Spor, rekreasyonel, serbest zaman ve iş aktivitelerindeki performansı arttırmak.
Yapılan birçok çalışmada fiziksel aktivite ve egzersizin bağışıklık hücrelerinde artış
meydana getirdiğinden bağışıklık sistemini iyileştirebileceğini ve bu bağlamda
değerlendirildiğinde vücudu virüse karşı koruyacak bağışıklık fonksiyonunun uygun
fiziksel aktivite ve egzersiz ile artırılmasının oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir
(Nieman,2019). Öte yandan, farklı şiddette yapılan fiziksel aktivite ve egzersizlerin
bağışıklık sistemi üzerinde farklı etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Yine başka bir
çalışmada egzersiz şiddetinin inflamatuar faktörler ve bağışıklık hücreleri üzerindeki
etkisi incelenmiş, yüksek şiddetli egzersizin oksidan üretimini arttırdığı ve bağışıklık
sisteminin baskılanmasına sebebiyet verdiğine değinmişlerdir. Buradan hareketle Covid19 salgın hastalığıyla başa çıkma sürecinde kişilere orta şiddette egzersiz önerilmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Her ne kadar evde kalmak hareketlerimizi ve
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aktivitelerimizi kısıtlasa da evde faal bir hayat için planlanan bireysel egzersiz
programlarının birtakım genel geçer bazı özellikleri vardır. Bu özellikler yapılacak
aktivite ve egzersizlerin kişinin fiziksel uygunluk parametrelerinin her birine uygun
şekilde planlanıp programlanmasıdır. Fiziksel uygunluk Dünya Sağlık Örgütü tarafından
“sosyal, mental ve fiziksel iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. Düzenli yapılan bir fiziksel
aktivite sonunda fiziksel uygunlukta aynı oranda artmaktadır. Bu aslında bir kısır
döngüdür. Fiziksel uygunluğun sağlıkla ilgili dört önemli bileşeni vardır. Bu bileşenler;
kas kuvveti ve dayanıklılığı (endurans), kalp-damar dayanıklılığı (Kalbin, akciğerlerin ve
kan damarlarının çalışan kaslara oksijen taşıma yeteneği), esneklik ve vücut
kompozisyonu (vücut yağı) olarak belirlenmiştir. Yapılan fiziksel aktivitelerin hangi,
yaşlarda, ne ölçüde, hangi ekipmanlarla yapılması gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Aynı
zamanda yapılan egzersizle amaç enerji harcamasını artırmaktan oldukça dikkatli
olunmalı ve sakatlanma- yaralanma riski en düşük düzeyde tutularak gerekli önlemler
alınmalıdır. Aksi takdirde keyifle ve sağlığın korunması için yaptığımız fiziksel aktivite ve
egzersizler sağlığımızı tehdit ederek istenmeyen sonuçlar doğurabilir ve geri dönüşü
olmayan problemlerle karşılaşabiliriz.
Yapılacak egzersizler fiziksel uygunluk parametreleri doğrultusunda planlanmalı
ve programın içeriği aerobik/dayanıklılık, direnç/güç, denge ve esneklik egzersizleri
olarak dört ana kategoride sınıflandırılmalıdır Chadzko-Zajko, 2009). Bu egzersizler:
Aerobik egzersizler, ritmik hareketlerle ve düzenli bir şekilde yapılan akciğer,
kalp ve damarlarla birlikte geniş kas gruplarının ve eklemlerin rahatlamasına ve güç
kazanmasına yardımcı olan egzersizlerdir. Yürüme egzersizi aerobik egzersize verilecek
en güzel örneklerden birisidir. Bununla birlikte aerobik egzersizler yaşlılar için oldukça
fayda sağlamaktadır. Çünkü yapılan aerobik egzersizler kas liflerinde ve enzim
aktivitesinde artış sağladığından yaştan bağımsız olarak kas yapısında düzelmeye neden
olmaktadır.

Çünkü bu tür egzersizler kalbi güçlendirir, vücudun oksijeni kullanma

kapasitesini artırır, vücut yağ oranını azaltır ve vücudun koordineli bir şekilde
çalışmasına ve böylelikle vücutta homeostasinin korunmasına da katkı sağlamış
olmaktadır.
Direnç egzersizleri, ağırlık kaldırma egzersizleri olarak da adlandırılan vücudun
direncini ve hareketini artırarak dengeyi geliştiren ve vücudun kalitesini koruyan
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egzersizlerdir. Ağırlık kaldırma egzersizleri belirli bir disiplin ve düzen ister aynı
zamanda küçük ağırlıklarla zorlanmadan ve yavaş olarak yapılmalıdır. Bu tür egzersizler
iskelet, kas, solunum ve dolaşım sisteminin gerilemesini yavaşlatmasının yanında kötü
kolestrol olarak bilinen LDL düzeyini de düşürmektedir. Yaşam kalitesini artırmak ve
ruhsal yönden daha güçlü olmak için ağırlık egzersizlerinin düzenli, uygun ve yeterli
oranda yapılması oldukça önemlidir. Direnç egzersizleri hem kadınlarda hem de
erkeklerde kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmede oldukça etkilidir. Bu bağlamda
direnç egzersizleri aerobik egzersizlerle kombine edildiğinde daha etkin ve verimli
sonuçlar alınacak ve kemik mineral korunmasına ciddi anlamda destek sağlayacaktır.
Esneklik egzersizleri, vücuttaki kan dolaşımını hızlandıran, vücuttaki her
bölgede bulunan kasların çalışmasını ve aynı zamanda gevşemesini sağlayan,
performansın artmasına katkıda bulunan ve vücudun esnekliğini geliştiren egzersizlerdir.
Vücudun düzgün bir postüral duruşa sahip olmasına da önemli ölçüde katkı
sağlamaktadır. Örnek verecek olursak kol ve bacakları germe, ayak parmaklarının
üzerinde yükselme ve kolları öne uzatarak çömelip kalkma hareketleri esneklik
egzersizlerindendir (Aksoydan, 2010). Diğer taraftan sedanter yaşamla birlikte gelen
aktivenin azalması eklem esnekliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Öyle ki uzanıp
raftan veya dolaptan bir eşya almak ya da giyinmek gibi kolay günlük aktivitelerin
yapılmasını

bile

zorlaştırmaktadır.

Egzersiz

egzersizlerine yer verilmeli dolayısıyla yaşam

programlarında

mutlaka

esneklik

kalitesinin artırılmasına katkıda

bulunulmalıdır.
Son olarak ise denge egzersizleri yer almaktadır. Denge egzersizleri vücudun veya
eklemlerin uzaydaki konumunun algılanmasına, eklemdeki hissin arttırılmasına ve
koordinasyona önemli ölçüde etki sağlayan egzersizlerdir. Aynı zamanda bu egzersizler
fiziksel fonksiyonlarda iyileşmeye neden olur ve denge fonksiyonlarının geri kazanılması
neticesinde düşme riskini de azaltmaktadır. Kişilerin sağlık durumu ya da içinde
bulunulan koşullar önerilen hedeflere ulaşılmasını engellese bile, ‘az da olsa herhangi bir
fiziksel aktivitede bulunmak, hareketsiz olmaktan çok daha iyidir’ prensibiyle hareket
etmek gerekmektedir (Lee,2013). Bununla birlikte yapılan tüm fiziksek aktivite ve
egzersiz programları eğlenceli, uygulanabilirliği yüksek ve aslında bireyin günlük
yaşamıyla uygun ve koordineli olması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan bütün
egzersizlerin formal olarak planlanmasına gerek yoktur. Tüm bu durumları göz önüne
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aldığımızda, fiziksel aktivite ve egzersizin sağlıklı yaşamın ön koşulu olduğu gerçeğiyle
karşılaşmaktayız.

EVDE EGZERSİZ
Ülke olarak Covid-19 salgın hastalığıyla yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz
bugünlerde evde sedanter bir yaşamdan ziyade kontrollü, planlı ve programlı bir şekilde
aktif bir yaşam sürmeliyiz. Bu yaşam kalitemizi yükseltmek, kaygı ve depresyonu
önlemek için en etkili yollardan birisidir. Bilinenin tersine açık ve kapalı spor salonları ve
açık havada yapılan birtakım faaliyetlerde altyapı hizmetlerinin ve çeşitli alternatiflerin
fazla olduğu düşünülse de, evde kaldığımız süreçte de evde yapılabilecek pek çok
egzersiz bulunmaktadır. Her ne kadar evde kalmak hareketlerimiz kısıtlasa da fiziksel
aktivite ve egzersizin sınırlı olması demek hiç hareket etmeyip öylece oturmak demek
değildir. Egzersizin fiziksel uygunluk durumunu, iyi olma halini, motivasyon düzeyini ve
bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden yararlanmak için evde de fiziksel aktivitenin
uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca evde geçirdiğimiz süreçte
aktif olmaya dikkat etmeliyiz. Evde yapılan egzersizlere bazen kişiler motive olma
konusunda sorun yaşayabilmektedir. Fakat bilinmelidir ki yapılan bu egzersizler
hareketsiz

kalmayı

engellediğinden

zindeliği

artırıp

sağlığın

korunmasına

ve

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreç bitip hayat normale döndüğünde elimizde
olan tek şeyin aldığımız kilolar ve dolayısıyla mutsuzluğumuzun olmaması için mümkün
olduğunca fiziksel aktivite ve egzersiz yaparak hareketli ve aktif olmalıyız.
Evde yapılan bireysel egzersizlerde planlanan egzersizin türü, sıklığı, şiddeti ve
süresi belirlenmeli ve yapılan aktivitenin kısa ve uzun vadede hedefleri mutlaka
belirlenmelidir. Çünkü amacın belirlenmesi yapılan birçok işte olduğu gibi egzersizde de
oldukça önem arz etmektedir. Özellikle egzersize yeni başlayanlarda yapılacak fiziksel
aktivitenin şiddeti ve yoğunluğu düşü tutulmalı, yapılan egzersize uyum arttıkça şiddet
ve yoğunlukta kademeli ve yavaş bir şekilde artırılmalıdır. Egzersizin türü; aerobik (
yürüme, koşma) egzersizler, direnç egzersizleri ( ağırlık kaldırma),esneklik egzersizleri
(açma-germe) ve denge egzersizleri olmak üzere kategorilendirilirken; egzersizin şiddeti
örneğin orta şiddette bir egzersiz için kişi maksimum kalp hızının % 50- 70’inde egzersiz
yapmalıdır. Yani maksimum kalp hızı kişinin yaşıyla doğru orantılıdır. Maksimum kalp
atım hızı yaşla ilişkili olduğundan kişinin mevcut yaşının 2202 den çıkarılmasıyla
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formülize edilmiştir. Örnek verecek olursak; bir kişi 50 yaşındaysa yaşa bağlı maksimum
kalp hızı: 220-50=170 atım/dkdır ve bu kişi için gerekli değerler: %50 için: 170 x 0.50 = 85
atım/dk, %70 için: 170 x 0.70 = 119 atım/dkdır. Dolayısıyla bu kişinin egzersiz süresince
bu kalp atım hızına ulaşacak düzeyde egzersiz yapması sağlanmalıdır. Aynı zamanda
orta ve daha şiddetli egzersizler maksimum 30 dakika yapılmalıdır. Orta şiddetli fiziksel
aktivitelere tempolu yürüme (saattte yaklaşık 5 km), bahçe işleri, golf,bisiklet sürme
(saatte 16 km den az) ve hafif ağırlıklarla yapılan çalışmalar örnek gösterilebilirken; daha
şiddetli egzersizlere koşu ( saatte 8 km), bisiklet (16 km den fazla), yüzme, aerobik
egzersizler, çok hızlı yürüme (7 km hızla ), ağırlık kaldırma ve basketbol örnek olarak
verilebilir. Kalbin atım hızı iki parmakla nabız alınacak şekilde el bileğinin üst dış
yüzüne yerleştirilerek

ve kalp atışları sayılarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda

egzersizin sıklığı ortalama olarak haftada 3-5 gün olarak değerlendirilirken; egzersizin
süresi yapılan egzersizin şiddetine bağlı olduğundan hiç spor yapmayan erişkinler için
düşük ve orta süreli aktiviteler tavsiye edilmektedir (Özer, 2008).
Egzersize başlamadan amacın belirlenmesinin oldukça önemli olduğuna
değinmiştik çünkü amaçlarımızın ulaşılabilir ve kişiye uygun olması gerekmektedir.
Egzersizler günlük aktivitelerden başlayarak mesela yürüme ve merdiven çıkma gibi
daha sonra fiziksel uygunluğu geliştirici tekrarlı hareketlerden mesela ağırlık kaldırma
gibi egzersizlerden oluşmalıdır (Chodzko-Zajko, 2009). Özellikle yürüme aktivitesi
sadece dışarıda yapılabilen bir aktivite değildir. Mesela bir fiziksel aktivite ve egzersize
yürümeyi örnek verecek olursak programı oluşturmak için izlenmesi gereken bazı
adımlar vardır. Peki nedir bu adımlar?
*Öncelikle herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa bir doktora başvurarak
egzersize kontrollü başlayın,
*Hedef kalp hızınızı belirleyin,
*Haftada iki gün ile egzersize başlayın,
*Her hafta yürüyüş sayınızı kademeli ve yavaş yavaş artırın,
*Sonrasında yürüme mesafenizi artırın,
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*Uzun

mesafeleri

yorulmadan

yürüyebiliyorsanız

ısınma

ve

soğuma

egzersizlerini de ekleyin,
*En sonunda da kademeli olarak kas kuvvetlendirici egzersizleri de ekleyin.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde ev içinde de yürüme egzersizi yapmak, küçük
çeşitli ağırlıkları kaldırmak ve aynı zamanda taşımak, merdiven çıkmak, sandalyeye
oturup kalkmak, temizlik ve banyo yapmak gibi günlük rutin faaliyetlerimizi fiziksel
aktivite kapsamında değerlendirebiliriz. Bu tarz aktiviteler sadece hareketli yaşam için
değil aynı zamanda hastalıkların çoğu için gerek önleyici iyileştirici etkiye sahiptirler.
Tüm bunların yanında günlük rutin aktivitelerimizin yanı sıra hem sporcuların hem de
sedanter bireylerin kolaylıkla ve daha az ekipmanla yapabileceği temel birtakım ev
egzersizleri bulunmaktadır. Bu ev egzersizleri ise lunge (adımlama), ters lounge, squat
(çömelme), mekik, diz üstünde şınav, yan bacak kaldırma, köprü, diz kaldırma, crunch,
plunk, yoga ve pilates gibi egzersizler örnek gösterilebilir. Bu egzersizlerin en önemli
avantajları hem sınırlı alanda hem de her zaman ve her yerde rahatlıkla uygulanabilecek
özellikte olmalarıdır.

Şekil 3. Evde Yapılabilecek Temel Egzersiz Örnekleri ( Kamu Ajans,2020)
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Şekil 3’de gösterdiğimiz egzersizler haftada minumum 2 gün, büyük kas
gruplarını hareket ettiren ortalama 8-10 egzersiz, günde 2-4 set ve set başına 8-12 tekrar
şeklinde yapılmalıdır (Thompson,2009; Taylor, 2005). Bu egzersizleri sadece yapmak
değil takip etmek de oldukça önemlidir. Ayrıca evde yapılan bu egzersizler uygulanırken
dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlar;
*Egzersiz yapmaya başlamadan önce uygun ve rahat bir kıyafet giyilmesi,
*Egzersiz süresi ve şiddetinin yavaş yavaş artırılması,
*Karın açken veya tıka basa yemek yedikten hemen sonra yapılmamalı,
*Egzersiz öncesi-esnası- sonrasında su içilmeli, egzersizler belirli bir plan ve
program çerçevesinde yapılmalı,
*Egzersize başlamadan önce 5-10 dk ısınma hareketleri yapılmalı ve bittikten
sonra da soğuma hareketleri yapılmalıdır (Hoffman 2006).
Ülkemizde bazı üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri tarafından kişilerin
bedensel ve ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli çevrimiçi (online) veya video
ders yöntemleriyle egzersiz programları geliştirilmiştir. Aynı zamanda internet, sosyal
medya ve radyo-televizyon gibi medya aracılığıyla, mobil teknolojiler kullanılarak fiziksel
aktivite ve egzersiz teşvik edilmeli bu bağlamda birtakım e-sağlık uygulamaları ve
egzersiz videolarının kullanılmalıdır. Toplum açısından değerlendirildiğinde oldukça
kritik olan bu dönemde bedensel ve ruhsal sağlığı sürdürmenin yolu burdan
geçmektedir. Yeni dönemle birlikte sosyal medyada hem genel hem de bölgesel
zayıflama ile ilgili programlar bulunmakta ve bu programlar etkin bir şekilde
kullanılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyayı

ve

ülkemizi

etkisine

alan

Covid-19

salgın

hastalığı

yaşam

standartlarımızı ve sosyal yaşantımızı oldukça etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim
Kurulu bulaş riski çok yüksek olan ve insandan insana temas yoluyla geçen bu hastalıkta
mücadelede çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve bu kapsamda bazı tedbirler alınmıştır.
Maske, Mesafe, Hijyen üçlüsünün yanında mümkün olduğunca evde kalarak hastalığın
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hem korunabilir hem de bulaşıcılığını azaltabiliriz. Toplum olarak bu konuda üzerimize
düşen bu sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalıkla birlikte evde kalma süremiz
artmış ve zaten düşük olan egzersiz yapma alışkanlığımız daha da azalmış ve
toplumumuzu fiziksel inaktiviteye kadar sürüklemiştir. Fiziksel aktivite ve egzersiz gerek
bağışıklık sistemimizin güçlenmesi gerekse hastalıklardan korunma açısından oldukça
önem arz etmektedir. Hastalığın önlenmesinde sadece ilaç tedavileri değil düzenlidengeli-yeterli beslenmeye, düzenli uykuya ve aktif ve hareketli bir yaşam tarzı için
düzenli-planlı-programlı yapılacak fiziksel aktivite ve egzersize ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde; Covid-19 salgın hastalık sürecini en az hasarla
atlatabilmek için evde hareketsiz kalmamalı, az ekipmanla ve zorlayıcı olmayan aynı
zamanda bireysel özelliklerimizi de dikkate alarak temel ev egzersizleri yapmalı, bu
egzersizlerimizi hayatımızın önemli bir parçası haline getirmeliyiz. Ancak bu şekilde
yaşam kalitemizi artırıp hastalıklardan korunabilir ve sağlımızı en iyi şekilde
koruyabiliriz.
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- BÖLÜM 4 GÜNÜMÜZÜN POPÜLER KAVRAMI E-SPOR:
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Arş. Gör. Gökhan ÇAKMAK
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E-posta: cakmakgokhan23@gmail.com

NEDİR BU E-SPOR?
Teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar oyunlarının hayatımızın bir parçası haline
gelmesiyle tanıştığımız e-spor kavramı son yıllarda üzerine sıklıkla konuşulan bir konu
olmuştur. E-spor oyunları günümüzde, özellikle gençler arasında kültürün ve dijital boş
zamanın temel bir unsuru haline gelmiştir. Farklı araştırmacılar farklı perspektiflerden
konuya yaklaşmış dolayısıyla e-sporun farklı tanımlamaları ortaya çıkmıştır.
Literatürde e-sporun; “bireysel veya takım halinde yarışarak, bilgisayar, konsol
veya mobil platformlar üzerinden oynanan yeni bir spor türü” (Devecioğlu, Murathan ve
Yıldız, 2017); “insanların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken zihinsel ya da fiziksel
yeteneklerini geliştirdikleri ve eğittikleri bir spor etkinlik alanı” (Wagner, 2006); “dünyanın
bir ucundan diğerine iki insanın internet aracılığıyla ya da dünyanın her yerinden
insanların büyük organizasyonlar ile buluşup oyun oynayabilecekleri hem fiziksel hem de
zihinsel olarak çoğu sporun gerektirdiğinden çok daha fazlasını kapsayan bir spor” (Argan,
Özer ve Akın, 2006); “sporun öncelikli yönlerinin elektronik sistemler tarafından
kolaylaştırıldığı, hem oyuncuların ve takımların girdilerine hem de e-spor sisteminin
çıktılarına insan-bilgisayar ara yüzleriyle aracılık eden bir spor biçimi” (Hamari ve
Sjöblom, 2017) gibi çeşitli tanımlamaları ile karşılaşılabilir.
Öte yandan resmi kurum ve kuruluşlar da e-spor hakkında çeşitli tanımlamalar
yapmışlardır. Örneğin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı e-sporu “belirli bir amacı olan
(örneğin şampiyonluk unvanı kazanma, ödül parası), organize bir formatta (bir turnuva
veya lig) ve birbirlerine karşı yarışan oyuncular ve takımlar arasında açık bir ayrımı olan
profesyonel seviyede rekabetçi oyun” (Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018) şeklinde
tanımlarken; Uluslararası E-spor Federasyonu ise “oyuncuların sanal, elektronik bir
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ortamda çeşitli oyunlarda rekabet etmek için fiziksel ve zihinsel yeteneklerini kullandıkları
rekabetçi bir spor” (IeSF, 2021) şeklinde; küresel çapta e-spor ekonomisi hakkında
nitelikli araştırmalar yapan bir şirket olan Newzoo ise “şampiyonluk unvanı, para ödülü
kazanmak gibi belirli bir hedefi olan, organize bir biçimde düzenlenen, profesyonel düzeyde
rekabetçi oyunlar” (Newzoo, 2019) şeklinde tanımlamıştır.
Yukarıdaki

tanımları

inceleyecek

olursak

e-spora

gerçekten

farklı

perspektiflerden yaklaşıldığını görebiliriz. Bazı tanımlamalar e-sporu “oyun” olarak
nitelendirirken bazı tanımlamalar ise “spor” olarak nitelendirmektedir. E-spor
kavramının oyun mu spor mu olduğuna yönelik tartışmalar günümüzde de devam
etmektedir.

