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ÖZET Spor, doğası gereği rekabete dayalı saldırgan bir oyundur. Saldırganlığın en ileri boyutu olan
şiddetin spordaki yansımaları, yönetici, antrenör, sporcu ve seyirci açısından görülse de, medyadaki yansımalarından dolayı seyirci şiddeti daha çok ön plana çıkar. Literatüre bakıldığında sporda ortaya çıkan şiddet, farklı kuramlara dayandırılarak açıklanmıştır. Bu yazıda, sosyal öğrenme ve
engellenme kuramı açısından sporda şiddeti ele alan çalışmalardan söz edilmiştir. Ayrıca kimlik yitimi ve benlik sunumu açısından değerlendiren çalışmalardan kesitler sunulmuş; cinsiyet değişkeni ve medyanın etkisi gözden geçirilerek, şiddetin sonuçlarıyla baş etmede sporun kullanımı ile
ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Benlik kavramı; şiddet; sporlar; seyirci etkisi ; iletişim araçları

ABSTRACT Sport is a naturally aggressive game that depends on rivalry. Reflection of violence on
sports that is the highest dimension of aggression is considered from the angle of managers, trainers,
sportsmen and bystanders. However, what is highlighted more by the mass-media is the violence
brought about by the bystanders. In literature, violence in sports was evaluated depending on various theories. In this study, the studies those refer violence in sports from the angle of social learning and prevention theories were mentioned. We also made use of researches which have
considered the problem from the angle of the concept of violence as a sign of depersonalization
and personality introduction. Gender variant and media influence on violence in sports were also
analyzed. Evaluations about the use of sports to prevent violence were made.
Key Words: Self concept; violence; sports; bystander effect; communications media
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ünya sağlık örgütü şiddeti, “bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel ve duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluklar ile sonuçlanabilen, tehdit ya da
fiziksel güç kullanma” olarak tanımlamıştır.1 Şiddet ve saldırganlık farklı birer olgu gibi değerlendirilse de, çalışmalar incelendiğinde, şiddet ve saldırganlığın birbirinden tamamen bağımsız kavramlar olmadığı görülür. Şiddet, insanda doğal olarak
var olduğu kabul edilen saldırganlık eğiliminin bireysel ya da toplumsal boyutta,
ancak diğerine zarar verecek biçimde dışa vurulması, diğer bir deyişle saldırganlığın insan iradesini hiçe sayan en ileri boyutu olarak tanımlanır.2,3
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Sporda saldırganlık, bir sporcunun, ilgili spor dalına ait kurallar dışına taşarak, karşısındakine zarar vermek niyet ve kastı ile davranışta bulunma eğilimidir.
Küfür etmek gibi sözel saldırganlığın yanı sıra; yakın temas gerektiren bireysel mücadele sporlarında ortaya çıkan; çelme takma, tekme, yumruk atma, spor aletleriyle
vurma gibi bedeni saldırganlıktan da söz edilmiştir. Yine en ileri boyutu intihar olan kendine yönelik saldırganlık ve saldırının sporcu dışında; hedef rakip oyuncu,
antrenör, hakem veya takım arkadaşlarından birisi veya
birkaçına, seyirciye yöneldiği, dışa yönelik saldırganlık
şeklinde de ayırımlara gidilmiştir.4 Dışa yönelik saldırganlık tepkisel şiddet olarak da isimlendirilmiştir. Şiddetin en normal ve hastalıklı olmayan şekli oyunda
ortaya çıkan şiddettir. Yıkım amaçlamayan, nefret ve yıkıcılıkla güdülenmeyen, daha çok hüner gösterme çabasıyla uygulanan türlerinde görülür. Bu tip oyuncu
şiddetinin örnekleri, ilkel kabilelerin savaş oyunlarından, Zen Budistler’in kılıçlı dövüş sanatına kadar birçok
yerde görülebilir. Bütün bu dövüş oyunlarında amaç öldürmek değildir.5

Spor; mücadeleci saldırgan bir oyun olduğundan
şiddet unsurlarını doğasında barındırır. Bu nedenle
oyun alanındaki kurallı sert temasları, şiddet unsuru
olarak göstermek terminolojik bir hata olarak kabul
edilmiştir.6 Rekabetin yaşandığı müsabaka şartları, saldırganlık gösterileri için uygun bir zemin oluşturur.
Spordaki saldırganlığın sınırlarını, ilgili spor dalının kurallarıyla yapılan hareketin taşıdığı niyet ve kasıt belirler. Aynı hareket değişik spor dallarında farklı şekilde
değerlendirilir. Güreşte yapılan bir hareketin hentbolde, boksta atılan bir yumruğun bir başka spor branşında uygulanması ceza gerektirdiği, bedensel temas
sıklığının artması ile saldırganlığın görülme ihtimalinin
arttığı, müsabaka ve rekabet şartlarında, rakibin amacına ulaşmasını engelleyen ve kurallar içerisinde kalan
davranışları da saldırganlıktan ayırt etmek gerektiği belirtilmiştir.4

SPORDA ŞİDDETİN NEDENLERİ

Şiddetin spor ortamlarında ortaya çıkışını; sporcu, yönetici, hakem, amigo, medya, vb faktörler teşvik etmektedir. Örneğin maçlardan önce kulüp başkanı ya da
sözcülerin karşı kulüp ve taraftarlarına yönelik sözlü