Neden Popüler?
İnsanların e-spor oyunlarına ilgi göstermesinin farklı sebepleri olduğunu
söylemek mümkündür. Bu sebeplerden biri hiç şüphesiz ki e-spor oyunlarının eğlenceli
zaman geçirmeye yönelik yarattığı fırsatlardır. Özellikle günümüzün stresli yaşam
koşulları düşünüldüğünde birçok insan için bu oyunlar adeta gündelik yaşamdan kaçış
alanıdır. Martoncik’in de ifade ettiği gibi çok oyunculu bilgisayar oyunlarının insan
rakiplere karşı oynanıyor oluşu da bu oyunların çekiciliğine katkıda bulunur (Martoncik,
2015). Öte yandan bu oyunlar bireylerin başarı ihtiyaçlarını karşılamalarına da aracılık
eder. Oyunlarda kazanılacak bir şey vardır ve bireyler kazanma duygusunu bu oyunlarda
yaşayabilir. Ayrıca oyuncular arasında iletişim kurmaya imkân sağlayan yapısı nedeniyle
e-spor oyunları insanların kendini ifade edebilecekleri bir alan olarak değerlendirilebilir.
Bu unsurların varlığı da e-spor oyunlarını çekici kılar.
E-spor oyunlarının popüler olmasının bir diğer sebebi ise kolay ulaşılabilir ve
oynanabilir yapıda olmasıdır. Günümüz koşullarında bilgisayarlar ve internet günlük
yaşamın bir parçasıdır ve pek çok insanın evinde mevcuttur.

E-spor oyunları

oynayabilmek için de bu iki unsur, yani bilgisayar ve internete sahip olmak yeterlidir.
İnternete bağlıysanız oyunu satın alıp, bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Yani e-spor
oyunları futbol ya da basketbol gibi fiziksel bir mekâna ihtiyaç duyulmadan oynanabilir
konumdadır.
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Öte yandan e-spor oyunları için düzenlenen turnuvalarda dağıtılan ödül miktarı
her geçen yıl artmakta ve bu durum e-spor oyunlarına olan ilgiliyi arttırmaktadır (Pişkin,
Devecioğlu ve Halisdemir, 2019). Oyun oynamak genel itibariyle eğlenceli bir durumdur.
Oyun oynayarak para kazanma yani eğlenirken para kazanma düşüncesi de bu oyunları
popüler kılan bir husustur.
E-spor oyunları, oyuncuları ve turnuvaları sponsorlar tarafından artan düzeyde
ilgi görmektedir. E-spor oyunlarına sponsor olan firmalar genellikle bilgisayar üretimi,
yazılımı veya oyun aksesuarı üreten şirketlerdir (Candela ve Jakee, 2018). Özellikle
bilgisayar ve donanım üreten firmaların e-spor sektörüne yatırım yapması oldukça
doğaldır. Çünkü e-spor oyunlarında iyi bir bilgisayar ile iyi bir donanıma sahip olmak
başarı için önemlidir ve oyuncular da iyi bir bilgisayar ve donanıma sahip olabilmek için
çaba gösterecek potansiyel tüketicilerdir (Çakmak, 2020). Özellikle e-spor oyunları için
düzenlenen turnuvalar bilgisayar ve donanım üreten firmaların reklam yapmaları için
eşsiz yerlerdir. Çünkü bu turnuvalar potansiyel tüketicilerin bir arada bulunduğu
yerlerdir ve firmaların doğrudan tüketiciye erişimine aracılık eder.
Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma da e-spor oyunlarına,
turnuvalarına veya yayınlarına sponsorluk yapmaktadır. Bilişim sektörü dışındaki
sponsorların bu sektöre ilgi göstermesinin nedeni televizyon, radyo vb. geleneksel
iletişim araçlarına ilgi göstermeyen gençlerin bu oyunlara yoğun olarak ilgi
göstermesidir. Kârlılığını arttırma arayışı içerisinde olan ticari işletmeler yeni tüketicilere
ulaşma amacıyla farklı alanlara sponsor olabilmektedir. Bu sponsorlukların mevcut
olması da e-spor oyunlarında dağıtılan ödül miktarını ve dolayısıyla bu oyunların
popülaritesini arttırmaktadır.
Ayrıca ESPN, BeIN gibi büyük televizyon kanalları da bu oyunların oynandığı
turnuvaları zaman zaman canlı yayınlarla ekranlara taşımakta, bu oyunlara özel
programlar yapmaktadır. Bu popülerlik ve artan ilgi Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin
de dikkatini çekmiş durumdadır. Asya Oyunları’na bir spor branşı olarak dahil edilen esporun ilerleyen dönemde olimpik bir branş olup olmamasına yönelik tartışmalar devam
etmektedir. Her ne kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi e-spor oyunlarını bir spor dalı
olarak görmediğini ve olimpiyatlara eklemeyi düşünmediğini belirtse de sonuç itibariyle
bu tartışmaların felsefi değil ekonomik bir temelde devam ettiği söylenebilir.
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Oyun mu Spor mu?
Peki e-sporu bilgisayar oyunu olarak mı yoksa sanal ortamda gerçekleşen spor
olarak mı kabul etmeliyiz? Bu soruya farklı perspektiflerden farklı cevaplar vermek
elbette mümkündür. Bu noktada öncelikle oyun ve spor kavramlarını açıklamak ve
tartışmak yerinde olacaktır. Ancak öncelikle şunu belirtmek gerekir ki spor her ne kadar
geçmişte imparatorluklar tarafından bir savaş hazırlık aracı olarak kullanılmış olsa da
günümüzde spor kavramı bu yaklaşımdan çok uzaktır.
Oyun, “özgürce razı olunan, tamamen emredici kurallara uygun olarak belirli zaman ve
mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bir amacı olan iradi bir eylem” (Huizinga, 2015)
şeklinde tanımlanabilir. Oyun, yaşantımızın birçok alanına etki eden ve her insanın
doğrudan haberdar olduğu, deneyimlediği bir fenomendir (Ercansungur ve Talimciler,
2020). Oyun her şeyden önce gönüllü bir eylemdir (Tükenmez, 2011). Oyun, insan
deneyiminin temelidir ve oyun kavramı çocukça amaçlara hizmet eden etkinliklerin
ötesine dayanır (Alioğlu ve Algül, 2021). Oyunlar insanlara eğitim, hareket, kendini
gerçekleştirme, eğlenme gibi bir dizi imkân sunar ve insanlar oyun aracılığıyla güçlü ve
zayıf yanlarını keşfedebilir (Mustafaoğlu, 2018). Bu kavramları dijital ortam ile
birleştirdiğimizde hareket unsuru tartışmalı olmakla birlikte dijital oyun tanımının espor kavramına uygun olduğu söylenebilir.
Dijital oyunlar oyuncunun bir şeye müdahil olmak, etkide bulunmak hissiyatı
üzerine inşa edilir ve oyuncuyla ortaklık kurar (Ercansungur ve Talimciler, 2020). Burada
dijital oyunların hem eğlenceli hem de ciddi bir yanı olduğunu belirtmek gerekir.
Nitekim Bergeron, dijital video oyunlarını ciddi bir oyun olarak niteler ve ciddi oyun
kavramını şöyle açıklar: “Ciddi bir oyun, zorlu bir amacı olan, eğlenceli, bazı puanlama
kavramlarını içeren, kullanıcıya gerçek dünyada uygulanabilecek beceri, bilgi ya da tutum
kazandıran etkileşimli bir bilgisayar uygulamasıdır” (Akt. Kaya Erdem ve Civan Kemiksiz,
2020). Bu açıklamalardan yola çıkacak olursak e-spor oyunlarını “ciddi dijital oyun”
olarak da tanımlayabiliriz.
Sporun tanımlamalara bakıldığında, G. Magnane sporu “kendine özgü kurum ve
kuralları olan, yarışma tarzında uygulanan, bazı özellikleri ile oyuna bazı özellikleri ile de
işe benzeyen, profesyonel faaliyete dönüşmeye elverişli, baskın yönü fiziki efor olan serbest
zaman aktivitesi” şeklinde tanımlamıştır (Akt. Talimciler, 2015). Spor, kişinin
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yeteneklerini arttıran, belirli kuralları olan, bir serbest zaman aktivitesi ya da meslek
olarak icra edilebilen, sosyalleştirici, ruh ve bedeni geliştiren, mücadeleci, işbirlikçi ve
kültürel bir olgudur (Erkal, 1998). Avrupa Konseyi sporu “gündelik veya organize katılım
yoluyla, fiziksel uygunluk ve zihinsel sağlığı ifade etmeyi veya iyileştirmeyi, sosyal ilişkiler
kurmayı veya her düzey rekabette sonuçlar elde etmeyi amaçlayan her türlü fiziksel
aktivite” (Avrupa Konseyi, 2001) şeklinde tanımlamıştır. Carl Diem’e göre ise spor “bireyin
özgür istencine bağlı, belli değer ölçülerini içeren, kendisine özgü töresi olan, yarışma
biçiminde, şenlik ve sevinç içerisinde yapılan, geliştirilmiş ve özgülleştirilmiş kuralları olan,
yetkinleşmeyi öngören bedensel egzersizlerdir” (Akt. Talimciler, 2015). Bu tanımların
önemli ortak noktasının fiziksel aktivite olduğu görülebilir.
Sade bir tanımla spor, fiziksel beceri, strateji ve organizasyona dayalı eğlenceli bir
rekabet (Guttmann, 2004) şeklinde tanımlanabilir. Öte yandan toplumsal anlamdaki
karşılığını sorguladığımızda spor dendiğinde akla gelenler futbol, basketbol, voleybol,
atletizm, güreş, tenis gibi modern ya da geleneksel spor dallarıdır. Toplum tarafından
kabul noktasında fiziksel hareket içermesi unsuru diğer unsurların önüne geçmektedir.
Yani spor bir bilgisayar oyununun önünde saatlerce oturmanın tam tersi olarak algılanan
aktivitelerdir (DiFrancisco-Donoghue ve Balentine, 2018).
Spor teriminin tanımında kurumsallaşma (onu yöneten ulusal ve uluslararası
kuruluşların varlığı), bir dizi ortak kurala sahip olma ve bir takım fiziksel yetenekler
olarak ifade edilebilecek ortak noktalar vardır (Bascón-Seda ve Ramírez-Macías, 2020). Espor oyunları da kendine ait bir alanda, belirli sürelerle oynanır. Bir dizi kuralı vardır.
İçerisinde rekabet barındırır. Ayrıca son yıllarda e-spor federasyonlarının yayılmasıyla esporun kurumsal bir yapıya da sahip olduğu söylenebilir. Ancak e-spor federasyonlarının
oyunlara kural koyma veya var olan kuralı değiştirme gibi bir yetkisi yoktur.
Federasyonlar,

oyunun

dinamiklerine

müdahale

edemezler.

Bu

durum

da

federasyonların yapısını tartışmaya açık hale getirir.
Fiziksel hareket açısından bakıldığında, e-spor oyunlarında genellikle kol ve
parmaklar kullanılmaktadır. Çünkü e-spor oyunları bilgisayar aracılığıyla klavye-mouse
veya motor sporu simülasyonlarında oyun direksiyonu gibi çeşitli ekipmanlar aracılığıyla
oynanmaktadır. E-spor oyunları oynayan bir kişinin klavye-mouse kullanarak dakikada
400 hareket yapabileceği (Mustafaoğlu, 2018) belirtilmiştir. Fiziksel hareketin yanı sıra
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hiç şüphesiz ki e-spor oyunlarında koordinasyon ve refleksler de önemlidir. Ancak
bahsedilen fiziksel hareketlerin e-spor oyunlarının spor olarak kabul edilmesi noktasında
yeterli olup olmayacağı tartışmalıdır. Tam da bu noktada benzer bir eleştiriyi satranç gibi
oyunlar için de yapmak gerekir. Çünkü satranç ve benzeri oyunların spor olarak
nitelendirilmesi de zihinsel süreçler ve küçük fiziksel hareketler içermesi nedeniyledir.
E-spor ekosistemi oyun üreticileri ve yayıncıları, sponsorlar, izleyiciler-seyircilertaraftarlar, menajerler, takımlar ve takım sahipleri, ligler, oyuncular, yayıncı kuruluşlar,
organizatörler ve e-spor tesislerinden oluşmaktadır (Kalaycı ve Akyol, 2020). Bu listeye
federasyonların da eklenmesi yerinde olacaktır. Zira e-spor ekosistemi içerisinde hem
ulusal hem de uluslararası federasyonlar da yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında
geleneksel ve modern sporların ekosistemi ile e-spor oyunlarının ekosistemi birbirine
oldukça benzemektedir.
E-spor oyunlarının farklı türleri bulunmakla birlikte en çok oyuncuyu barındıran
türleri çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) ve birinci şahıs nişancı (FPS)
denilen türüdür. League of Legends (LoL) ve Counter Strike Global Offensive (CS: GO)
bu türlerin en çok oynanan oyunlarıdır. Bu tür, adından da anlaşılabileceği üzere savaş
oyunları üzerine kurulu bir türdür. Çeşitli silahlar kullanarak rakibin öldürülmesi ve
oyunun kazanılması bu türdeki oyunların asıl amacıdır. Bu türdeki oyunların içerisinde
sıklıkla “katletmek”, “öldürmek”, “kan dökmek” gibi ifadeler geçmektedir. Üstelik bu
ifadeler oyuncular tarafından değil bizzat oyun yapımcıları tarafından kullanılan ve
oyunların resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da kullanılan
ifadelerdir. Bu ifadelerin sporun ruhuna uygunluğu tartışmalıdır.
Ayrıca alanda yapılan çalışmaların sonuçlarının incelenmesi e-sporun oyun mu
spor mu olduğuna yönelik soruya cevap arama noktasında önemlidir. Spor bilimleri
fakültesi öğrencisi olan 285 kişiyle yapılan bir çalışmada katılımcıların %39,2’si e-sporu
bilmediklerini, %17,8’si “online oyun” olduğunu, %12,9’u ise “elektronik ortamda yapılan
spor müsabakaları” olduğunu ifade etmiştir (Çolak ve ark. 2018). E-spor kavramı
hakkında bilgi ve fikir sahibi olan 69 spor bilimleri fakültesi öğrencisiyle yapılan bir
başka çalışmada 28 katılımcı e-sporun “profesyonel oyuncular arasında profesyonel
organizasyonlar ile düzenlenen dijital oyunlar” olduğunu, 17 katılımcı “takım veya
bireysel olarak oynanan dijital oyunlar” olduğunu ifade ederken 10 katılımcı ise
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“internet ortamında oynanabilen spor oyunları” olduğunu ifade etmiştir (Yılmaz ve
Karaoğlan Yılmaz, 2019). 367 e-spor oyuncusu ile yapılan bir çalışmada katılımcıların espor yapma nedeni sorulmuş ve katılımcıların %58,3’ü bu soruyu “oyun oynama
tutkusu” olarak cevaplamıştır (Mustafaoğlu, Zirek ve Yasacı, 2018). Bu çalışmaların
sonuçları incelendiğinde katılımcıların e-spor kavramını öncelikle “oyun” olarak
gördükleri söylenebilir.

SONUÇ
E-spor oyunları her geçen gün büyüyen, içerisinde çok ciddi bir ekonomiyi
barındıran, özellikle gençlerin oldukça ilgi gösterdiği bir sektördür. Bu sektörün küresel
ekonomik geliri 2020 sonu itibariyle 947 milyon dolar gibi bir devasa bir rakamdır ve bu
rakamın 2024 yılında 1,6 milyar dolar civarında olması beklenmektedir (Newzoo, 2021).
Özellikle evlerde geçirilen zamanın artmasına neden olan Covid-19 pandemisi ile birlikte
e-spor oyunlarına olan ilginin de arttığı görülebilir. Çevrimiçi oyun dağıtım platformları
ve oyunlar bu dönemde anlık erişim rekorları kırmışlardır. Günümüzde Türkiye’de
yaklaşık 5,5 milyon kişi bu sektöre ilgi göstermektedir (Gaming in Turkey, 2021).
Dünyada bu sektöre ilgi gösterenlerin sayısının milyarlar ile ifade edildiği bir gerçektir.
Ekonomik boyutu ve bu sektöre ilgi gösterenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda
bu oyunlara neden daha fazla anlam yüklenmeye çalışıldığını içinde yaşadığımız tüketim
çağının gerçeklerini de göz önünde bulundurarak tekrar düşünmek gerekir.
E-spor oyunları ciddi bir izleyici kitlesine de sahiptir. Bu oyunlar hem
turnuvaların düzenlendiği arenalarda hem de canlı yayınlar aracılığıyla internet ve
televizyonlarda binlerce/milyonlarca insan tarafından izlenmektedir. Bu ilgi her geçen
gün artmaktadır. Bu denli kalabalık bir izleyici kitlesinin varlığı e-spor endüstrisinin
meşruiyetinin ve popülerleşmesinin bir anahtarı olarak görülmektedir (Taylor, 2015).
Seyircilerin e-spor oyunlarına ilgi göstermeleri bu oyunları spor olarak kabul etmek için
yeterli değildir. Seyircilerin varlığını e-spor oyunlarını spor olarak kabul etmek için
yeterli görmek konuya yalnızca ekonomik değer ve popülarite üzerinden yaklaşmak
anlamına gelecektir.
Rudolf ve ark. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada profesyonel e-spor
oyuncularının haftada 24-25 saat oyun oynadıkları sonucuna ulaşılmıştır. E-spor
oyuncuları daha iyi oynayabilmek için bu oyunlarda, dolayısıyla bilgisayar başında uzun
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zaman harcamaktadır. Sürekli oturur vaziyette ve bilgisayar karşısında olmak sağlık
açısından bazı sorunlara yol açabilmektedir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan
hareketsizliğe karşı uzmanlar daha çok fiziksel aktivite yapılması gerektiğini
belirtmektedir. Modern sporlar ve geleneksel sporlar içerisinde bir hayli fiziksel hareket
barındır ve sporu tanımlayan bedenle olan ilişkisidir. Ancak e-spor oyunlarında böyle bir
durum söz konusu değildir. E-spor oyunlarındaki fiziksel hareket klavye ve mouse
kullanımıyla

sınırlıdır. Bilgisayar oyunları, bağımlılık yaratması

ve kontrolsüz

oynandığında çok uzun süre bilgisayar başına bağlanmaya neden olduğundan, hareket
temelli aktif spor kavramı ile bağdaşması zor görünen bir uğraştır (Özsoy ve Kalafat Çat,
2018). Tüm bu unsurlar bir arada düşünüldüğünde e-spor oyunları için “insan
hareketliliğinden çalınmış bir parça” yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır.
Spor ürününün kendisi para ile satın alınıp oynanabilen bir yapıda değildir.
Örneğin futbol ya da basketbol oynamak için uygun yeri bulduğunuzda hiç kimseye para
vermeniz gerekmez.

Ancak içlerinde ücretsiz olanlar olsa da e-spor oyunlarını

oynayabilmek için öncelikle para karşılığında bu oyunları satın almanız gerekmektedir.
Oyun içerisinde yer alan karakterinizi de ücretini ödeyerek alabileceğiniz bazı
eklentilerle kişiselleştirebilirsiniz. Yani oyun üreticileri ile tüketim kültürü üzerinden bir
ilişki kurmanız gerekecektir. Çünkü oyun geliştiricilerin bu oyunları piyasaya sunarken
temel beklentileri yaptıkları yatırımların karşılığı olarak para kazanabilmektir.
Geleneksel ya da modern sporlarda oyunun kendisinin sahibi yoktur. Güreşin,
futbolun, basketbolun, voleybolun veya diğer spor dallarının ait oldukları bir şirket
yoktur. Yani hiç kimse “futbolun sahibi benim” diyemez. Günümüzde sporlar ulusal ve
uluslararası federasyonlar altında örgütlenmektedir. Dolayısıyla kural koyma veya var
olan kuralı değiştirme noktasında karar verici mercii yalnızca federasyonlardır. Örneğin
futbol için FIFA, basketbol için FIBA en üst düzey kuruluşlardır ve oyuna kural koyma
veya değiştirme yetkisine sahiptir. Ancak e-sporda federasyonların böyle bir yetkisi
bulunmamaktadır.

Çünkü

oyunlar,

onları

geliştiren

firmalara

aittir.

Oyunun

dinamiklerini bu firmalar belirler. Kural koyma veya değiştirme yetkisi de oyunu
geliştiren

firmalardadır.

Yani

Uluslararası

E-spor

Federasyonu

(IeSF)

oyunun

dinamiklerine müdahale edemez. E-spor federasyonları yalnızca kendi bünyesinde
gerçekleştirdikleri turnuvalara belirli katılım kuralları koyabilir. İlerleyen zamanlarda bu
oyunlar

kârlılığını

kaybettiğinde

oyunu
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sonlandırabilir ve bu durum oyunun fişinin çekilmesi olarak da yorumlanabilir. Bu
noktada IeSF tarafından yapılabilecek herhangi bir şey yoktur.
E-sporun spor olup olmadığıyla ilgili yapılan birçok çalışma belirli kriterleri baz
alıp e-spor oyunları ile modern ya da geleneksel sporlar arasında karşılaştırma yapmak
ile sınırlı kalmıştır. Oysa bu durumunun ötesine geçip sosyolojik ve felsefi
değerlendirmeler de yapılmalıdır. Bu perspektiften bakıldığında e-spor oyunlarının
içerisinde sıklıkla geçen “katletmek”, “öldürmek”, “kan dökmek”, “ele geçirmek”,
“intikam almak” gibi ifadelerin günümüz sporunun ruhuyla ve doğasıyla örtüşmediği
rahatlıkla ifade edilebilir. Spor, rekabet barındırması nedeniyle doğal olarak rakibini
mağlup etmek üzerine kuruludur ancak geleneksel ve modern sporlarda bu ifadeler çok
uzun zamandır yer almamaktadır. Günümüz sporunun felsefesinde rakibe saygı ve fairplay ön plandadır. En tartışmalı spor dallarından olan dövüş sporlarında bile müsabaka
içerisinde böyle ifadeler yer almamaktadır. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığında
bilgisayar oyunlarının “e-spor” şeklinde nitelendirilmesi yanlış bir isimlendirme
olacaktır.
Modern sporların bilgisayar oyunlarına dönüştürülmüş formları da e-spor olarak
nitelendirilmektedir. Halbuki fiziksel bir ortamda başka insanlarla futbol oynamak ile
elektronik ortamda FIFA ya da PES oynamak, başka insanlarla bir arada basketbol
oynamak ile elektronik ortamda NBA 2k oynamak aynı şekilde nitelendirilemez. Spor
dallarının

bilgisayar

oyunlarına

dönüştürülmüş

formları

ancak

birer

“spor

simülasyonu” olabilir.
Burada belki de asıl tartışılması gereken sporun tanımı üzerinden yapılmaya
devam edilen esnemelerdir. Satranç, briç gibi oyunların ve Formula 1, MotoGP gibi araba
ya da motor yarışlarının spor olarak nitelendirilmesi devam ettikçe e-spor gibi yeni
kavramların da spor alanına müdahil olma, spor olarak kabul edilme istekleri meşru
olacaktır. Nitekim Huizinga, zekâ, masa ve iskambil oyunlarının reklamcılık tarafından
uluslararası şampiyonalar, halka açık müsabakalar vb. yollarla spor alanına dahil
edildiklerini öne sürer (Huizinga, 2015). Benzer bir durum e-spor denilen bilgisayar
oyunları için de söz konusudur.
Günümüzde Formula 1 yarışları, e-spor bilgisayar oyunu müsabakaları, sporun
giderek teknik ve ticari bir mücadeleye dönüştüğünü göstermektedir (Fink, 2015).
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Halbuki bir oyunun ya da yarışın spor olarak kabul edilmesi için yapılması gereken
tartışmalar yalnızca ekonomik değeri ve/veya fiziksel hareket içerip içermemesi
üzerinden değil sosyolojik ve felsefi temelli de olmalıdır. Yani bir oyunun ya da
aktivitenin spor olarak kabul edilmesi için neler içerdiğine, insanları dolayısıyla toplumu
nasıl etkilediğine/etkileyeceğine de bakmak gereklidir. Sosyolojik ve felsefi temelli
olmadığı takdirde rekabet, fiziksel hareket ve yetenek içeren, ekonomik bir değeri olan
her oyun spor alanına dahil olmak isteyecektir. Bu durumda spor kavramı, ilerleyen
zamanlarda içinin boşaltılması, erozyona uğraması tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.
Ayrıca unutulmamalıdır ki yalnızca sporlar değil oyunlar da rekabet içerir. Nitekim
Roger Caillois, Man, Play and Games eserinde bazı oyunlarda rekabet unsurunun baskın
olduğunu ve bu oyunlarda asıl amacın belirlenen alanda diğerlerine üstünlük kurmak
olduğunu belirtir (Akt. Ercansungur ve Talimciler, 2020).
Spor, toplum tarafından sevilen, zevkle takip edilen bir olgudur. Aynı zamanda
kültürümüzün bir parçasıdır. Dünya üzerinde milyarlarca insan spor karşılaşmalarına ilgi
göstermektedir. Bu gerçekten yola çıkacak olursak “e-spor” kavramının kullanılmasının
bir amacının olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Burada oyun şirketlerinin asıl
amacının kâr elde etmek dolayısıyla daha fazla oyuncunun bu oyunları oynamasını
sağlamak olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bilgisayar oyunları için “e-spor”
kavramının kullanılmasındaki amacın bilgisayar oyunlarını topluma sevdirmek ve bu
oyunları toplum gözünde legalize etmek olduğu, yani sonuç itibariyle “e-spor” ifadesinin
daha fazla oyuncu çekmek gibi bir amaç doğrultusunda kullanıldığı düşünülebilir.
Yapılan bazı bilimsel çalışma sonuçları da e-spor denildiğinde akla öncelikle
“oyun” kavramının geldiğini ortaya koymaktadır (Çolak ve ark., 2018; Yılmaz ve
Karaoğlan Yılmaz, 2019; Mustafaoğlu, Zirek ve Yasacı, 2018). Ayrıca dijital oyunları spor
olarak değerlendirmek bunları oynayan herkesi sporcuya dönüştürmekte ve sporcu
kavramının içeriğini de boşaltmaktadır (Şenses, 2020). Tüm bunlar alt alta eklendiğinde
“e-spor” yerine “rekabetçi bilgisayar oyunu”, “e-sporcu” yerine ise “rekabetçi bilgisayar
oyuncusu” gibi alternatif kavramların kullanılması daha uygun olabilir.
Öte

yandan

e-spor

oyunları

sektörünün

ulaştığı

ekonomik

boyut

düşünüldüğünde bu sektörün tamamen dışında kalmak da yanlış olacaktır. Kendi
sınırlarını bulamamış bu sektörün içerisinde yer almak ekonomik anlamda fayda
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sağlayabilir. Bu sektörde oyuncu olarak yer almak meslek olarak kabul edilebilir. Ayrıca
bu oyunlara ilgi gösterenleri desteklemek gerekir ancak bilgisayar oyunlarının topluma
“spor” olarak kabul ettirilmesi için çaba göstermek yanlış bir tutum olacaktır.
Rekabetçi bilgisayar oyunlarının ulaştığı ekonomik boyut ve popülarite “spor”
olarak tanımlanmasıyla ilgili değil, özellikle gençler tarafından sevilmesiyle ilgilidir.
Dolayısıyla

bu

oyunlara

“spor”

denilmemesi

bu

oyunların

değerinden

veya

popülaritesinden bir şey eksiltmeyecek, dahası spor kavramının da değerini arttıracaktır.
Ayrıca bu oyunları oynayanların fiziksel aktivitelere de katılmaları gerektiğine ilişkin
bilgilendirmeler yapılmalıdır. Literatürde “e-spor” olarak geçen kavramın aslında
bilgisayar oyunlarından ibaret olduğu unutulmamalıdır. Parry’nin de ifade ettiği gibi
“bilgisayar oyunları sadece oyundurlar” (Parry, 2018).
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GİRİŞ
Günlük yaşamımızda ve özellikle literatürde de her zamankinden daha sık
kullanılan bir olgu olan spor, yalnızca benzersiz bir fiziksel aktivite ve oyun durumunu
değil, aynı zamanda önemli bir sosyal faaliyet olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan
spor, şu anda olduğu gibi gelecekte de tartışma konusu olacaktır. Günümüzde spor,
sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çevre üzerinde tartışılmaz bir etkiye sahiptir. Spor
ayrıca hareket keyfi, performans, sağlık ve güzellik gibi inanılmaz değerleri bünyesinde
barındırır. Bununla birlikte spor bugün ulusal ve uluslararası toplulukların birçok
sorunla karşılaşmaktan kaçınamayacağı bir dizi yeni kritik olayları da yansıtmaktadır.
Son yıllarda önü alınamayan ticarileştirme, tüketicinin hareketsiz yaşam tarzı,
uyuşturucu, yolsuzluk, ırkçılık, stadyumlarda şiddet gibiolumsuz olayların aynı zamanda
sanal çekiciliği ve medya etkinliği ile örtüşen bir ölçüde spor dünyasına da sıçramıştır.
Günümüzde sosyal, kültürel ve çeşitli etkinlikler olarak karşımıza çıkan spor, genellikle
Olimpiyat ideallerinin yeni gelişim ve dönüşümüne ışık tutmaktadır. Dünyanın çeşitli
bölgelerinde daha da kötüleşen çatışmalar ve uluslararası anlaşmazlıklar zamanında,
temel Olimpiyat fikrine uygun olarak uluslararası düzeyde barışçıl bir spor müsabakası,
uzlaşma ve karşılıklı anlayışın önü olarak kabul edilir. Başka bir ifade ile spor toplumlar
arasındaki çatışmaların sonlandırılması için bir hareket ve kültürlerarası işbirliği için
uygun bir mihenk taşıdır. Son yıllar, küresel spor arenasında fırsat eşitliği ilkesine artan
bir vurgu getirdi. Her renkten insanın hakları söz konusu olduğunda büyük ölçüde
başarılı oldu, ancak kadınlar için fırsat eşitliği alanında durum hala oldukça karmaşık ve
kafa karıştırıcı. Ancak bugün, sporun birçok durumda, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde özgürleşme sürecine katkıda bulunduğunu, ulusal kimliği güçlendirmek için
fırsatlar sunduğunu ve devlet sembollerine saygıyı beslediğini görebiliriz. Spor, doğrudan
veya dolaylı olarak, "çeşitlilik içinde birlik" ilkesine uygun olarak işleyen işlevsel bir
küresel toplum oluşturmaya yardımcı olur.
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Sporun egemen kültür ve ideolojik sistemle genel olarak çeşitli çelişkili ilişkiler ve
bağımlılıklar yoluyla bağlantılı olduğu gerçeğine rağmen, özellikle mevcut sosyal ve
eğitim uygulamalarımızda aktif sporun olumlu karakter özelliklerini şekillendirmede
etkili bir eğitim aracı olabileceğine inanılmaktadır. Çeşitli kültürel çevrenin küresel
perspektifinin gücü o kadar etkilidir ki, sporun toplumdaki işleyişinin kaynaklarını,
tezahürlerini ve sonuçlarını neredeyse hiçbir zaman genelleştirilemez. Diğer yandan
birçok ülkede siyasi bir zeminde spor genellikle ulusal bir öz bilinç ve ulusal kimlik
duygusu ile yanlış çağrışımlara da neden olmakta ve politikacılar tarafından kötüye
kullanılmaktadır. Spor, çağdaş dünyada yüz milyonlarca öğrenci için okul yaşamının
ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden hem beden eğitimi derslerinde hem de okul ve
kolej yarışmalarında, şampiyonalarda ve yarışlarda hayati bir rol oynamaktadır.
Kültürel çevremizin doğası bağlamında, toplumsallaşma etkileri açısından spor,
fair play ilkelerini geliştirme beklentileriyle bağlantılı olarak özellikle aşağıdaki
konularda kendini gösterir (Coakley, 2001):


Diğer alanlarda bile bireysel yetenekleri ve kimlikleri inceleme ve geliştirme
fırsatında



Soyunma odası ve saha dışındaki deneyime erişimde



Spor alanı içinde olduğu gibi spor alanı dışında da çeşitli ilişkilerin ve
faaliyetlerin oluşumunda



Sporda yaşanılan deneyimlerin yaşamın diğer alanlarında da uygulanmasının
yararlı olabileceğini öğrenirken



Bir bireye tekdüze gelişmiş bir makine olarak değil, karmaşık bir kişilik
olarak davranma fırsatında



Sporun dar çerçevesinin ötesinde bile yetkin, sorumlu ve saygı duyulma şansı
sunmasında

Yüksek performanslı spor, spor etiği ilkesine dayanmakla birlikte sporda
ustalaşmanın, spor eğitimine sistematik bir bağlılığın, fedakarlık isteğinin ve kişisel
yaşamın normal standartlarından vazgeçmenin bir sonucu olduğu fikri üzerine inşa
edilmiştir. Tersine, rekreasyonel sporların temel amacı faaliyetin kendisidir. Fiziksel
aktivite ve çevrenin bir birleşimi olarak, kişisel deneyime, fiziksel zindeliği ve zihinsel
sağlığı iyileştirmeye giden bir yol olarak ifade edilir. Fiziksel aktivitede rakibin düşman
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olmadığı, ancak spor becerilerini test etmenin en güzel yolu olarak ifade edilir (Coakley,
2001).
Sporda fair play ilkesini uygulamanın daha geniş bir bağlamının tartışılmaz felsefi
ve etik boyutları vardır. Birincisi, yüksek performans gerektiren sporlar ve rekreasyonel
sporlar arasındaki genişleyen boşluğu ifade etmektedir. Spor, benzersiz bir şekilde
kitlesel olarak yeni bir seyirci kültürünü küreselleştirmektedir. Ancak aynı zamanda
düzenli spor yapanların sabit kitle tabanını da kaybetmektedir. Böyle bir sosyal yapı,
sporcuların seçkin ve tercihli bireyciliğinin yaratılmasına yol açmaktadır. Diğer yandan
ahlaki otoritelerin zayıflamasına katkıda bulunur ve fantastik spor sonuçları elde etme
çabalarında haksız rekabet yöntemlerinin kullanılmasını teşvik etmektedir (Oborný,
2001).
Spordaki olumsuz eğilimlerin toplumun ahlaki düzeyine yapmış olduğu
tahribatların etkisinin incelenmesi konusu özellikle spor etiğinin odak noktası olmuştur.
Hâlihazırda tartışılan olgunun, "sporcunun etik boyutunun ölçülemeyen bir şey olarak
reddedildiği" nicel olarak anlaşılmış performansların peşinde koştuğuna işaret eder
(Hogenová, 1997). Sporda yüksek performansı kalitesi ve etkinlik ideali doğrultusunda,
fair play ilkesinin geçerliliğine ve önemine yeni bir boyut katmaktadır. İyi sportmenlik
ilkelerine uygun davranan dürüst davranış, yüksek performanslı sporlarda bazen bir
zayıflık, başarıya gereksiz bir engel olarak değerlendirilir.
Spor etiğini saran Olimpiyat ruhu, kurallara saygı duymanın ötesine geçmesine
rağmen, arkadaşlık kavramını da içerdiği için, diğer kişinin benzersizliğini kabul eder ve
her şeyden önce mümkün olan en geniş anlamda spor ruhunun anlamını özetler.
Fair play ilkelerine saygının kapsamı ve doğasının öncelikle genç yaşta
şekillendiği fikri genel bir kabul görmektedir. Diğer yandan, kamu kaynaklarından spor
ve fiziksel aktivitelerin finanse edilmesi için ayrılan payın artırılması yanında ticari ve
özel kuruluşların büyümesinde rol oynayan gelişimi ile genç sporcuların karakterize
edildiği bir durumda kendimizi buluyoruz. Sürekli olarak daha iyi sonuçlar (performans
etiği) elde etmek için her seviyedeki gençler motive edilmektedir. Ayrıca performans
odaklı eğitim tesislerini hedefleyen artan sayıda program, son derece uzmanlaşmış
sporcuların eliteryenizminde bir artışa yol açmaktadır. Öte yandan, alternatif sporların
kitle karakteri ve artan popülaritesi olan, fiziksel, ekonomik ve mekânsal zamansal
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koşulların olanak ve sınırlarına göre işletilen organize olmayan fiziksel / spor aktiviteleri
geliştiren, karşıt olumlu bir olgu da vardır.
Genel olarak ifade edilirse, fair play ilkesinin, oyuncuların, sporcuların ve
antrenörlerin resmi olarak yasal ancak etik açıdan şüpheli taktikler uyguladıkları
durumlarda da tehdit edildiği unutulmamalıdır. Örnek olarak, sözlü taciz ve rakibi
rahatsız etmek, kendi becerilerini yanlış ifade etmek gibi rakip ve böylece onlara karşı
taktik bir avantaj kazanır. Bir rakibin diğer rakibi taktiksel olarak yaptığı böyle bir
sindirme politikası, herhangi bir kuralı açıkça ihlal etmez, ancak genellikle etik dışı
olarak kabul edilir.
Spor etiğinde sporcuların etik olmayan kötü niyetli olarak kullandıkları başka
uygulamalarda vardır. Bu durum, yüksek performanslı sporların günümüz karakteristik
bir özelliğini ifade eden bir kavram olarak, sporcuların ve takımlarının maksimum
performans, zaferler, rekorlar ve ödüller elde etmek için her şeyi mubah görüyorlar. Buna
ek olarak aşırı fedakarlık, acı, yaralanma veya fair play ilkesinin zedelenmesine
pahasınaolsa bile her şeyi yapmaktan vazgeçmiyorlar. Maksimum performans ve zafer
parametrelerini belirlemeye adapte olmanın, sporcuyu fair play ilkelerini (örneğin Tour
de France'dakidoping skandalları, futbolda yolsuzluk) atlamaya güçlü bir şekilde teşvik
ettiği bazı sporların en üst seviyesinde, böyle durumların giderek arttığını daha fazla
görebiliriz.
Sporda fair play hakkında bir tartışmada, yeni inşa edilen kibir kategorisinden,
bazı seçkin sporcuların her ne pahasına olursa olsun halkın dikkatini çekmektedir.
Böylece spor kariyerinin sona ermesiyle ilişkili olarak sosyalleşme zorlukları ve gerçek
günlük yaşamla ilgili kademeli bir temas kaybı maliyetinin mükemmel bir imajını
göstermektedir.

Yüksek Performanslı Spor ve Fair Play
Spor müsabakalarına fair play yaklaşım ilkesine saygı duymakla bağlantılı çok
sayıda sorun, esas olarak yüksek performanslı genç sporcularda ortaya çıkmaktadır.
Yaklaşık 20 yıl önce bu özel konuyu ele alan ve pek çok önerisi olan, öncelikle
aşağıdakilere bağlı olması gereken potansiyel değişikliklerin temel eğilimlerini ana
hatlarıyla açıklayan sosyolog Peter Donnelly'di (Donnelly, 1993):
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 Yüksek performanslı sporların genel felsefesinde, işleyiş şekli, kuralları ve
eğilimlerindeki, açıkça çocukların ve gençlerin haklarına ve çıkarlarına
odaklanması gereken değişiklikler
 Bireysel gelişimin, büyümenin ve olgunluğun evrenselliğini teşvik edecek daha
doğal, daha az kurumsal olarak kontrol edilen bir ortam yaratmak
Sporun etrafındaki tüm insanların teşvik yapısında dinamik değişimlere tanık
oluyoruz.

Sporcular

sadece

performanslarından

değil,

performans

veya

zafer

ödüllerinden motive olurlar. Koçlar her zaman yetenekleri için değil, kazandıkları
galibiyet sayısı veya skor için takdir edilirler. Bu ilkeye uygun olarak onlar da görevden
alınırlar. Spor kulüplerinin sahipleri spora olan sevgilerinden değil, yalnızca ticari
nedenlerden dolayı motive olmuş olabilirler. Ancak genel olarak sporcu ve spor tutkunu
için sporun değeri sporun kendisinde yatmaktadır. Medyanın tasvir ettiği basit ve
ticarileştirilmiş haliyle sporun çok yönlü doğasını büyük ölçüde bozduğu gerçeğine
rağmen spor her zaman yaşamımızın ufkunu genişleten olumlu bir fenomen olmuştur ve
kesinlikle olacaktır.
Yirminci yüzyılın başında hiç kimse, yüzyılın sonuna kadar sporun ne ölçüde
ulusal, hatta bazı açılardan küresel bir saplantı haline geleceğini tahmin edemezdi. Bazı
"romantik görüşlere" rağmen, sporun küresel olarak çok daha popüler olduğu ve büyük
bir paralı atlıkarınca, çok yüksek kariyer ve idarenin ekonomik bir sektörü olarak
görüldüğü aşikardır. Tarihte daha önce insanlar spor etkinliklerini izlemeye hiç bu kadar
zaman ayırmamışlardı ve daha önce hiç spor tüketiciliği alanında olduğu gibi bu kadar
büyük pazarlama ve reklam faaliyetlerine maruz kalmamışlardı. İnsanlar daha önce hiç
bu kadar çok spor giyim ve spor ekipmanı satın almamışlardır. Taraftarların bu kadar
sadakatine ve medyanın spora bugün olduğu kadar ilgisine hiç tanık olmadık.
Sporun gelecekteki gelişiminin ufkunda bu durumun neden bu açıdan değişmesi
gerektiğine dair ciddi bir neden yoktur; hem talep hem de teklif söz konusu olduğunda.
Çağdaş dünyanın bazı bölgelerinde bu talep, değerler, yaşam biçimleri, boş zaman
etkinlikleri biçimleri ve yaşam standardındaki sosyal olarak koşullandırılmış değişiklikler
bağlamında büyüme için büyük fırsatlar sunar.
Yeni milenyumun başlangıcında, sosyal bir fenomen olarak sporun, parçası
olduğu dünyanın temel özelliklerine uygun olarak, yirminci yüzyılda olduğundan daha
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fazla gelişmiş medya teknolojisine, teknolojinin daha da fazla kullanımını, daha fazla fon
yoğunlaşmasını ve daha güçlü bağlar getireceği görülüyor.
Çağdaş sporun doğası, özellikle yüksek performansı olan Olimpiyat düzeyinde,
medyada küresel olarak belirlenmiş tanıtımdan önemli ölçüde ve giderek daha fazla
etkilenmektedir. Spor böylece daha geniş kültürel, politik, sosyal ve etnik çoğulculuk
bağlamında anlaşılan en güçlü küresel deyimlerden biri haline gelmiştir. Bir dizi özel
spor kanalı ve yapmış oldukları programlar ile küresel spor medyası ağında dinamik bir
gelişime tanık oluyoruz. Spor medyasının Olimpiyat Oyunlarından veya Dünya
Şampiyonalarından canlı yayınlar tüm kıtalarda iki yüzden fazla ülkede milyarlarca
izleyici tarafından takip edilmektedir. Bu nedenle, televizyon tarihinin en çok izlenen
yirmi şovuna hakim olanın spor olayları olması hiç de şaşırtıcı değildir (Maguire ve
diğerleri, 2002).
Medya, izleyicinin dikkatini çekmek ve korumak için spor etkinliklerini seçer,
tercüme eder ve yorumlar. Spor organizasyonlarının finansmanında, özellikle medya
şirketlerinin ve pazarlama ajanslarına bağımlı olması, şüphesiz ticari seyirci sporunun
varlığınada hayat veren bir kaynaktır (Sekot, 2006). Kuşkusuz bu durum, medyanın
sporun gelişmesine ve yayılmasına, popülaritesine ve az bilinen branşları hakkındaki
farkındalığına büyük ölçüde yardımcı olurlar. Ancak, sporcuları her zaman izlemeye
değer rol modeller olarak göstermeyerek her ne pahasına olursa olsun izleyicilerin ve
reklam ajanslarının dikkatini çekmeye çalışırlar. Bunu genellikle atletlerin ve
antrenörlerin başarısızlıktan kaçınmak için ısrarlı çabalarını yansıtan, özellikle yüksek
performanslı sporların olumsuz yönlerini ortaya çıkararak yaparlar.
Sporda doping, kural ihlali, yolsuzluk veya bir spor yıldızının kişisel başarısızlığı
gibi nedenler medya için karşı konulamaz bir konudur. Fair play ilkesinin aslında sporun
özünün altında yatan aşılmaz bir kod değil, sadece çekici bir etik etiket olduğunu
gösterir.
Özellikle de kişisel yaşamlarından bazı hikayeler 'medya tüketimini' sağlayan
tutarlı bir şekilde ödüllendirici bir konu olarak duyurulduğunda, medya (ve kitle iletişim
araçlarının

tüketicileri)

için

'yıldız

kültü'

sahnesi

de

karşı

konulamaz

bir

durumdur(Dovalil, 2008). Fair play ilkesinin benzersiz misyonunun savunulması
bağlamında spor faaliyetlerinin değeri açısından, spordaki dramatik değişikliklerin,
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sporun artan öneminin arka planı üzerindeki etkilerini dikkatlice değerlendirmek
gerekir. medya, profesyonelleşme, ticarileştirme ve sponsorluk, spor dünyasına ve yıldız
temsilcilerine büyüyen bir sosyal ve kültürel statü sağlar.
Ancak bu, topluma iletilen değer ve etik mesajla ilişkilendirilir ve bu nedenle
sporun sosyo-kültürel yapısının en önemli yönlerinden biri haline gelir. Sporda şöhret de
dahil olmak üzere şöhret, artık ünlülerin görünür ve genellikle hızlı nesli açısından
gerçek zamanlı olarak şekillenirken, geçmişte itibar ve şöhret gerçek büyüklük, önem ve
zamanın testine dayanan güçlü bir pozitif değer mesajı anlamına geliyordu. Bu nedenle,
spor mesajının değerinin bir parçası olarak hafızamıza alınan ünlülerin aksine, sporda
adil oyun ilkesinin geliştirilmesinin spor kahramanlığı ile bağlantılı olduğunu
unutmamalıyız (Sekot, 2008).

Modern Sporların Değer Odaklılığı
Spora sosyolojik değer odaklı bir ilgi, bir yandan rekreasyonel spor faaliyetleri ile
diğer yandan yüksek performanslı profesyonel sporların dinamikleri arasındaki artan
boşluk tarafından büyük ölçüde teşvik edilir. Sporun gelişiminde önemli tutarsızlıklar
vardır. Bu nedenle aşağıdaki gerginlik kaynaklarını yaratır(Green, Houlihan, 2005):
1. Mentorluk, finansman, değer yönlendirme, ilgili altyapı oluşturma veya spor
etkinlikleri takvimi oluşturma konularında elit ve kulüp sporları arasında
genellikle uzlaşmaz çıkarlar.
2. Elit sporcuların son derece kişiselleştirilmiş ihtiyaçları ve tek başına kalan
hedefleri ile daha geniş üyeliğin ortak ihtiyaçları ve hedefleri arasındaki fark,
sosyal olarak yüksek oranlı hayati bir ihtiyaç olarak yani sporun son derece
faydacı anlayışı ile spor algısı arasındaki çelişki.
3. Modernleşmeyi ve değişimi destekleyen rasyonel bürokratik profesyonel spor
modeli ile bir kulübün sürekliliği, istikrarı ve sürekliliğine gönüllülük vurgusu
arasındaki gerilim.
4. Bölgelerin, yüksek performanslı temsil düzeylerinde seçilmiş birkaç kişinin
merkezileştirme çabalarına karşı geniş bir üyelik tabanını vurgulayan direnişi.
Kültürel olarak sporun statüsünün temel hükmü 'Amsterdam Deklarasyonu'dur.
Ayrıca, spordan sorumlu bakanlar Avrupa Konferansı ve Avrupa Konseyi'nin spor için
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Yürütme Komitesi bulunmaktadır. Spor alanındaki Pan-Avrupa işbirliği, bu nedenle
yakın denetim altında aşağıdaki konuları geliştirir: Yaşam kalitesini iyileştirme, sosyal
entegrasyonu kolaylaştırma ve özellikle gençler arasında sosyal uyumu güçlendirme veya
spor ve koruma yoluyla hoşgörüyü geliştirme aracı olarak tüm sporların desteklenmesi şu
anda karşı karşıya olduğu sorunlara karşı spor. Spor yoluyla gençlik eğitimi, Olimpik
dayanışma programları, sporun ekonomik önemi, dopingle mücadele tedbirleri, etik,
güvenli ve sağlıklı sporların teşviki gibi olayların ve değerlerin sürekli önemini
vurgulamaktadır.
Eurofit programı, okul çağı çocukların ve yetişkinlerin hız, dayanıklılık, güç ve
lokomotori becerilerine odaklanır. Ayrıca performansı artırmak için yasadışı performans
artırıcı ilaç ticaretini azaltarak spordaki dopingi her düzeyde azaltmaya veya en azından
kısmen ortadan kaldırmaya çalışır. Dopingle ilgili eğitim programlarını desteklemek ve
doping cezalarının etkinliğini sağlamak için anti-doping testlerinin yapılmasına destek
olur. Bu faaliyetlere ek olarak, günümüzde spor stadyumlarında şiddetin önlenmesi ile
ilgili olarakçeşitli araştırmalar yapmakta olup spor, hoşgörü ve fair play uygulamalarının
etkilerine odaklanmaktadır.
Yaşam boyu boş zaman sporu aktivitesi olarak öncelikle sağlıklı bir kişilik
gelişiminin evrenselliği ilkesini, toplumun uyumlu bir şekilde gelişmesinin ön
koşullarından biri olarak teşvik edilen sporun kitlesel karakterine vurgu, sporun
gelecekteki gelişiminin sosyal açıdan en önemli parçası olarak kabul edilmelidir.
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GİRİŞ
Spor, bireysel ya da takım olarak yapılabilen, kendine özgü kuralları olan, genel
olarak rekabet içeren, bazıları için sağlık amaçlı, bazıları içinse eğitim amaçlı olan,
insanlara bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda olumlu anlamda katkı anlaşılacağı üzere
insanların spora bakış açısı çeşitlilik arz etmektedir ve paralel olarak spor yapma
sebepleri de çeşitlilik göstermektedir.
Bütün dünyada ve ülkemizde spora olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Spora
gösterilen bu ilginin artması geniş kitlelerce yapılmasına destek sağlamıştır. Spor sadece
bugünü değil geleceği de şekillendirebilecek bir güce sahiptir. Artık iletişimin ve bilginin
çağı olan bu yüzyılda insanlar sporu sadece sağlıklı yaşam ve iyi vakit geçirmek için
yapmaktan ziyade birer meslek haline getirerek maddi kazançta elde etmeye
başlamışlardır. Bütün bu hususlar bir araya geldiğinde de spor artık farklı anlamlar
kazanmaya başlamış ve başarı elde etmek kaçınılmaz olmuştur (Yalçın, 2009). Sadece bu
açıdan değil de geleceğe yatırım olarak da ciddi bir önem arz eden spor gelecek nesillerin
sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Özellikle hem bedenen
hem de ruhen sağlıklı olan çocuklar ve gençlerin sosyal yönden gelişmiş, özgüveni
yüksek, iyi iletişim becerilerine sahip, güzel ahlaklı, yapıcı ve yaratıcılığı yüksek, problem
çözebilme kabiliyeti gelişmiş, hoşgörülü, anlayışlı ve tüm bu özellikleri barındırdığından
örnek bir insan olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır (Ersoy ve Hasbay, 2006). Bu
durum sporun popülerliğini ve modern dünyada kendine önemli bir yer bulmasını
tetiklerken aynı zamanda temelinde yarışma ve rekabeti içerdiğinden ulusal ve
uluslararası belirli kurallarla yapılmaktadır. Bu kurallar doğrultusunda sporla ilgili tüm
müsabaka, yarışma ve aktiviteler de sporcuların hem eşit şartlarda yarışmalarına hem de
centilmence yarışmalarına olanak sağlamaktadır. Kaldı ki spor artık evrensel bir hal
almış olup bütün dünyada ırk olarak güçlü, millet olarak sağlıklı ve aynı zamanda üstün
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özellikleri olan bir halkı sembolize etmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde spor
bir güç ve gövde gösterisi halini almıştır. İşte tam da bu yüzden devletler sporda başarı
sağlamak ve rakibe üstünlük sağlamak için çok çeşitli araştırmalar yaparak antrenman
çeşitliliğini artırmışlardır.
Sporcuların yapmış oldukları spor branşlarına göre yaptıkları spor branşlarının
fizyolojik açıdan taleplerini karşılayabilmek için ve sportif performansın korunmasında
egzersiz ve beslenme oldukça önem arz etmektedir (Gençoğlu ve Akkuş, 2020). Sporu
arkadaşlarla vakit geçirmek, alışkanlık, popülerlik, para (Kahveci, Karagün ve Sarper
Kahveci, 2020) yapan kişiler olduğu gibi profesyonel anlamda yapanlar da mevcuttur.
Sporcular açısından değerlendirildiğinde; performanslarını etkileyen faktörlerin başında
genetik yapı, düzenli yapılan antrenman veya egzersiz ve dengeli- düzenli beslenme
gelmektedir. Sportif performansı artırmada sporcuya özgü fizyolojik ve psikolojik
etmenlerle beraber çevresel faktörlerde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Sporcular
rekabet hissinden kaynaklı başarılı olma arzusuyla zamanlarının büyük bir bölümünü
antrenman yaparak geçirmektedirler. Bu antrenmanlara ciddi emek verip yüksek bir çaba
ve gayret göstermektedirler. Bu emeğin boşa gitmemesi için yapılan düzenli egzersizlerle
birlikte doğru, dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmelidir. Özellikle siklet
sporcularında hızlı kilo verme söz konusu olduğundan beslenme daha ciddi anlamlar
kazanmaktadır. Sporcuların yaptıkları spor branşında ne kadar enerjiye gereksinim
duydukları yaşa, cinsiyete, fiziksel uygunluğa, spor branşına ve harcadıkları enerjinin ne
kadar olduğuna göre değişmekle birlikte genel olarak beslenmelerinde dikkat etmeleri
gereken bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlar:
* Öncelikli sağlıklı olmak için daha sonrasında ise sportif performansın
sürekliliği için besin öğelerinin düzenli ve yeterli miktarda tüketilmesi,
* Yapılan spor branşına özgü vücut yağ yüzdesi ve yağsız kütle yüzdesinde
devamlılık sağlanması,
* Antrenman sonrasında optimal toparlanmanın sağlanması,
* Sıvı-elektrolit dengesinin sağlanmasıdır (Insel, Turner ve Ross, 2004).
Siklet sporları boks, güreş, halter, karate, tekvando ve judo olarak tanımlanmakta
olup bu sporlarda hızlı kilo verme-alma gibi durumlarla daha sık karşılaşılmaktadır.
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Aslında genel olarak bakıldığında çoğu sporcu sportif performansını geliştirmek için
daha fazlasını yapmak ister. Ama siklet sporcularında bu durumun başka birçok sebebi
vardır. Bunlar; sıkletinde ya da rakibe karşı ciddi avantaj sağlayacağından bir alt siklette
yarışma isteği, daha estetik görünme ve mevcut potansiyelini geliştirme şeklinde
sıralanabilir. Siklet sporlarında yapılan branşa özgü teknik ve taktik antrenmanlarla
birlikte aerobik ve anaerobik güç, sürat, dayanıklılık, vücut yağ oranı, esneklik,
koordinasyon ve beceri sporda başarıyı büyük ölçüde etkileyen fiziksel ve fizyolojik
öğelerdir (Akgün, 1993).
Siklet sporlarına kısaca değinecek olursak; boks, savunma sporlarından biridir ve
temel felsefesi rakibe yumruk atmak ve rakipten gelen yumruğu yememektir. Yapısı
itibariyle yüksek mücadele, kuvvet, efor ve vücut teması gerektirmektedir. Maç
esnasında dinamik ve statik yapısı itibariyle maç bitimine kadar performansın
maksimumda tutulması sağlanmalıdır. Güreş, dünyanın en eski sporlarından birisidir ve
insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmaktadır. Teknik olarak güreş sporcuların
minderde belirli bir zamanda rakibe üstünlük sağlamak için sergiledikleri bir
mücadeledir. Verilen bu mücadelede sporcular fiziksel kuvveti, teknik ve taktik
becerilerini en yüksek seviyede kullanırlar (Açak, 2015). Halter, aslında ağırlık kaldırma
olarak da bilinmekte ve ilk çağlardan beri bir güç gösterisi olarak kullanılmaktadır.
Dayanıklılık sporu olarak da bilinen haltere özellikle güreş gibi sporlarda güç ve
dayanıklılığı artırmak için başvurulmaktadır. Karate, dünyada popüler bir spordur ve
silahsız olarak kendini savunma anlamına gelmektedir. Özel bir alet ve ekipman
gerektirmeyen branş bünyesinde sanatı, sporu ve savunmayı barındırmaktadır.
Tekvando, karate de olduğu gibi silahsız dövüşme tekniklerini içerir ve ayaklarla tekme
atmak ve elle yumruk atmak özelliklerini içeren bir savunma sporudur (Lewis, 1996).
Judo, üst düzeyde bir beceri gerektirmekte ve aynı zamanda çözümleyici özelliklerin
geliştirilmesi ve sürekli değişen yarışma koşullarını algılayıp hareket etme yeteneğini
geliştiren bu branş sporcuların karmaşık bir oyun durumunda verdikleri kararlarında
nitelikli olmasına katkı sağlamaktadır (Bompa, 2007).
Özellikle yukarıda belirttiğimiz mücadele gerektiren siklet sporlarında sporculara
bir alt siklette yarışmak ciddi avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle bir alt siklette yarışan
rakibe karşı fiziki bir üstünlük sağlamak amacıyla vücut ağırlığının % 5’inden fazlasını bir
haftadan az sürelerde kaybettikleri bilinmektedir. Hızlı bir şekilde kilo düşmek için
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genellikle saunaya girme, spor salonunun ısısını artırarak antrenman yapma, şiddetinden
fazla antrenman yapma üst üste giyinme, kusma, diüretik ve müshil ilaçları kullanma
gibi sağlıksız yöntemler kullanılmaktadır (Turocy ve ark., 2011). Bu sağlıksız yöntemler
sporcularda doğal olarak bazı sorunlara neden olmaktadır. Bunlar:
* Sporcuda aerobik ve anaerobik performansa olumsuz etki etmekte
* Kas glikojen depolarının azalmasını sağlamakta
* Termoregülasyon sistemde baskı oluşturmakta
* Plazma volümünü düşürmekte
* Sıvı- elektrolit dengesini bozmakta
* Kalp atım sayısını ve hızını artırmakta
* Sporcularda aşırı yorgunluğa sebep verdiğinden saldırganlık ve öfke düzeyini
ve depresyona yönelme riskini artırmakta
* Özgüven ve konsantrasyon eksikliği sağlamaktadır( Franchini, Brito ve Artioli,
2012).
Aynı zamanda yukarıda belirtilen sağlıksal problemlere genel olarak baktığımızda
ise hızlı ve kontrolsüz kilo kaybı beslenme kötü beslenmeye bağlı olarak büyüme ve
gelişme bozukluğuna sebebiyet vermektedir (Berkovich ve ark., 2016). Bu bağlamda
değerlendirildiğinde bir alt siklette yarışmak müsabaka esnasında avantaj sağlıyor gibi
görünse de uzun vadede sporcularda kalıcı hasarlar meydana getirmektedir. Sporcular
bir yıl içinde birden fazla müsabakaya katıldıkları için kilo verme yöntemlerini de paralel
olarak birden fazla uygularlar ve aslında tüm kariyerleri boyunca bu sağlıksız yöntemlere
başvururlar. Bu durum uzun vadede değerlendirildiğinde sporcular açısından çok daha
vahim sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle mücadele sporcuları yüksek orandaki diyet,
aşırı artan egzersiz ve sıvıyı kısıtlama yöntemlerine sıkça başvurmaktadırlar (Barley,
Chapman ve Abbiss, 2017).
Hızlı kilo verme yöntemlerinin olumsuz fonksiyonlarına bakıldığında; kırmızı
kan hücrelerinde hematolojik parametreleri ve nitrik oksidi olumsuz etkilediği gibi genel
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olarak aşırı sıvı kaybını temel olarak aldığından böbrek, kalp ve ısı düzenleme sistemini
oldukça olumsuz etkileyerek bu sistemlerde aşırı stres oluşturup sporcunun yaşamını da
tehlikeye sokmaktadır.

1976 yılında üç güreşçinin ani kilo kaybı sebebiyle ölümü

neticesinde Amerikan Spor Hekimliği bir bildiri yayınlamış; siklet sporcularını ve
antrenörlerini ani kilo kaybının oluşturacağı ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık
problemleri hakkında bilgilendirmiştir. Fakat bu bilgilendirme bildirileri yerini
bulmamış, 1996 yılında Atlanta’ da gerçekleşen olimpiyat oyunlarından bir müddet önce
bir judo sporcusu saunada hayatını kaybetmiş (Franchini, Brito ve Artioli, 2012) ve bu
elzem olaydan bir yıl sonrada üç üniversite öğrencisi olan güreşçi de hipertermiye girip
hayatını kaybetmiştir (Çatıkkaş, 2016). Yaşanan bu kötü olaylar maalesef ki sporcuların
sağlıksız

kilo

verme

yöntemlerini

ne

pahasına

olursa

olsun

kullandıklarını

göstermektedir. Kurt ve Sağıroğlu (2015) yaptıları çalışmada Türk siklet sporcularının da
hızlı kilo verme yöntemlerini sık sık uyguladıklarını belirtmişlerdir.
Mücadele sporlarında sportif performansı artırmak için yapılan yoğun ve şiddetli
antrenmanlar sporcularda aşırı enerji kaybına neden olmaktadır. Beslenme vücuttaki
hayati fonksiyonların enerji ihtiyacını karşılamak, sağlığı korumak, fiziksel olarak
büyüme ve gelişme sağlamak, antrenmana uyum sağlamak ve antrenmanların etkinliğini
artırmak için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral ve su gibi temel besin
öğelerinin vücuda alınmasıdır (Yalçın, 2009). Sporda beslenme ise oldukça önemli olup
performans ve beslenme arasındaki doğrudan ilişkiyi açıklamaktadır. Sporcuların doğru,
dengeli ve yeterli beslenmesi özellikle mücadele gerektiren performans sporcularında
daha da önem kazanmaktadır. Beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip bir sporcu hangi
besini hangi sıklıkla ve hangi miktarda alması gerektiğini bilir (Altıntaş ve Akalan, 2008).
Fakat yapılan çalışmalarda sporcuların ve antrenörlerinin yeterli, dengeli ve düzenli
beslenmeyle ilgili bir referansa ihtiyaçları olduğunu, bilgilendirilmeleri gerektiğini ve bir
diyetisyen desteği almaları gerektiğini de ortaya koymaktadır. Çünkü, sporcuların
performansı dengeli beslenmeyle gelişme kat ederken, yetersiz beslenme ile düşüş
göstermektedir (Çongar ve Özdemir, 2004). Fakat bazen beslenme vücudun
gereksinimini karşılayamamakta bu durumda da sporcular beslenme destek ürünlerine
yönelmektedir. Bu ürünler genellikle çoğu siklet sporcusu tarafından kaybettikleri
enerjiyi geri kazanmak ve optimal enerjiyi sağlamak aynı zamanda da enerji sistemlerinin
dengesini sağlamak ve yağsız vücut kitlesinin ve kas dokusunun gelişimine katkı
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
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Beslenme destek ürünleri ergojenik destek olarak da adlandırılmakta ve Yunanca
‘da iş anlamında kullanılan ‘ergon’ ve üretmek anlamında kullanılan ‘genon’
kelimelerinden türetilmiştir. Ergojenik destek performans artışı sağlayan ve doğal günlük
beslenme ile alınan besin öğelerinin sıvı, toz ve tablet biçimde hazırlanmış şekli olup
organizma da besleyici, psikolojik, fizyolojik, kimyasal ve mekanik anlamda etki
sağlayabilen maddeler olarak tanımlanmaktadır (Argan ve Köse, 2009). Bu bağlamda
ergojenik destekler performans artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan bazı besin maddeleri
ve yöntemleridir de diyebiliriz. Ergojenik destekler fiziksel iş gücünü, bedensel ve mental
kapasiteyi artırmak için de başvurulan bir yöntem olmakla beraber gerçekte kullanılan
ergojenik destekler kuvveti, dayanıklılığı, hızı ve beceriyi artırmaya yönelik olarak da
kullanılmaktadırlar

ve

sentetik

madde

içermediklerinden

doping

kategorisine

girmemektedirler.
Ergojenik destek sporda performansın artırılması amacıyla antrenman dışında
uygulanan birtakım yöntem ve malzemelerin genel adıdır. Hangi türde kullanılırsa
kullanılsın buradaki temel amaç performansı artırmak, geliştirmek ve hızlandırmaktır.
Bu özelliklerinden dolayı bu ürünlere yönelik düşünce, algı ve tutumlar farklılık
göstermekle birlikte kullanımı üzerinde büyük bir etki göstermektedir. Diğer bir ifadeyle
ürünün kullanımı, kullanılan ürünün kategorisi, kullanım sıklığı ve bu tür ürünlere
yönelik bilgi düzeyleri bu ürünleri ön plana çıkarabilmektedir. Etki mekanizmalarına
bakıldığında her gün yeni bir bilgi eklense de genel olarak kalp ve dolaşım sisteminin
etkisini artırdığı da bilinmektedir. Dolayısıyla vücuda bu kadar katkı sağlayan bu
maddelerin performansı da desteklediği ve artırdığı göz önüne alındığında tarihi en az
sporun tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. M.Ö. 500-400 yıllarından beri sporcuların
ve savaşçıların geyik ciğeri ve aslan yüreği gibi bazı özel besin parçalarının cesaret, hız ve
kuvvet vereceği düşünülerek tüketildiği bilinmektedir. Fakat 20. yüzyılın ilk yarısından
itibaren özellikle antrenman biliminde çalışmalara yapılmış ve antrenman sırasında
enerji kullanımı, karbonhidrat, protein ve yağ kullanımı gibi konularda daha yoğun
çalışmalar yapılmıştır. Daha sonrasında ise 20. Yüzyıla girildikten sonra vitaminler
keşfedilmiş ve ayrıştırılmış olup metabolizmadaki temel işlevleri anlaşılmış ve ergojenik
destek ile ilgili araştırmalar daha sağlam bir zemine oturmuştur (Şenel ve ark., 2004).
Ergojenik destek ya da sporcu besin destekleri (suplement) son zamanlarda
üzerinde çok dikkatle ve önemle durulması gereken bir konu olduğundan günümüzde de
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bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılıp konu üzerine yoğunlaşılmaktadır (Burke ve
Deakin, 2006).

Ergojenik desteği özetleyecek olursak kısaca, antrenmana etkisiyle

birlikte performansın arttırılmasına katkı sağlayan, enerji üretmek ve kullanmak
açısından fayda sağlayan, yorgunluğu geciktiren ve aynı zamanda doping sayılmayan
besin maddelerine veya tekniklerine verilen addır. Genellikle egzersiz yapan kişiler ve
sporcular performanslarını artırmak, daha hızlı, daha kuvvetli ve daha dayanıklı olmak
için sürekli arayış içine girmektedirler. Birçoğu çaba ve emek göstermeden en kısa
yoldan bu amaçlarına ulaşmak için bilinçsiz ve sağlıksız bir şekilde besin destek ürünleri
kullanarak bu ürünlerden bir mucize beklemektedirler. Sporcular oldukça yoğun ve sık
antrenman

yaptıklarından

bazen

enerji

yetersizliği

ve

yorgunluktan

şikayetçi

olabilmektedirler. Hissedilen bu yorgunluğu azaltmak ve aynı zamanda toparlanmayı
kolaylaştırmak için bu maddelere başvurular. Daha fazla enerji daha fazla yüklenme
demek olduğundan sporcular ergojenik desteklere yönelmektedirler (Bonci, 2002). Fakat
bu konu öyle düşünüldüğü gibi kolay olmamakla birlikte üzerine ciddiyetle ve önemle
durulması gereken bir konudur.
Spor artan ilgi de göz önünde bulundurularak bu konu üzerinde çok çeşitli ve
detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

Özellikle 1996 Atlanta olimpiyatlarında doping

olaylarının gözlenmesiyle birlikte Amerika’da 2000 yılında 17.1 milyar dolar, 2002 yılında
18 milyar dolar, 2008 yılında ise 25.5 milyar dolar besin destek maddeleri için
harcanmıştır. Besin destek ürünlerinin kullanımı özellikle son yıllarda giderek artmış ve
yüksek bütçelerle yapılan çalışmalarda farklı branşlarda mücadele eden elit sporcuların
hangi ürünlerini kullandıkları, kullanım sıklıkları, kullanım amaçları ve bilinç düzeyleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların ortak amacı ise elde edilecek bilgiler ışığında
beslenme destek ürünlerinin bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuzlukların
önlenmesini sağlamak ve bu ürünü kullanan bireylerde konuyla ilgili bilgi düzeyini
artırmak amaçlanmaktadır. Bu ürünlerin genel amacı sporda kaybedilen birtakım
besinsel unsurları yeniden kazanmak ya da desteklemek olduğundan genellikle sporcular
tarafından kullanıldığı bilinilmektedir. Fakat artık son yıllarda artan iş yükü, iş ortamının
getirdiği baskı, yoğun tempo, içinde bulunulan şartlar ve sağlıklı yaşam ile ilgili artan
bilinç düzeyi kişileri vücutlarına özel fizyolojik etkiler sağlayan, onları hastalıklardan
koruyan ve hastalıkların oluşma riskini azaltan, vücudun temel besin ihtiyaçlarını
karşılayan gıdalara yönelmektedir (Karagözlü ve Bayarer, 2004). Tabi ki bu ürünlerin
seçilmesi ve kullanılması yaş, cinsiyet ve hastalık durumu gibi bazı özel koşullara göre
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şekillenmeli mutlaka bir doktor tavsiyesi alınmalı ve gerekli kan tahlilleri yapıldıktan
sonra kullanılmalıdır. Sporcularda ise yine yaş, cinsiyet, hastalık durumu gibi
antropometrik özelliklerin yanı sıra antrenman süresi, sıklığı, şiddeti, yoğunluğu ve aynı
zamanda yapılan egzersiz sonucunda ne kadar enerji kaybedildiği ve yapılan spor dalı ve
hatta bu spor dalının amatör mü yoksa profesyonel mi olduğuna göre bile değişkenlik
göstermektedir. Sporcular, sportif performans söz konusu olduğunda drog, ilaç,
ergojenik yardım ve doping gibi terimlerle sık sık karşılaşmaktadırlar. Ergojenik
destekler besinsel yardımcılar, fizyolojik yardımcılar, mekanik-biyomekanik yardımcılar,
farmakolojik yardımcılar ve psikolojik yardımcılar olarak sınıflandırılmaktadır (Güner,
2002).
* Besinsel yardımcılar; karbonhidratlar, proteinler, aminoasitler, bitkisel
kaynaklı ürünler, antioksidanlar, glutamin, gingseng, gliserol, kafein, arı poleni,
alkalileştirici bazı ajanlar, su, vitamin ve minerallerden oluşmaktadır. Bunların temel
amacı vücut dokularının gelişimi, büyümesi ve onarımını sağlamaktır.
* Fizyolojik yardımcılar; alkali tuzlar, fosfat tuzları, kreatin, karnitin, oksijen,
kan dopingi gibi uygulamalardan oluşmaktadır. Fizyolojik yardımcıların yüksek irtifa
antrenmanı, hiporeksia, elektrositimülasyon, sirkadyen ritim, sauna-masaj, oral
progestojenler gibi bazı uygulama metotları da mevcuttur.

Bunların temel amacı

egzersiz sırasında vücudun fizyolojik cevabını arttırmaktır.
* Mekanik ve biyomekanik yardımcılar; ayakkabı, giysi, malzeme gibi
materyallerden oluşmaktadır. Bunların genel amacı sporcuya mekanik ve biyomekanik
anlamda yardım sağlayarak performansı artırmaktır.
*

Farmakolojik

yardımcılar;

doping

amaçlı

kullanılan

tüm

ilaçları

kapsamaktadır. Doğrudan performansı artırmak amacıyla kullanıldığından kullanımları
yasaklanmıştır.
* Psikolojik yardımcılar; hipnoz, stres terapisi, motivasyon ve mental hazırlık
gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bunların amacı sporcuda oluşan stres, kaygı ve
konsantrasyon eksikliğinin giderilmesidir (Güner, 2002). Sporcu besin desteklerinin bazı
faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Faydalarına baktığımızda öncelikli olarak
performansı artırmak, vücut yağ oranını dengelemek ve protein sentezini harekete
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geçirmek olduğu gibi kuvvet, dayanıklılık, hız ve beceriyi de artrımaktadır. Aynı
zamanda kas fibrillerine doğrudan etki ederek yorgunluğu da azaltmaktadır
(Özmerdivenli ve Yıldırım, 2005). Yan etkilerine baktığımızda ise insan sağlığını olumsuz
etkilediği düşünülmektedir. Özellikle adölasan sporcularda fiziksel ve ruhsal gelişimi
olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Müsabaka sporlarında rekabet oldukça
yüksek olup madalyalar salise farkıyla kazanılmaktadır. Bu durumun doğal neticesi ise
sporcuların birtakım arayışlar içine itmektedir (Ünal, 2005). Saygın ve ark., (2009)
yaptıkları çalışmada hem amatör ve profesyonel sporlar branşlarında hem de sağlığın
korunması ve geliştirilmesi için yapılan sporlarda başarı ancak beslenme ve enerji
dengesinin iyi ayarlanması sonucunda sağlanabilir görüşüne varmışlardır. Yücesir (2009),
ise yaptığı ergojenik ürünlerin kullanımındaki amacın, yüksek yoğunluk ve şiddette
yapılan antrenmana bağlı oluşan yorgunluğun azaltılmasına hemen etki etmesi ve
içeriğindeki maddelerin kullanımı ile performansın arttırılması ile ilişkili olduğunu
belirtmiştir.
Ergojenik destek ürünlerinin doğru kullanılması etkisinin olumlu olması
açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Bu maddelerin bazıları doping listelerinde yer
almaktadır ve kullanımı yasaklanmıştır. Bu yüzden bu ürünlerin gelişigüzel kullanımı
telafi edilemeyecek sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bu ürünler performansın
artmasına katkı sağlayabilir fakat doğru ürünle, doğru miktarda ve doğru zamanda
kullanılmalı ve kullanımıyla ilgili profesyonel bir destek alınmalıdır (Ersoy ve Hasbay,
2006).
Doping kelime anlamı olarak İngilizce ‘dope’ kelimesinden türemiş olup kelime
anlamı olarak uyuşturucu, ilaç ve ilaç uygulaması anlamlarına gelmektedir. 20. yüzyılın
başlarında İngilizlerin yarış atlarına uyarıcı vermelerini ‘doping’ olarak nitelendirmeleri
üzerine kimyasal madde kullanmak anlamıyla literatürde yerini almıştır (Atasü ve
Yücesir, 2004). Tanım olarak ise sporcunun kendisi tarafından ya da antrenör veya teknik
direktörün teşvik etmesiyle fiziksel ya da zihinsel performansı doğal olmayan yollardan
alarak rakibe karşı üstünlük sağlamak ve sakatlıkların önlenmesi için bazı yasaklı
maddelerin kullanılması olarak ifade edilmektedir (Dost, 2006). Sporda doping kullanımı
yeni bir sorun olmamakla beraber temeli Neolitik çağa kadar inmektedir. Neolitik çağda
haşhaş kullanımıyla başlayan süreç antik çağda afyon kullanımıyla devam edip Antik
Yunan da ise uyarıcı iksirlerle devam etmektedir. (Güner, 2002). Doping kullanımında
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kaynaklı bilinen ilk ölüm vakası 1960 yılında Roma Olimpiyatlarında gerçekleşmiştir.
Danimarkalı bisikletçinin yüksek oranda amfetamin aldığı yapılan otopsi de tespit
edilmiştir. Akabinde 1967 yılında İngiliz bisikletçinin de müsabaka esnasında vefatıyla
birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi harekete geçmiş sporda doping kullanımıyla
ilgili çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sporcu sağlığının korunması,
tıp ve spor etiğine saygı ve bütün sporcular için eşit şartlar sağlanması konularında
yoğunlaşmıştır.
En az spor kadar eski olan doping öncelikle insan sağlığını olmak üzere aynı
zamanda spor etiğini de tehdit etmektedir. Fakat sporda rekorların kırılamayacak düzeye
gelmesi, rekor için saliselerin, milimlerin, gramların önem kazanması, sporcular
arasında, sporun amacına uygun olmayan yöntemlerin kullanmaya başlamasına neden
olmaktadır (Yıldırım, 2001). Bununla birlikte spor artık amatörlükten profesyonelliğe
geçmiş ve çok ciddi rant ve maddi kazanç sağlama aracı olmuştur ve bunun doğal sonucu
olarak da doping gittikçe büyüyen bir sorun halini almıştır. Artık olimpiyatlarda Antik
çağlarda olduğu gibi müsabakayı kazanan sporcuya zeytin dalı değil altın madalya
verilmesi ve iyi bir yaşam standardına ulaşması sağlanması başarılı olma durumunu
etkilemektedir. Spor karşı oluşan bu özel ilginin kuşkusuz sporun ticari boyutta
büyümesinin etkisi büyüktür. Spor ve maddi ilişkiler içi içe geçmeye başlayınca da spor
ahlakı açısından olumsuz sonuçlar meydana gelmiştir. Kaldı ki doping kullanımının
etkili olduğu konusunda da çeşitli fikir ayrılıkları mevcuttur. Yapılan bir çalışmada çiftkör (placebo) yöntemiyle bir grup deneğe doping maddesi verilmiş diğer gruba ise aynı
miktarda etkisi olmayan bir madde verilmiş ve performansları karşılaştırıldığında anlamlı
bir farklılık tespit edilememiştir(Açıkada ve Ergen, 1990 ).
Aslında sporcular doping kullandıklarında birtakım sağlık problemleriyle
karşılaşacaklarını bildikleri düşünülmektedir. Fakat ne yazık ki doğal olmayan yollardan
olsa bile başarma hissi onların davranışlarını şekillendirmektedir. Aslında sporun özüne
bakıldığında performans, yarışma, rekabet, rekor, antrenman gibi terimler karşımıza
çıkmaktadır. Her sporcu olimpiyatlarda rekor kırmak, madalya kazanmak, onur
listesinde olmak ve adını tarihe yazdırmak ister. Bu durumların onları yasaklı madde
kullanımına ittiği düşünülmektedir. Aynı zamanda takımın seviyesi, forma aşkı,
bilgisizlik, antrenman yapmama isteği, ve müsabakaya yeterince hazırlanamama
durumları sporcuları farklı arayışlara girmelerine ve dopinge olan ilginin artmasına
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neden olmaktadır. Bununla birlikte genel olarak sporcuyu doping kullanmaya yöneltecek
faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
* Günümüzde spor anlayışının artık ülkeler arasında ticari ve siyasi rekabete
dönüştürülmesi,
* Spor müsabakaların sonucunun milli veya şahsi prestij haline getirilmesi,
* Transfer ücretlerinin abartılı rakamlara ulaşması,
* Yönetici ve sporcunun, konunun ciddiyetini anlayabilecek bilgi ve eğitim
düzeyinde olmayışı,
* Sporcuya kapasitesinin üzerinde yüklenme,
* Kimya endüstrisinde bilimsel çalışmaların yönünün değişmesi ve performansı
arttırıcı ilaçların ortaya çıkması,
* Yönetici, antrenör, teknik direktör, doktor, fizyoterapist, masör gibi kişi veya
kişilerin bizzat teşvik etmesi,
* Sağlık için spor yapma öğesinin geniş kitleler için anlamsız hale gelmesi,
* Ulaşılan başarı düzeyi düşürmemek, başarılı olanlar arasında yerini ve
düzeyini koruma çabaları,
* Sporcunun yıldızlaşma ve tanınma isteği,
* Performans sporunu bıraktıktan sonraki yaşamın önemsenmemesi,
* Spor eylemlerindeki yarışma olgusu ve bireysel performansı arttırma çabaları,
* Sportif yaşam içerisinde sporcuları eğiten antrenör, beden eğitimi
öğretmenlerinin ve diğer kuruluşların hedef olarak öncelikle sportif başarıyı seçmeleri,
* Yarışmalarda çıkar kombinezonlarının hazırlanması,
* Sporun temel ahlakından uzaklaşması ve spor ahlakının ortadan kalkması
(Kargılı, 2002).
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Fakat doping haksız rekabete neden olmakla birlikte sporcular arasında da
eşitsizlik oluşturmaktadır. Bununla da kalmayıp sporcu sağlığını tehlikeye sokmakta
ölümle sonuçlanabilecek riskler yaratmaktadır. Fair play (sporda centilmenlik)
anlayışıyla da örtüşmeyen doping kullanımı spor etiğine aykırı bir durumdur.
Uluslararası olimpiyat komitesinin bazı etik kodları mevcuttur. Bunlar:
* Değer ve saygınlık
* Doğruluk ve dürüstlük
*Kaynaklar
*Adaylar
* Devletle ilişkiler
*Gizlilik
*Gerçekleştirme, uygulama
Olimpiyatlarda bu kodlara göre uygulamalar yapılması gerekmektedir. Tüm bu
nedenlerden

dolayı

doping

Uluslararası

Olimpiyat

Komitesi

(IOC)

tarafından

yasaklanmıştır. Doping yaptığı tespit edilen sporcuya ise kullandığı madde ve yöntemin
cinsine göre farklı ağırlıkta ceza uygulanmaktadır (Güner, 2000). Sporu yöneten ulusal ve
uluslararası kuruluşların hemen hemen tamamı dopingle mücadelenin önemini kavramış
bulunmaktadırlar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin inisiyatifiyle, Kasım 1999'da,
Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) dopingsiz sporu yücelten ve teşvik eden bir vizyon
ile oluşturulmuş ve aynı zamanda liderlik ve koordinasyon görevi verilmiştir. WADA,
sadece ulusal ve uluslararası düzeyde dopinge karşı verilen savaşı desteklemek ve
koordine etmek için değil aynı zamanda eğitim, danışmanlık, araştırma ve öncülük
çalışmalarını da yönetmektedir ve bu amaçla ayrılan bütçeyi de yasaklı madde ve
yöntemlerin araştırılması için harcamaktadır. Ülkemizde WADA sözleşmesini imzalamış
ve dopingle mücadelede ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca 1993 yılında
kurulan Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu kendi faaliyet alanı
içinde düzenli doping kontrolleri yaparak ve bu konuda çeşitli eğitim faaliyetleri
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göstererek kurulduğu tarihten bu yana önemli bir görevi başarıyla yürütmektedir (Atasü
ve Yücesir, 2004).
Günümüzde, sporcuların kullandığı ilaçlan 3 ana grupta toplamak mümkündür;
*Performans artırıcı (ergojenik) ilaçlar: Sportif avantaj sağlamak amacıyla
kullanılan ilaçlardır. Amfetamin ve kan dopingi örenk gösterilebilir.
*Terapötik ilaçlar: Uygun amaçlı ve özgün tıbbi endikasyonla belirlenmiş
standartlar içinde kullanılan ilaçlardır.
*Zevk/Eğlence ilaçları: Bu gruptaki ilaçlarsa ya yasa dışı olarak ya da
önerilenden yüksek dozda alınan ve ruhsal değişime neden olan maddelerdir (Kurdak,
1996).
Bununla birlikte doping maddeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadırlar.
1.Uyarıcılar
a) Kafein
b) Kokain
c) Amfetamin
d) Efedrin
2. Narkotik Analjezikler
3. Anabolik Maddeler
4. Beta Bloke Ediciler
5. Beta–2 Agonistler
6. Diüretikler
7. Peptid Hormon, Mimetikler ve Analoglar
a) İnsan Koryonik Gonadotropini
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b) Adreno Kortikotrofik Hormon
c) Büyüme hormonu (HGH)
d) Eritropotein
Yasaklanmış yöntemler ise:
1) Oksijen Taşınmasını Arttıran Yöntemler
a) Kan dopingi
b) Modifiye hemoglobin ürünleri
2) Kimyasal ve fiziksel uygulamalar
3) Gen Dopingi olarak sınıflandırılmaktadır (Çınar ve ark., 2007).

SONUÇ
Özellikle boks, güreş, halter, karate, tekvando, judo gibi siklet sporlarında yüksek
yoğunlukta ve yüksek şiddette yapılan antrenmanlarda kaybedilen enerjinin yerine
konulması ve rejenerasyon (yeniden toparlanma) için yeterli, dengeli ve düzenli
beslenme oldukça önemlidir. Sporcular bu antrenmanlarda kaybettikleri enerjiyi yerine
koymak için besin destek ürünlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ürünler hangi türde
kullanılırsa kullanılsın buradaki temel amaç sporcu performansı artırmak, geliştirmek ve
hızlandırmaktır. Bu ürünlerden bazıları doping kapsamında değerlendirilse de büyük bir
çoğunluğu özellikle besinsel olanlarının kullanımı yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu
ergojenik destek ürünlerinin kullanımı gelişigüzel olmamalı mutlaka bir uzman
görüşüne başvurulmalıdır. Sporun tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan doping ise
ergojenik desteklere göre daha riskli bir grupta yer almaktadır. Doping kullanımı haksız
rekabete yol açtığından ve fair play ilkesiyle çeliştiğinden spor etiğine aykırıdır ve
kullanılması kesinlikle yasak olup tespiti durumunda ağır cezaları mevcuttur. Tüm
bunları göz önüne aldığımızda bu maddelerin kullanımının denetlenmesi, sporcuların ve
antrenörlerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi, sağlığın her şeyden önemli olduğunun
bilincine varmalarının sağlanması oldukça önem arz etmektedir.
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GİRİŞ
Gelişen tıbbi tekniklerin getirdiği ileri düzey teşhis ve tedavi olanakları
ülkemizde ve dünyada yaşam süresinin artmasına rağmen, yoğun yaşam temposuna
paralel olarak değişen sağlıksız yaşam biçimi kronik hastalıkların görülme riskini
artırmıştır. Kronik hastalıkların artmasıyla birlikte, bu hastalıkların görülme sıklığı ve
ölüm oranları artmıştır (Erkoç ve Yardım, 2011).
Modern çağda kronik hastalıklar en sinsi katillerdir. Fiziksel hareketsizlik çoğu
kronik hastalıklar için birincil nedendir. Fiziksel aktivite ve egzersiz yaklaşık 35 kronik
hastalığa

karşı

birincil

önleme

stratejisi

olarak

değerlendirilmiştir.

Egzersiz

stratejilerinin; hızlandırılmış biyolojik yaşlanma, erken ölüm, düşük kardiyorespiratuvar
uygunluk,

sarkopeni,

metabolik

sendrom,

obezite,

insülin

direnci,

diyabet,

hipertansiyon, inme, koroner kalp hastalığı, endotel disfonksiyonu, depresyon, anksiyete,
kolon kanseri, meme kanseri, osteroporoz gibi hastalıklar üzerine olumlu etkilerinin
olduğu bilinmektedir (Booth ve ark., 2012). Hipokrat 2500 yıl önce doğru miktarda
egzersiz yapmanın, sağlığa giden en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Literatürde de
egzersizin insan sağlığı üzerindeki pozitif katkısı açıkça vurgulanmaktadır (Samar, 2020).
Bu kitap bölümünün amacı, kardiyovasküler ve pulmoner sistemleri etkileyen hastalıklar
üzerine egzersizin tedavi edici veya rahatlatıcı özellikleri hakkında özet bilgiler
vermektir.
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1. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR
Kalp veya kan damarlarının (arterler ve venler) hastalıklarını içeren gruba genel
olarak kardiyovasküler hastalıklar (KVH) denir KVH türleri çok geniş bir yelpazede
olmasına karşın bu yazıda; hipertansiyon, koroner arter hastalığı (KAH) ve kalp
yetmezliği hastalıklarından bahsedilecektir.

1.1.Hipertansiyon
Hipertansiyon, özellikle beyin ve kalp olmak üzere çeşitli organlara hasar verecek
düzeyde kan basıncının normal sınırlar üzerinde seyretmesidir, diğer bir deyişle kan
akımının düzenlenmesinin bozulması olarak tanımlanabilir. Yaşlanan nüfus ve artan
obezite ile birlikte küresel hipertansiyon yükü artmaktadır ve 2025’e kadar Dünya
nüfusunun üçte birini etkileyeceği tahmin edilmektedir. Yaşlılık ile birlikte seyreden
olumsuz fizyolojik etkiler, mekanik hemodinamik değişiklikler, arteriyal damar sertliği,
nörohormonal ve otonomik düzensizlik, azalan böbrek fonksiyonuyla birleşerek,
hipertansiyona zemin hazırlamaktadır (Oliveros ve ark., 2020).

Dünya çapında

yetişkinlerin %40’ını etkileyen hipertansiyon, koroner arter, inme, kalp yetmezliği ve ani
ölümler için önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir (James ve ark., 2014). Yaşlı
yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı yüksek olmasına rağmen, son zamanlarda
çocuklarda ve ergenlerde hipertansiyon tanıları artmıştır (Meyers ve Sethna, 2017). 2019
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporuna göre Hipertansiyon tanısı koyulabilmesi için
tekrarlanan ölçümlerde kan basıncının sistolik >=140, diyastolik basıncın >=90 mmHg
olmalıdır (www.nefroloji.org.tr).Arteriyal basınç, kalp debisi ve periferik direnç
arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Kararlı bir denge içerisinde sürdürülmesi, doku
kanlanmasının yeterli olduğunun göstergesidir. Arteriyal kan basıncını düzenleyen
mekanizmalar şekil 1’de gösterilmiştir (Moraes-Silva ve ark., 2017).
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Şekil 1. Kan basıncı mekanizmalarını kontrol eden faktörler (Moraes-Silva ve ark., 2017’den modifiye
edilmiştir).

Sedanter yaşam tarzı, kalorisi yüksek ve yağlı yiyeceklerin tüketimi, yüksek
sodyum alımı gibi Batı yaşam tarzını benimseyen ve gelişmekte olan ülkelerde,
hipertansiyonun görülme sıklığının arttığı belirtilmektedir. Günümüzde insanlar,
teknolojiyle değişen, daha pratik ve kolay yaşam tarzını benimsemektedir. Yapılan
çalışmalar hipertansiyonun farmakolojik ajanlar ile yapılan klinik yönetiminin yeterli
olmadığı, bununla birlikte doğru yaşam tarzı yönetiminin de önemli olduğunu
belirtmektedir. Haftada 4 gün egzersiz yapmak, kilo vermek, tuz, alkol ve sigara
tüketimini azaltmak ve Akdeniz tarzı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri,
hipertansiyonu kontrol altında tutmak için etkili tamamlayıcı terapilerdir (Forouzanfar
ve ark., 2017, Ozemek ve ark., 2020).
Hipertansiyonun hareketsiz yaşam ile ilişkili olduğu ve hem aerobik hem de
direnç egzersizlerinin kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Basit bir aerobik egzersiz
olan

tempolu

yürüyüşün

bile

hipertansiyonun

kontrolü

için

önerilebileceği

belirtilmektedir. Kamu spotlarında haftanın 3 günü 30 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz
veya 2-3 günü direnç egzersizleri önerilmektedir. Önerilen bu egzersiz seansları
sonrasında arteriyal kan basıncı düşer ve 24 saat boyunca devam eder bu duruma
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egzersiz sonrası hipotansiyon denir. Bunun yanı sıra günlük yapılan aerobik ve anerobik
egzersizler, arteriyal kan basıncının yüksek olan bireylerde ofiste ve ayakta ölçülen kan
basıncında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (Boutcher ve Boutcher, 2017). Yapılan
çalışmalar, egzersizin hipertansiyon üzerine etkisinin egzersiz yoğunluğuna bağlı
olduğunu belirtmektedir. Aralıklı aerobik egzersizler, kan basıncını düşürmek ve
kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirmek için etkili bir yöntemdir (Molmen-Hansen
ve ark., 2012). Maksimum oksijen tüketimi %70’e kadar olan aerobik egzersizlerin, orta
yoğunluklu egzersizlere oranla etkili kan basıncını düşürücü etki göstermez ancak %70
üzerinde oksijen tüketiminin olduğu aralıklı-aerobik ve anerobik egzersizlerin ofiste ve
ayakta ölçülen kan basıncını azalttığı gösterilmiştir. Yoğunluklu-aralıklı egzersizler,
arteriyal sertlikte, endotel fonksiyonunda, insülin direncinde ve mitokondriyal biyogenez
üzerine etkili olarak, sürekli ve orta yoğunlukta aerobik egzersizlere göre daha kısa
sürede kondisyon sağlamaktadır (Boutcher ve Boutcher, 2017). Düzenli yapılan egzersiz
ile kan basıncının 5 mmHg düşmesi, koroner kalp hastalığına bağlı ölümleri %9, inmeye
bağlı ölümleri %14 ve diğer nedenlere bağlı ölümleri %7 azaltmaktadır (Alpsoy Ş., 2020).
1.2. Koroner Arter Hastalığı
Koroner kalp hastalığı (KAH) terimi, kalp kasına kan akışının azalmasıyla birlikte
iskemiye neden olan patofizyolojik bir durumu ifade etmektedir. KAH’ın en yaygın
nedeni koroner damarlarda ateroskerozdan kaynaklanan daralmadır. Diğer yandan kalp
kapağı hastalığı, şiddetli hipertansiyon, hipertrofik kardiyopati hastalarında da KAH
gelişebilir (Myers ve ark., 2002). Gelişmiş ülkelerde ateroskleroz görülme sıklığının
yüksek olması ve ölümlerin başta gelen sebeplerinden olması nedeniyle, erken teşhis ve
tedavisi için yıllardır çalışılmaktadır. KAH 19. Yüyıldan itibaren yaşam koşullarının
sanayiye adapte olmasıyla birlikte giderek artığı belirtilmektedir. Sedanter yaşam, yaş,
hiperyansiyon, diabetes mellitus, tüketim çılgınlığı ile artan su ve hava kirliliği, hazır
gıda tüketiminin artması, özellikle sigara tüketimi KAH yaygınlığını artırmaktadır
(Murray ve Lopez, 1997). KAH, beş kişiden birinde ölüm nedeni olarak bildirilmiştir.
Özellikle 35 yaş üzerinde ölüme neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen KAH, akut
miyokard infarktüsü, angına pektoris, kardiyak arrest ve kalp yetmezliği gibi
rahatsızlıklar için risk faktörü oluşturmaktadır (Akyüz A., 2020). Son yapılan çalışmalar,
teşhis ve tedavideki ilerlemelerle birlikte, KAH’dan ölüm oranlarının uzun süredir
düştüğü gözlenmiştir. Ancak bu düşüş ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. KAH
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tedavisindeki gelişimlere rağmen, yaşamı kısıtlaması nedeniyle, önümüzdeki yıllarda
ciddi bir ekonomik yük olmakla birlikte sosyal yaşamı kısıtlayan bir sorun olması
beklenmektedir (Murray ve Lopez, 1997; Stolpe ve ark., 2021).
Sedanter yaşam kardiyovasküler ölüm riskini artırmaktadır. Egzersiz eğitimi,
kardiyak rehabilitasyonun önemli

bir bileşenidir. Uygun

egzersiz programları

kardiyovasküler ölüm oranlarını, hastaneye yatış oranını ve kişinin yaşam kalitesini
iyileştirmektedir. Hastalığın patogenezinde doğrudan bir etkiye sahip olmasının yanında
Diabetes mellitus, obezite, hipertansiyon ve psikolojik stres gibi KAH risk faktörlerini
kontrol etmektedir (Akyüz A., 2020). Fiziksel aktivitenin KAH mekanizması üzerine
etkisi çok faktörlüdür. Antrenmanla birlikte uyarılan fibrinoliz, azalmış trombosit
agregasyonu, kan basıncının düzenlenmesi, lipit profilinin optimize edilmesi, endotel
aracılı düzenlemeler ve vazodilatasyon, artmış kalp hızı değişkenliği ve otonomik
düzenleme KAH gelişim riskini azaltmaktadır. Egzersiz eğitimi kardiyo-respiratuvar
uyumluluğu artırarak miyokardiyal oksijen ihtiyacını belirli bir seviyeye azaltır,
otonomik ve koroner endotel fonksiyonları üzerine yararlı etkileri yanı sıra glisemik
kontrol, HDL/LDL oranı, kilo ve psikolojik iyi hissetme üzerine etki ederek KAH riskini
azaltmaktadır (Ades, 2001; Giannuzzi ve diğerleri, 2003).
Yaklaşık 40 yıl önce Morris ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, orta
yaşlı erkeklerin boş zamanlarında yapmış oldukları haftada iki günlük egzersizlerin, aktif
olamayan akranlarına göre KAH geliştirme olasılığını üçte bir oranında azalttığını
bildirmişlerdir (Morris ve ark., 1973). Sattlemair ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada 1100 Kcal enerji harcayan erkek ve kadınlarda KAH riskinde %20 azalmaya
neden olduğunu bildirmişlerdir. Boş zamanlarında yapmış oldukları egzersizler ile <550
kcal/hafta harcayan kişilerde KAH önemli ölçüde azalmaktadır (Sattlemair ve ark., ????).
Lee ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada yaşları 18 ila 100 arasında değişen 55000
katılımcıdan oluşan geniş bir denek grubunda boş zaman koşularının ölüm oranı üzerine
etkisini araştırmışlardır. Sonuçlara göre koşucularda hem tüm nedenlere bağlı hem de
kardiyovasküler ölüm oranlarının, sadenterlere oranla sırasıyla %30 ve % 45 oranlarında
azaldığı bildirilmiştir. Yazarlara göre <10 km/saat gibi düşük hızlarda 5 ila 10 dakika/gün
ya da 50 dakika/hafta koşmanın bile ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını
göstermişlerdir (Lee ve ark., 2014).
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Kardiyak rehabilitasyon (CR) uzun süredir KAH yönetiminin ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilmektedir. Kardiyovasküler risk faktörü yönetimi, psikososyal destek ve
davranış değişikliği ile bağlantılı egzersiz eğitimi, uluslararası kılavuzlar ve politikalarda
kayıtsız şartsız savunulan karmaşık bir sağlık ve yaşam tarzı müdahalesinin temel
bileşenleridir. Kardiyak rehabilitasyon için 1975-2018 yıllarını kapsayan denemeleri içeren
çoklu meta-analizler, fonksiyonel kapasite, hastaneye yeniden yatışlar ve mortalite
üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmesine rağmen kardiyak rehabilitasyonun KAH
üzerine etkisi konusunda farklı görüşler mevcuttur, McGregor ve arkadaşlarının
yaptıkları meta-analiz çalışması egzersiz temelli kardiyak rehabilitasyonun, kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında kardiyovasküler ölüm oranı üzerine etkisinin olmadığını
belirtmişlerdir (McGregor ve ark., 2020). Bu durum optimal egzersiz reçetesinin
oluşturulmasındaki

sıkıntılardan

kaynaklanabilir.

Günümüzde,

kardiyak

rehabilitasyonun süresi, sıklığı ve yoğunluğu hakkında çalışmalar devam etmekte bu
nedenle optimal şartlar konusunda öneride bulunmak zordur. Ancak yapılan meta-analiz
çalışmaları, egzersiz tipi hakkında fikirlerin oluşmasında katkıda bulunmaktadır.
Parasempatik sistem, kalp hızı ve yükünü azaltan otonom sinir sisteminin bir parçasıdır.
Manresa-Rocamora ve arkadaşlarının yapmış oldukları meta-analiz çalışmasında,
egzersize dayalı kardiyak rehabilitasyonun, özellikle genç yetişkin KAH hastalarında,
egzersiz sonrası parasempatik aktiviteyi iyileştirdiğini göstermişlerdir (ManresaRocamora ve ark., 2021). 1995'ten 2007'ye kadar, Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan
Kardiyoloji Koleji kılavuzları (Smith ve diğerleri, 2001), haftada 20-60 dakika 3-5 kez,
hastanın% 50 ila% 80'i yoğunluğunda aerobik eğitimi önermiştir. Günümüzde Ahmadi
ve arkadaşlarının yapmış oldukları, 1986 ve 2019 yılları arasında yapılmış olan ve
kriterlere uygun beş çalışmayı ele aldıkları meta-analiz çalışmasında, aerobik
egzersizlerin

koroner

arter

fonksiyonunu

ve

dolayısıyla

vasküler

vazomosyon

fonksiyonunu iyileştirirken, kronik aerobik egzersizlerin arteriyal düz kas fonksiyonu
üzerine hiçbir değişiklik göstermediğini belirtmişlerdir (Ahmadi ve ark., 2020). Kardiyak
rehabilitasyon sürekli veya aralıklı olabilir, örneğin yürüme, koşma, adım makinesi,
bisiklete binme, kürek çekme veya merdiven çıkma gibi egzersizler önerilebilir.
Rehabilitasyon için önerilen, aerobik antrenman muhtemelen kuvvet antrenmanı ile
desteklenmeli

ve

hastanın

egzersiz

kapasitesi

arttıkça

antrenman

yoğunluğu

artırılmalıdır. Kardiyak rehabilitasyon öncesi bireysel kapasiteyi değerlendiren testler
yapılmalıdır. Bu testler doktor gözetiminde eğitimli personel ile yapılmalıdır.
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1.3. Kalp Yetmezliği
Kalp yetmezliği (KY), kardiyak yapısal ve işlevsel bozukluklar nedeniyle periferik
dokunun metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince kan pompalayamaması
durumudur. KY olan hastalarda maksimum oksijen alımı (VO2max) daha düşüktür.
Dünya çapında yaklaşık 26 milyon insanı etkilemektedir, ölüm oranlarının önde gelen
nedenlerinden biridir.

Batı ülkelerinde yetişkin nüfusun %1-2’sinde olduğu tahmin

edilen KY, dünya çapında yaygınlığı giderek artmaktadır. Yaklaşık 55 yasında erkeklerin
KY yakalanma riski %33 iken kadınlarda %28’dir (powell von Haehling ve ark., 2021). 70
yaş üzerine KY görülme oranı %70’in üzerine çıkmaktadır. KY’ye genellikle iskemik
hastalıklar neden olur, ancak hipertansiyon ve kalp kapakçığı hastalığı gibi nedenlerde
de kaynaklanabilir. KY hastalarında kas atrofisi, yorgunluk ve kas gücünün azalması gibi
semptomlar yaygın olarak görülür. KY’e sıklıkla diabetes mellitus, arteriyel hipertansiyon
ve atriyal fibrilasyon gibi komorbiditeler eşlik etmektedir.
Cattadori ve arkadaşlarının yazmış oldukları güncel derlemede, KY ve egzersiz
arasındaki etkileşimin evrimi üzerinde durmuşlardır. Egzersizin, sadece terapötik bir
müdahale olmadığını aynı zamanda, tanı ve prognostik bir araç olarak da
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Diğer bir değişle, egzersiz hastalığın ilerlemesinde
farklı aşamalarında farklı etkiye sahiptir. KY önlemede (birincil önleme), KY oluşumunu
önlemede fayda sağlamaktadır. KY mevcut iken (ikincil koruma), KY patogenezinde
fayda sağlar, KY hastalarında geleceğin tahmini için egzersiz yapma kapasitesindeki
bozulma, prognostik bir faktör olarak kullanabileceğini belirtmişlerdir (Cattadori ve ark.,
2018).
KY hastasının ejeksiyon fraksiyonuna bağlı olarak, KY, azaltılmış ejeksiyon
fraksiyonu (HFrEF) ile KY ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu (HFpEF) ile KY olarak
sınıflandırılabilir. HFrEF'li hastaların, yaşam kalitesini ve prognozu iyileştirmek için
çeşitli farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçenekleri mevcuttur. HFrEF için en
önemli farmakolojik tedaviler arasında renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS)
inhibitörleri bulunur. Ancak, HFpEF'li hastalarda, görülme sıklığını ve ölüm oranını
iyileştiren

herhangi

bir

tedavi

gösterilmemiştir.

HFpEF

tedavisi

genellikle

hipertansiyonun iyileştirilmesi ve / veya altta yatan semptomlarının hafifletilmesi ile
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yönlendirilir, yani mevcut kardiyak tedavilerin herhangi bir kombinasyonu ayrı ayrı
kullanılabilir (Rachamin ve ark., 2021).
Pandey ve arkadaşları, Cooper Boylamsal Çalışma Merkezi ve Medicare/Madiaid
Hizmetleri Merkezi verilerini değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmeye göre, kondisyon
düzeylerini

artıran

göstermişlerdir

bireylerin

(Pandey

ve

KY’den
ark.,

hastanede

2015).

Vücut

yatış
kitle

oranlarının
indeksinden

azaldığını
ziyade,

kardiyorespiratuvar zindelikteki değişimlerin KY riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Egzersize düşük kardiyorespiratuvar uygunluğun belirlenmesi, egzersiz eğitiminin risk
faktörü profilini, sol ventrikül yapısı ve işlevi, miyokardiyal zorlanma paterni üzerinde ve
damar sertliği üzerindeki etkisinden dolayı, sadece erken evre belirteci olarak değil, aynı
zamanda KY önleme hedefi olarak da kabul edilebilir (Brinker ve ark., 2014). Fiziksel
aktivitede 1 MET (Metabolik Eşdeğer Dakika)’lik iyileşmenin, sonraki yaşlarda HFpEF
gelişme riskinde %17 azalmaya neden olduğu ve haftada dört ya da beş gün yapılan 30
dakika ve üzeri dinamik egzersizlerin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları koruduğu
bildirilmiştir (Bhella ve ark., 2014).
Egzersiz eğitimi, “kardiyovasküler sistemin performans kapasitesini artırmak için
tekrar tekrar yapılan egzersiz (aerobik egzersiz eğitimi) veya kas iskelet sistemi (direnç
egzersiz eğitimi) olarak tanımlanır. KY hastalarında egzersiz eğitiminin faydaları iyi
belgelenmiştir. Sistematik incelemelerden ve meta analizlerden elde edilen sonuçlar,
egzersiz eğitiminin yalnızca güvenli olmadığını, aynı zamanda hastaneye yatma riskinin
azalması ve ölüm oranının düşmesiyle de ilişkili olduğunu göstermiştir (Thompson P.D.,
2005). Düzenli yapılan egzersiz eğitimleri, miyokardiyal fonksiyonu, sistemik arteriyal
uyumu, vuruş hacmini artırır ve kardiyomegali ile mücadele etmede etkilidir. Egzersiz
yapan kişilerde kasta pozitif değişikliklere neden olur ve anaerobik eşiği artırır. Düzenli
yapılan egzersiz, sempatik sinir sistemi ve RAAS sistemlerinin fonksiyonlarını azaltır.
Yapılan çalışmalar aralıklı egzersiz programlarının, orta düzeyde yapılan sürekli aerobik
egzersizlerden daha yararlı olduğu gösterilmiştir. Hastalar, düşük bir egzersiz
kapasitesinden başlayarak aralıklı eğitime başlayabilir ve süre, sıklık ve yoğunluğu
kademeli olarak artırarak kardiyovasküler uyumu artırabilir (Wisloff ve ark., 2007).
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2. PULMONER HASTALIKLAR
Akciğer ve solunum sistemi ile ilgili diğer organları etkileyen hastalıklara
pulmoner hastalıkla (PH) denir. Geçirilmiş enfeksiyon, sigara kullanımı, iritan
maruziyeti, hava kirliliği gibi nedenler PH’a sebep olmaktadır. Bu yazıda PH türlerinden
olan; kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), astım ve kistik fibrözis hastalıkları
üzerine egzersizin rolünden bahsedilecektir.
2.1. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), spirometri ile belgelenen, zararlı
partiküllere ya da sigaranın içerdiği ve biyokütle yakıtlarından kaynaklanan zararlı
gazlara maruziyetin neden olduğu havayolu ve/veya alveolar anormalliklere bağlı hava
kısıtlanmasının ve kalıcı solunumsal semptomların görüldüğü yaygın, önlenebilir ve
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Akciğerlerin zararlı partiküllere veya gazlara anormal
enflamatuvar yanıtları ile ilişkilidir. KOAH terimi çok genel olabilir, çünkü kronik
bronşitin hava yolu anormallikleri ve amfizemde parankimal akciğer dokusunun
periferik kaybı ile birlikte muhtemelen farklı genetik geçmişlere sahip çeşitli hücresel ve
patofizyolojik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 1-antitripsin eksikliği adı verilen
nadir görülen genetik hastalık, KOAH oluşmasında katkıda bulunabilir.

Dünya

genelinde yaygın görülmektedir ve oldukça maliyetli bir hastalıktır (Rabe ve Watz, 2017).
KOAH, yaklaşık 400 milyon insanı etkilemektedir ve halihazırda dünya çapında üçüncü
önde gelen ölüm nedenidir (Labaki ve Rosenberg, 2020).
Lif kasılma hızı ve birincil metabolizma türü, yorgunluğa karşı dirençlerini
belirler. Tip I lifler yavaş kasılan liflerdir ve yorulmaya karşı dirençlidir. Tip II lifler, hızlı
kasılan liflerdir ve yorgunluğa karşı dirençsizdirler. Solunum kas fonksiyonu bozukluğu
KOAH’lı hastalarda oldukça yaygındır, bu durum egzersiz kapasitesinde azalmaya neden
olabilir. Solunum kasları, onları daha dirençli hale getiren aşamalı adaptasyona
uğramasına rağmen hem güçte hem dayanıklılıkta bir düşüş yaşanır (Jobin ve ark., 1998).
Kas lifi atrofisi, KOAH’lı hastalarda yaygın görülen sistemik bir bozukluktur. İskelet kası
fonksiyonunun bozulması, kas kütlesi ve gücünde azalma, tip I ve tip II kas liflerinde
atrofi, lif kılcal damar oluşumunda azalma ile karakterizedir ve KOAH’lı hastalarda
egzersize töleransın azalmasına katkıda bulunmaktadır (Barreiro ve ark., 2009).
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Pulmoner rehabilitasyon (PR), kapsamlı hasta değerlendirilmesi dayanan,
egzersiz ve davranış değişikliği eğitimlerini içeren, kronik solunum hastalarının fiziksel
ve

psikolojik

durumunu

iyileştirmek

için

tasarlanmış

özel

terapiler

olarak

tanımlanmaktadır. Bu terapilerin amacı sağlığı geliştirici davranışlara uzun vadeli
bağlılığı teşvik etmektir. KOAH’lı hastalar için fiziksel aktivite çok önemlidir. Hem
egzersiz eğitimi hem fiziksel aktivite müdahaleleri, PR ayrılmaz bir parçasıdır ve KOAH’lı
hastaların yönetimi için elzemdir. PR, dispne (nefes darlığı) ve yorgunluğu azaltır,
egzersiz toleransı ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirir ve KOAH’lı hastaların
hastaneye yatışlarını ve ölüm oranlarını azaltır (Puhan ve ark., 2011). Patolojilerin
ilerlemesiyle KOAH’lı hastalarda, solunum fonksiyonlarında bozulması nedeniyle,
egzersiz sınırlaması artabilir. Ancak düzenli egzersiz eğitimi, gelişen egzersiz
intoleransını iyileştirebilir. Egzersiz eğitimi, yaş, cindiyet, dispne seviyesi veya hastalığın
ciddiyetinden bağımsız olarak KOAH’lı hastalar için faydalıdır. Hastanın fiziksel
kapasitesi azalmış tüm KOAH’lı hastalara tavsiye edilmelidir ve egzersiz eğitimi
verilmelidir. Çeşitli eğitim türleri mevcuttur ve egzersiz reçetesi hastaya göre kişisel
uygulanmalıdır. Örneğin; Orta şiddette yapılan eksantrik eğitimler, KOAH’lı hastalarda
gelişen sarkopeniden koruyabilir (Tieland ve ark., 2018). Dayanıklılık egzersiz eğitimi,
KOAH’lı hastalarda egzersize bağlı hiperinflasyon (ekpirasyondan sonra akciğerlerde
kalan hava hacminin artması), dispneyi iyileştirir, kalp atım hızını düzenler ve kas
fonksiyonunda bozuklukların oluşmasını engeller. Dayanıklılık egzersizleri olan zemin
üzerinde yürüme ya da bisiklet ergonometresi üzerinde yapılan egzersizler PR için
önerilmektedir (Leung ve ark., 2010). VO2max seviyesi %80’nin üzerinde olan
yoğunluklu yürüme ya da bisiklete binme egzersizlerini, Callanetics egzersileri ile
karşılaştırıldığında, yoğunluklu egzersiz programının zindeliği artırdığı bulundu. Her iki
egzersiz eğitiminin dispne üzerine olumlu etkileri olduğu saptandı (Normandin ve ark.,
2002). Birçok çalışma kuvvet antrenmanlarının KOAH hastaları için sadece kas gücünü
değil aynı zamanda egzersiz kapasitesini de artırdığı belirtilmiştir (Mador ve ark., 2004,
Vonbank ve ark., 2012). Yoğunluklu egzersizlerin yanı sıra, KOAH’lı hastalar günlük
aktiviteleri için çok eklemli egzersizler önerilmektedir, bunun yanı sıra kas
dengesizliklerini düzletmek için tek eklemli egzersizler de gerekebilir (Gentil ve ark.,
2017).
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2.2. Bronşiyal Astım
Bronşiyal astım, dünyada ki en yaygın kronik hastalıklardan biridir. İnsan
nüfusunun %10’undan fazlasını etkilemektedir. Bronşiyal astım, kronik ancak geri
dönüşümlü, hava yollarının çevresel uyaranlara aşırı duyarlılıkları ve hava akımının
sınırlanması ile karakterize, klinik olarak heterojen, enflamatuar bir solunum yolu
hastalığıdır (Holgate S.T., 2008). Hava yollarında gelişen inflamasyon, öksürük, nefes
darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma ve kas gerginliği hissiyle birlikte,
ekspiratuvar hava akımının kısıtlılığına sebep olmaktadır. Bronşiyal astımın artan
yaygınlığı, yeni tedavi yöntemlerinin sürekli eksikliği, hastalığın yetersiz önleme çabaları,
yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini önemli kılmaktadır. Klinik tablo maruz kalınan
ortama göre değişebilir. Isınmadan egzersiz, polen gibi çeşitli allerjenler, iritan maddler,
hava değişikliği veya solunum yolu enfeksiyonları tarafından tetiklenebilir, hayatı tehdit
edecek düzeyde alevlenmeler görülebilir (Becker ve Abrams, 2017).
Astım hastalarında, hırıltılı solunum, öksürme ve göğüste sıkışma ile karakterize,
sıkı egzersize bağlı bronkokonstrikisiyon görülebilir. Bu durumda egzersiz sonrası FEV1
(zorlu ekspiratuvar hacmin 1. Saniyesinde çıkan hava) değerinde %10-15 azalma görülür
(Weiler ve ark., 2010). Bu durum bronşiyal astım hastalarının egzersizden kaçmasına
sebep olmaktadır, ancak bu kaçış hastaların sağlığını daha kötü etkilemektedir ve iskelet
kaslarının daha fazla bozulmasına sebep olmaktadır (Moxham ve Jolley, 2009). Birçok
çalışma düzenli yapılan egzersizin, dayanıklılık kapasitesini, fonksiyonunu ve yaşam
kalitesini artırarak astım semptomlarını iyileştirebileceğini göstermiştir (Carson ve ark.,
2013). 10 yıllık bir araştırmada 757 çocuk üzerinde çalışan Rasmussen ve arkadaşları,
çocukluk döneminde fiziksel zindelikteki düşüşün ergenlik döneminde astım başlangıcı
ile önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna varmıştır (Rasmussen ve ark., 2000). Huovinen
ve arkadaşları, 262 çift ikiz üzerinde yaptıkları 17 yıllık çalışmada, ikizler arasında
egzersiz koşullandırmasına katılan kişinin astım riskini azalttığını buldu (Huovinen ve
ark., 2003).
Çok sayıda çalışma egzersiz için uygun zamanın tasarlanmasının, akut olmayan
astım ataklarında eğitimin ve egzersizden önce yeterli hazırlık faaliyetlerinin astımı
önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Astıma yatkın hastaların egzersiz öncesi
ventolin uygulanması, 5-10 dakika sonra egzersiz eğitimin yapılması astım ataklarını
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azaltabilmektedir (Cheng ve Huang, 2014). Yürüme, koşu, yüzme ve bisiklete binme gibi
yaygın egzersiz türleri astımlı çocuk ve yetişkinlerde genellikle çok güvenlidir.
Araştırmalar, uygun egzersizin çocuklarda astım semptomlarını iyileştirebileceğini, acil
ilaç ihtiyacını azaltabileceğini ve akciğer fonksiyonunu iyileştirebileceğini göstermiştir
(Cai ve ark., 2018). Haftada 3 gün, günde en az 20 dakika egzersiz yapmanın, astımın
kontrolü için güvenli bir yol olduğu bildirilmiştir (Ding ve Zhong, 2020).
Astım hastaları için önerilen egzersiz reçeteleri, kişiye özel, doktorlar tarafından
tasarlanmalıdır ve temel olarak orta-yüksek yoğunluklu aerobik egzersizler içermelidir,
örneğin bisiklete binme, koşma, yüzme (astımı tetikleme oranı en düşük olan spor türü)
ve top oynama. Egzersiz öncesi 15 dakika ısınma hareketleri önerilmektedir. Egzersize
uygun olmayan bireyler için egzersiz reçeteleri, düşük yoğunluklu eğitimle başlayarak,
kademeli olarak artırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 ay sonra haftada 3 gün egzersiz düzenine
başlanmalıdır (Tan ve Spector, 2002).
2.3. Kistik Fibrözis
Kistik Fibröz (KF), multi-sistemik, mukus ve ter üreten hücreleri etkileyen
otozomal resesif bir hastalıktır ve hastaların %90’nında ölüme yol açar. KF, birçok
organda bulunan epitel yüzeyinde yer alan transmembran klor kanalı olarak görev yapan
kistik fibrozis transmembran regülatör (KFTR) proteini kodlayan gendeki resesif
mutasyonlar sonucu oluşur (Guggino ve Banks-Schlegel, 2004). Çocukluk çağında,
sıklıkla ilerleyici akciğer bulguları ile birlikte, pankreas yetersizliği, terde artmış klor
seviyesi ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülmektedir (Üstü ve Uğurlu, 2016).
Baskın semptomu zamanla solunum yetmezliğine ve kalp hastalığına yol açan ilerleyici
obstruktif akciğer hastalığıdır. Azalmış olan pulmoner solunum, fiziksel gelişimi
kısıtlamayla birlikte, kas fonksiyonlarında ve zindeliklerinde azalma, diyabet ve
osteoporoz gibi hastalıkların gelişmesine ön ayak olmaktadır (Bradley ve Moran, 2002).
Dünya çapında yaklaşık 70000 vaka bulunmaktadır ve her yıl yaklaşık 1000 vaka
eklenmektedir. KF’nin yeni doğanlarda görülme sıklığı 1/2500 ile 1/20000 arasında
değişmektedir. Kuzey Avrupa beyaz kökenli insanlarda her 2000-3000 doğumda 1 olacak
şekilde yaygındır, Asya-Amerikalılarda bu oran yaklaşık 30000’de 1’dir (Hamosh ve ark.,
1998).
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Havayolu klirensi (havayolu temizleme) teknikleri son 60 yıldır, KF tedavisinin
temel dayanağıdır. Ancak tam mekanizması yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Egzersizin
havayolu klirensi için kullanılabileceği konusunda ortak görüşlerin olmasına rağmen, bu
tedavi yöntemi için sadece egzersizin etkili olup olmadığı ile ilgili farklı çalışmalar
mevcuttur. KF tedavisinde egzersizin yeri iyi bilinmektedir ve genel fizyoterapi
yönetiminin önemli bir bileşeni olarak daha fazla kabul görmektedir. Öyle ki Avrupa
Kistik Fibrozis derneği, KF hastaları için egzersiz testi, fiziksel aktivite değerlendirmesi
ve egzersiz/aktivite danışmanlığı için kılavuzlar geliştirmek üzere bir çalışma grubu
oluşturmuştur ve ileriki yıllarda kılavuzun yayınlanması beklenmektedir (McIlwaine ve
ark., 2014).
KF’li hastaları, sıklıkla egzersize karşı giderek artan sınırlama ve günlük yaşam
aktivitelerinde azalma eğilimi gösterirler. Bu hastalar, fiziksel aktivite programlarına
dahil

edildiklerinde,

egzersiz

toleransında

artış

gözlenmektedir.

Egzersizin,

kardiyovasküler, pulmoner sistemler ve immünolojik fonksiyonlar üzerindeki olumlu
etkileri nedeniyle kistik fibroz hastaları için vazgeçilmez bir tedavi yaklaşımıdır. Egzersiz
ayrıca akciğer salgılarını temizleyerek, akciğer fonksiyonunu artırır. Hastanın kendine
güveninin yerine gelmesine ve fiziksel refahını düzelmesine yardımcı olmaktadır. Bu
nedenle son zamanlarda kistik fibroz ile ilgili çalışma sayısı artmıştır. Aerobik egzersiz
eğitimi, KF'li hastalarında iyileşme ile ilişkilendirilmiştir. Aerobik egzersiz, hastalar
inspiratuvar rezerv hacminde nefes alırken tidal hacim (soluk hacmi) solunumunu
artırır. Bu durum, kollateral ventilasyon kanallarının kullanımı ile ilişkilendirilmiştir,
hava engelsiz akciğer birimlerinden tıkalı olan yöne doğru hareket eder (McIlwaine ve
ark., 2014). Elbasan ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; klinik olarak stabil
genç, yaşları 5-13 arasında değişen kistik fibroz hastalarında aerobik egzersiz eğitimi ile
birlikte kullanılan aktif solunum teknikleri döngüsünün torasik hareketliliği ve kas
dayanıklılığı, gücü, esnekliği ve hızı gibi fiziksel uygunluk parametrelerini arttırdığı
göstermişlerdir. KF’lu çocukların erken dönemde aerobik egzersiz programına dahil
edilmesinin, bu hastalarda kas dayanıklılığını geliştirmek için önemli olduğunu
belirtmişlerdir (Elbasan ve ark., 2012).
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GİRİŞ
Spor, günümüze her ne kadar sağlıklı bireyler tarafından, sağlıklı olma
durumunun devam ettirilmesi amacıyla yapılsa da, insan sağlığını önemli ölçüde olumlu
etkilediğinin belirlenmesiyle (Samar, 2020) son yıllarda bilim insanları tarafından pek
çok rahatsızlık üzerindeki etkileri de merak konusu olmuş ve ayrıntılı biçimde
araştırılmaya başlanmıştır. Bu sebeple yazdığımız bölümde, egzersizin kronik hastalıklar
üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan yeni çalışmalara yer vermiş bulunmaktayız.

1. NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR VE EGZERSİZ
1.1. Parkinson
Parkinson hastalığı, ilerleyici motor bozukluklarla karakterize, genellikle
yaşlanmaya bağlı nörodejeneratif bir hastalıktır (Bonavita, 2020).
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Dopaminin tükenmesi, dopaminerjik nöron kaybı ve hayatta kalan Substantia
nigra pars compacta (SNpc) nöronlarında "Lewy Cisimciği" (LC) olarak adlandırılan
intranöronal sitoplazmik inklüzyonlar, Parkinson hastalığının patolojik ayırt edici
özelliklerindendir. SNpc, nigrostriatal nöronların somasını içerir ve bunları putamene
yansıtır. SNpc hücre kaybı paterni, dopamin taşıyıcı (DAT) transkriptinin ekspresyon
seviyelerine paralel görünür ve dopamin tükenmesinin, en belirgin olduğu, ana
projeksiyon bölgesi olan dorsolateral putamende olduğu bilinir. Semptomların
başlangıcında,

kaudat

putamenden

dopaminin

tükenmesi,

SNpc

dopaminerjik

nöronlarının ∼%60, ∼%80’i çoktan kaybolmuştur. Bununla birlikte, SNpc'ye komşu
mezolimbik dopaminerjik nöronların hücre gövdeleri, Parkinson'da sınırlı ölçüde
etkilenir. Sonuç olarak, kaudattaki dopamin tükenmesinde önemli ölçüde daha az
tükenme vardır. Bu nedenle, striatumdaki seçici dopamin tükenmesi kaybı, öncelikle
Parkinson patolojisine katkıda bulunur. Genel olarak, Parkinson nöropatolojisinin sadece
dopaminerjik nöron kaybı ve dopamin tükenmesi ile karakterize edildiği algılanır, ancak
nörodejenerasyon, dopaminerjik nöronların çok ötesine uzanır. Nörodejenerasyon ve LC
oluşumu, noradrenerjik (locus coeruleus), serotonerjik (raphe) ve kolinerjik (Meynert ve
DMV'nin çekirdek bazalisi) sistemlerde ve ayrıca serebral kortekste (özellikle singulat ve
entorinal kortekslerde), optik ampulde ve otonomik sinir sisteminde bulunur.
Hipokampal yapıların dejenerasyonu ve kolinerjik kortikal girdiler, özellikle yaşlı
hastalarda Parkinson'a eşlik eden yüksek demans oranına katkıda bulunur (Raza ve ark.
2019).

119

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

Beyinde tüm bunlar gerçekleşirken vücutta görülen semptomları ise;


Bradikinezi



Tremor



Kasılma



Postüral dengesizliklerdir (Bonavita, 2020).

Nörotropik

faktörler,

dopaminerjik

kökenli

farklı

nöron

alt

tiplerinin

olgunlaşmasını desteklemek için önemlidir. Bu nedenle, Parkinson için potansiyel
nöroprotektif tedaviler araştırılmıştır (Sullivan ve Keeffe 2016). Egzersizin, glial hücre
dizisinden türetilen nörotropik faktör için ana reseptörün ekspresyonunu artırarak
(Munoz ve ark. 201), substantia nigradaki nörotropik faktörlerin yukarı regülasyonu
gösterilmiştir (Arnold ve Salvatore 2016). Ayrıca, BDNF'in egzersize bağlı aktivasyonunun
dopaminerjik nöronlar üzerindeki nöroprotektif etkileri hayvanlarda gösterilmiştir
(Gerecke ve ark. 2010). Bu sebeple egzersizin BDNF üzerinden Parkinson’un ilerlemesini
yavaşlatabileceği düşünülmüştür.
Earhart ve Falvo (2013)’te yaptığı derleme çalışmasında, egzersizin yaşam kalitesi,
hareket, denge ve güçle ilgili geleneksel tedaviye yardımcı olacak nitelikte olduğundan,
ilerleyen dönemlerde etkili kullanımının açıkça desteklemesi gerektiği belirtilmiştir.
Ancak Parkinson hastası bireylerde egzersizin nöroprotektif bir etkiye sahip olup
olmadığı henüz belirlenemediğinden net bir şekilde veriler ortaya koymak için henüz
erken olduğu belirtilmiştir.
Feng ve ark. (2020) yılında yaptıkları derlemede yardımcı tedavi ve tamamlayıcı
tedavi olarak egzersizin, kortikal striatumun plastisitesini artırabileceğini ve dopamin
salınımını artırabileceğini, egzersizin motor bozuklukları (denge, yürüme, düşme riski ve
fiziksel işlev dahil) ve motor olmayan bozuklukları (uyku bozuklukları, bilişsel işlevler
gibi) etkili bir şekilde iyileştirdiğini kesin olarak belirtmişlerdir. Parkinson hastalarında
son yıllarda işlev ve yaşam kalitesini arttırmak için egzersizin kullanıldığı bildirilmiştir.
Uhrbrand ve ark. 2015 yılında yaptığı 15 önemli çalışmayı içeren meta-analiz
sonucunda Parkinson’da dayanıklılık antrenmanın kardiyo-respiratuvar kondisyonu
iyileştirebileceğine dair orta düzeyde kanıtlara rastlanırken, direnç antrenmanı,
dayanıklılık antrenmanı ve diğer intensive metodlar Parkinson’da; denge, yürüme
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performansı, Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği-III (UPDRS-III)
skoru ve yaşam kalitesi üzerinde yararlı etkileri olabileceğini, ancak bulguların
bazılarında tutarsızlıkların mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Fakat en önemli bulgu ise
hiçbir egzersiz programı sırasında ve sonrasında herhangi bir fonksiyonda bozulma
olmadığıdır.
Xu ve ark. 2019 yılında yaptığı araştırmalar sonucunda egzersizin, Parkinson
gelişme riskini azaltmak için etkili bir önleme yöntemi olarak kullanılabileceğini ortaya
koymuştur. Fakat yapılan derlemelerin içerisinde incelenen bazı çalışmalarla ilgili soru
işaretleri de mevcuttur. Yeterli egzersiz, bradikinezi, yürüyüş ve dönüş performansı gibi
motor semptomları iyileştirebileceği üzerinde durarak, aynı zamanda, bilişsel eksiklikler,
uyku bozukluğu, duygudurum bozukluğu ve duyusal anormallik gibi motor olmayan
semptomları hafifletebileceğine değinmiştir. Yürüme, bisiklete binme, dans, koşu bandı
eğitimi, tai-chi, yoga gibi egzersizlerin ve bazı kuvvet antrenmanlarının, Parkinson’un
önlenmesi ve semptomların iyileştirilmesi için güçlü bir araç olarak kullanılmasını
önermektedir.
1.2. Alzheimer
Demans, hafıza güçlükleri, dil ve diğer kognitif işlevlerdeki bozukluklar, davranış
değişiklikleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki bozukluklarla karakterize klinik bir
sendrom olarak tanımlanabilir (Qiu ve ark. 2009). Alzheimer hastalığı, genellikle
vasküler kognitif bozukluk (VCI) ile ortaya çıkan en yaygın demans türüdür.
Alzheimer’ın nöropatolojik ayırt edici özellikleri, Aβ peptidinden oluşan yaşlılık
plaklarının hücre dışı birikimi ve hiperfosforile mikrotübül bağlayıcı protein-tau'dan (ptau) oluşan nörofibriler yumakların (NFT'ler) intranöronal birikmesidir. Bu patolojik
belirteçler, nöronal dejenerasyon, nöroinflamasyon, mikroglia aktivasyonu, kan beyin
bariyeri disfonksiyonu ve bilişsel gerileme ile pozitif olarak ilişkilidir (Raz ve ark. 2016).
Kaynaklar aerobik egzersizin, anjiyogenez, nörogenez, sinaptogenez ve bilişle ilgili farklı
serebral alanlarda nörotransmiter sentezindeki artışlar yoluyla Alzheimer'ın ilerlemesini
yavaşlatabileceğini ön görmektedir (Paillard ve ark. 2015).
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Alzheimer belirtileri klinik olarak 7 evrede toplanmıştır;
Evre 1: Hasta bu evrede bilişsel zayıflık semptomları gösterir.
Evre 2: (Çok hafif bilişsel zayıflık) Hastalar cüzdan, anahtar, gözlük gibi genel
objelerin yerlerini unutmaya başlamaktadırlar fakat iletişim becerileri iyi
durumdadır.
Evre 3: (Hafif bilişsel zayıflık) Hastalar konuşma sırasında kelime seçerken ve
tanıdıklarının isimlerini anımsamakta zorlanır, sık sık eşyalarını kaybederler.
Evre 4: (Orta bilişsel zayıflık) Hastalarda kısa süreli bellekte önemli kayıplar
yaşanırken, Kişisel geçmiş ile ilgili bellek unutkanlık başlar.
Evre 5: (Orta-şiddetli bilişsel zayıflık / Erken dönem demans) Hastalar yer ve
zaman kavramları adresleri, telefon numaraları, mezun oldukları okulların
isimleri gibi önemli detayları hatırlayamazlar. Diş fırçası gibi nesneleri tanıyamaz
(agnozi) sonradan öğrenilen ve motor beceri gerektiren hareketleri uygulama
becerileri bozulur (apraksi). Bu evredeki hastalar öz bakım becerileri için yardıma
ihtiyaç duyarlar.
Evre 6: (Şiddetli bilişsel zayıflık / Orta dönem demans) Konuşurken kelime
bulmada zorluklar ve konuşma becerilerinde kayıplar gözlenmektedir (afazi).
İdrar ve dışkı tutmada zorluk yaşayan hastalar günlük aktiviteleri tek başlarına
yapamaz hale gelirler.
Evre 7: (Çok şiddetli bilişsel zayıflık / Geç dönem demans) Hastaların konuşma
yetenekleri git gide kaybolur, yutmada yetisinde kayıplar görülür. Bu evredeki
hastalar 24 saat bakıma ihtiyaç duymaktadırlar (Özkay ve ark. 2011).
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Valenzuela ve ark (2020) yılında yaptığı derlemede egzersizin, Alzheimer
hastalığının riskini ve ilerlemesini önlemeye yardımcı olabileceğini, dahası farklı yollar
aracılığıyla çok sayıda fayda sağlayabileceğine değinmişlerdir.
Morris ve ark. (2017) yılında yaptığı çalışmada 68 katılımcıdan oluşan katılımcı
grubuna yaptırılan 26 haftalık egzersiz sonucunda ara ölçümlerde anlamlı farklılıklara
rastlanmazken, son ölçümlerin analiz sonuçları kardiyorespiratuvar kondisyondaki
değişikliğin hafıza performansındaki ve bilateral hipokampal hacimdeki değişiklik ile
pozitif korelasyon gösterdiğini bildirmiştir.
Cui ve ark. (2018) yaptığı derlemede egzersiz müdahalesinin yaşlananlarda bilişsel
bozukluğun ilerlemesini iyileştirebileceğini, özellikle hafif kognitif bozukluk (MCI) ve
Alzheimerda farklı bilişsel düşüş seviyelerine dayalı standart stratejinin eksik olduğunu
göstermektedir. MCI, Alzheimer’ın nörodejenerasyonun nöroplastisite yoluyla tersine
çevrilebilen klinik öncesi aşamasıdır. Bu nedenle, MCI'nın erken evresinde egzersiz
müdahalesi ve Alzheimer riski altında sağlıklı yaşlanma ve kognitif bozulma sürecini
yavaşlatabileceği, ayrıca demansa karşı umut verici, uygun maliyetli, farmakolojik
olmayan bir tedavi seçeneği sağlayabileceğini açıkça belirtilmiştir.
Shane and Cass (2016) yaptığı derlemede egzersizin, beyin kan akışını
iyileştirdiğini, hipokampal hacmi arttırdığını ve nörogenezi iyileştirdiğini belirtmiştir ve
egzersizin ilaçlara göre daha az yan etkisi olması sebebiyle, insanların daha iyi uyum
sağladığını açıkça ortaya koymuştur.
1.3. MS (Multipl Skleroz)
Multipl skleroz; enflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarıyla baş gösteren,
otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Myelin kılıflar, oligodendrositler ve daha
az oranda akson ve sinir hücresinin hasarlanmasıyla oluşur (Ünal ve ark. 2018). Multipl
sklerozlu kişilerin sayısı küresel olarak 2–2,5 milyon kadardır (yaklaşık 100 000'de 30) ve
oranlar bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişmektedir. Hastalık kadınlarda erkeklerden
daha sık görülür ve genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıkar (Pedersen ve Saltin
2015).

123

| SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4 |

Belirtileri ise;


Ekstremitelerde güçsüzlük



Duysal belirtiler



Ataksi



Mesane problemleri



Yorgunluk



Diplopi



Görme bulanıklığı gibi görsel belirtiler



Dizartri



Bellek-konsantrasyon-dikkat bozukluğu gibi kognitif yakınmalar sık
görülen belirtilerdir (Ünal ve ark. 2018).

Dehkordi (2016)’nın yaptığı 3 gruptan oluşan 90 kişilik MS hastasının katıldığı
çalışmada 12 haftalık egzersiz programı sonucunda, üç grup arasında yorgunluk, ağrı
şiddeti ve psikolojik durum açısından anlamlı bir fark yoktu, ancak çalışma sonrasında
yoga ve egzersiz gruplarında yorgunluk, fiziksel fonksiyon, hastaların günlük yaşam
boyunca oynadıkları fiziksel ve duygusal rol, sosyal fonksiyon, enerji, mental durum ve
genel hijyen artarken, ağrı ve yorgunluğun giderildiği bildirilmiştir.
Ochi (2019)’nin yaptığı derlemenin sonuçlarında genellikle MS hastalarına
geleneksel olarak fiziksel aktiviteye katılmamaları tavsiye edilmesine rağmen, egzersiz
tedavisinin MS hastalarında hastalık modifiye edici antiinflamatuvar ve nöroprotektif
etkilere sahip olduğuna dair artan kanıtlar bulunduğuna değinilmiştir. Ancak kesin
sonuçlar için daha çok çalışma yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Halabchi ve ark. (2017)’nin derleme sonucunda MS hastalarında egzersiz güvenli
ve etkili bir rehabilitasyon aracı olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mevcut
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kanıtlar, denetimli ve kişiselleştirilmiş bir egzersiz programının MS hastalarında
zindeliği, fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini ve ayrıca değiştirilebilir bozuklukları
iyileştirebileceğini göstermekte olduğunu söylemiştir.
Reynolds ve ark. (2018)’de yaptıkları derlemede Engellilik olasılığının yüksek
olması ve nörolojik fonksiyonun azalması göz önüne alındığında, artan yaralanma
korkusu olan MS hastalarında egzersizin rolü hakkında büyük endişeler olduğuna dikkat
çekilmiştir.

2. PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR VE EGZERSİZ
2.1. Depresyon ve Anksiyete
Anksiyete kişinin kendini tehdit altında hissettiği ve çeşitli durumlarda ortaya
çıkan yoğun sıkıntı ve endişe halidir. (Pesen ve Mayda 2020). Depresyon ise, daha önce
zevk alınan aktivitelerden zevk alamamak olarak kendini gösterir (Kafes, 2021).
Depresyon dünyada en yaygın görülen psikolojik sağlık sorunudur (Zimmerman ve ark.
2013) ve genellikle hafif, orta ve şiddetli şekillerde ortaya çıkabilir. Tanımlar değişse de
örneğin, majör depresif bozukluk için yaygın olanı; uyku bozuklukları, yeme
alışkanlıklarındaki değişiklikler, yorgunluk, intihar düşünceleri veya konsantre olma
yeteneğinin azalması gibi birkaç ek semptomun eşlik ettiği depresif ruh hali veya iki
hafta veya daha uzun süre aktivitelere olan ilginin kaybı ile karakterize klinik bir
sendromdur (American Psychiatric Association, 1994). Özellikle son yıllarda yapılan
çalışmalar sayesinde depresyon ve anksiyeteyle mücadelede egzersizin önemli rolünden
bahsedebiliriz.
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Birtürk ve Karagün (2015)’in yaptığı çalışmada egzersizin SBS sınavına girecek
öğrencilerdeki hem durumluk hem de sürekli anksiyete düzeylerini düşürdüğü
belirtilmiştir. Yine Karagün (2020)’ye göre düzenli egzersiz ile birlikte 30. dakikadan
sonra salgılanmaya başlayan endorfin ve seratonin sayesinde bireylerin kaygı, öfke, hatta
depresyon gibi sorunların giderilebileceğini açıklamıştır.
Hafif ila orta dereceli depresyonda, egzersizin etkisi, muhtemel vücut algısı, başa
çıkma stratejileri, öz yeterlilik ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri ve moleküler
düzeyde artmış hipokampal BDNF (Erickson ve ark. 2012) ve serotonin seviyesi (Wipfli ve
ark. 2011) nedeniyle ilaç ve psikoterapiye benzer etkileri olduğunu belirtmiştir (Knapen
ve ark, 2015).
Micheli ve ark. (2018)’ın yaptığı derlemede fluoxetine (SSRI) ve egzersizle ilgili
ratlarla yapılan karşılaştırma araştırmalarında sadece egzersiz yapan sıçanlarda
depresyon semptomlarını azaltabildiği görülürken, sadece fluoxetine verilen ratlarda
anhedonin önlediği görülmüştür. Kombine çalışmalarda ise aşırı stresli durumlarda
dentat girustaki BDNF seviyelerinin azalmasının yanı sıra anksiyete benzeri davranışa
karşı

koyduğu bulunmuştur. Kombine kullanımda ise sonuçların değişmediği

aktarılmıştır.
Kvam ve ark. (2016) yılında yaptığı randomize kontrollü çalışmaları içeren 23
çalışmadan oluşan meta-analiz sonucunda, egzersizin, depresyon için etkili bir müdahale
olduğuna ve antidepresanlarla kombine kullanımı halinde yardımcı tedavi olarak
kullanılabileceği bildirilmiştir.
Schuch ve Stubbs (2019)’da yaptığı Egzersizin depresyonu önlemesi ve tedavi
etmesiyle ilgili çalışmasında egzersizin çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlı yetişkinlerde
depresyonun

gelişmesine

karşı

koruma

sağlayabileceğini,

randomize

kontrollü

çalışmalardan elde edilen sağlam kanıtlar, egzersizin depresyon tedavisinde etkili
olduğunu söylemiştir. Egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığın çeşitli alanlarında birçok
faydası olduğuna ve herkese tanıtılması gerektiğine değinilmiştir.
Santon ve Reaburn (2014) tarafından yapılan 5 randomize kontrollü çalışmadan
oluşan derlemedeki tüm çalışmalarda koşu bandı, açık havada yürüyüş, sabit bisiklet
veya eliptical egzersizi gibi ortamlarda aerobik egzersiz yöntemi kullanıldığı
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belirtilmiştir. Hem grup hem de bireysel programların depresyon belirtilerini azaltmada
etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak değişkenlerin manipülasyonu konusunda denetim
yapılması gerektiğini söylemişlerdir.
Wegner ve ark. (2014)’nın yaptığı 100.000 katılımcının bulunduğu 35
araştırmadan oluşan meta-analiz çalışmasının sonuçlarında, egzersizin hem depresyon
hem de anksiyete üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Dahası yapılan metaanalizler sonucunda egzersizin farmakolojik ve psikoterapötik tedavilerden daha az etkili
olmadığını öne sürmüşlerdir.
2.2. Stres
Organizmanın çevreyle etkileşimi sonucunda fizyolojik ve psikolojik uyum
halinin bozulması sonucunda meydana gelen duygusal gerilim ve gerginlik hali olarak
ifade edilen stres (Özel ve Bay Karabulut, 2018) durumu insanların hayatında bazı
dönemlerde ortaya çıkabilmektedir. Fiziksel hareketsizlikle birlikte vücudun stres
tepkisinin (diğerlerinin yanı sıra artan glukokortikoid ve katekolamin salgılanması ve
sempatik sinir sisteminin aktivasyonu) artarak hastalıkların gelişimine katkıda
bulunduğu, buna karşılık fiziksel aktivitenin yararlı olabileceği öne sürülmüştür (Kramer,
2020).

Hamer ve ark. (2012)’de yaptığı çalışmada egzersizin potansiyel anti-inflamatuvar
etkilerine odaklanmıştır. Özellikle akut egzersiz sonrası gözlemlenen dolaşımdaki IL-6
artışlarının, TNFα gibi pro-inflamatuar belirteçleri inhibe ederken, IL-1 reseptör
antagonistini ve IL-10 sentezini artırarak bir anti-inflamatuar ortamı teşvik ettiğinden
bahsetmiştir. Egzersiz sırasında salınan sitokinlerin, çeşitli organlar ve sinyal yolları
üzerinde spesifik endokrin etkiler uygulayan hormon gibi çalışan iskelet kasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. NFkB sinyal yolağının aktivasyonuna bağlı gibi görünen
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akut stres sırasında, IL-6 salgılanmasının aksine, kas içi IL-6 ekspresyonuyla CA2 + /
NFAT ve glikojen / p38 MAPK yolağı içermesi muhtemel olan bir sinyal kaskad ağı
tarafından düzenlenir. Bu durum egzersize bağlı IL-6 salınımının neden güçlü antiinflamatuar ajan olarak işlev göremediğini kanıtlayabilir nitelikte olduğunu vurgularken
çoğu çalışmanın neden insanlarda düzenli fiziksel aktivite ile çeşitli proinflamatuvar
belirteçler arasında ters bir ilişki gösterdiğini açıklayabileceğini söylerken, egzersiz
çalışmalarından elde edilen sonuçların, egzersizin ardından enflamatuar belirteçlerde
her zaman tutarlı bir azalma bulamadığını da vurgulamıştır. Ancak bu bulguların
bazıları, inflamatuar sitokin üretiminin önemli bir kaynağı olan yağ kütlesindeki
değişikliklerle karıştırıldığını, aslında, egzersizin iç organlardaki beyaz yağ dokusu
iltihabını azalttığı mekanizmalara odaklanmıştır; bunlara, azaltılmış adiposit boyutu,
artan kan akışı, artmış mitokondriyal fonksiyon ve kolaylaştırılmış yağ asidi oksidasyonu,
azalmış hücresel stres ve / veya hücre stresine karşı geliştirilmiş direnç dahil olduğunu
söylemiştir. Hem duygu-durum hem de egzersiz ile iltihaplanma yolları arasındaki tarif
edilen bağlantı göz önüne alındığında, düzenli egzersiz yapanların deneyimlediği daha
iyi zihinsel sağlığın kısmen altta yatan inflamatuar mekanizmasıyla açıklanabileceğini
varsaymak mümkün olacağını bildirmiştir.
Esi van der Zwan ve ark. (2015)’te fiziksel aktivitenin stresi azaltma üzerine
etkileriyle ilgili yaptığı çalışmada, 76 katılımcıya evde 5 haftalık egzersiz programı,
farkındalık meditasyonu ve HRV-BF (Kalp atım çeşitliliği-Biofeedback) uygulamaları
yapılmıştır. Uygulamalara başlanmadan önce ve 6. Haftada uygulamaların bitiminde
yapılan anketlerin karşılaştırılması sonucunda bireylerde gelişmiş psikolojik iyilik hali ve
uyku kalitesinde oluşan düzelmeler faydalı bir etki olduğuna işaret etmiştir.
Uygulamaların stres, anksiyete ve depresif belirtilerin azaldığı belirlenirken, 3
uygulamanın da birbiriyle aynı oranda, iyileşmede etkili olduğuna değinilmiştir. Kısacası
çalışmada egzersizin stres üzerinde olumlu etkisi olduğu açıkça söylenebilir.
Stults-Kolehmainen ve Sinha (2014)’ün yaptığı fiziksel aktivite ve egzersizin stres
üzerine etkilerinin incelendiği 168 çalışmanın sonuncunda stres ve egzersiz arasında
pozitif bir ilişki olduğunu, çelişkili çalışmalar olsa da veriler, stresle her iki yöndeki
davranıştaki değişiklikleri öngören teorilerle tutarlı olduğunu ve egzersizin stresle başa
çıkma veya stres yönetimi tekniği olarak faydalarının dikkat çekici olduğunu belirtmiştir.
Ancak net ifadelere yer vermek için daha titiz çalışmalar yapılması önerilmiştir.
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Pedersen ve Saltin (2015)’te yaptığı derlemede düzenli egzersizin ve fiziksel olarak
zinde olmanın stres seviyelerini azaltabileceğini gösteren kanıtlar olduğunu ve stresi
önlemek için yüksek veya orta yoğunlukta egzersizi tercih etme konusunda farklı
araştırma bulguları olsa da, aerobik egzersizin en etkili yöntem olduğunu belirtmiştir.
2.3. Şizofreni
Şizofreni genellikle gençlik yıllarında kendini gösteren, ilerleyişi ve sonlanışı
kişiden kişiye değişiklik gösteren, henüz etiyolojisi tam olarak belirlenemeyen ve büyük
ölçüde yeti yıkımına sebep olan bir toplum sağlığı sorunudur (Karakuş ve ark. 2017).
Yaşam boyu risk dünya çapında%1'in altındadır ve şizofreni dünya çapında 24 milyon
insanı etkilemektedir (Rastad et al., 2014). Şizofreni hastalarının sağlıklı insanlara göre
daha düşük hipokampus hacmine sahip oldukları bulunmuştur ki bu kronik psikotik
semptomların patogenezi için önemli olabilecek bir bulgu olabilir (Steen ve ark., 2006).
2010 yılında yapılan bir araştırma, 3 aylık bir süre boyunca aerobik egzersizin
hipokampüs hacminde bir artışa ve şizofreni hastalarının kısa süreli hafızasında
iyileşmeye yol açtığını göstermektedir (Pajonk ve ark., 2010).

Yapılan meta-analiz çalışmalarının sonucunda şizofreni hastalarında aerobik
egzersiz üzerine yapılan çalışmalarda, egzersizi pozitif, negatif ve global semptomlar ve
global biliş, çalışma belleği ve dikkat gibi bilişsel alanlar üzerinde etkileri olduğunu
göstermiştir (Falkai ve ark. 2017; Girdler ve ark. 2019).
Firth ve ark. 2017 yılında yaptığı meta-analizler sonucunda egzersizin şizofreni
hastaları arasında kognitif fonksiyonları, özellikle daha yüksek dozda egzersiz kullanan
çalışmalarda iyileştirebileceğine dair kanıt sağladığını bildirmiştir. Kognitif fonksiyonları
geliştirmedeki zorluklar ve egzersizin daha geniş sağlık yararları göz önüne alındığında,
şizofreni hastalarında denetimli egzersiz sağlamaya daha fazla odaklanılması gerektiği
açıklanmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Yukarıda bahsedilen kronik rahatsızlıklarla ilgili olarak günümüzde pek çok
çalışma yapılmaktadır. Fakat hala egzersizin bile tam olarak vücuttaki hangi
mekanizmalar üzerinden rahatsızlıklara ne şekilde ve ne boyutta etki ettiği konusunda
derinlemesine

bilgiye

sahip

olunabilmiş

değildir.

Dahası

bahsedilen

kronik

rahatsızlıklarla ilgili her gün yeni bir bilgi öğrenilirken, egzersizin başlı başına bir tedavi
yöntemi olduğunun iddia edilmesi imkansızdır. Ayrıca yazdığımız bölümde hiçbir
egzersiz yönteminin ilaç tedavisiyle mukayese edilmesi ya da yerini alması gibi bir sav
savunulmamaktadır. Özellikle yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda pek çok
derlemenin yazılması aşamasında, yazarların yöntem bakımından soru işaretleri olduğu
düşünülen ya da sonuçlarının birbiriyle tutarsızlık gösterdiğini fark ettiği çalışmalar da
bulunmaktadır. Bu yüzden yapılacak yeni çalışmalarda deney taslaklarının çok ince
detaylara kadar kurgulanıp ayrıntılı yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir. Son olarak,
incelenen çalışmalarda her ne kadar tutarsız bilgilere rastlansa da, uzman kontrolünde,
gerekli önlemler alındıktan sonra yapılan hiçbir hafif şiddetli aerobik yöntemin hasta
bireylerin ya da sıçanların rahatsızlıklarının seyrini negatif yönde etkilemediği
görülmüştür. Bu da gelecek çalışmalar için umut verici olmuştur.
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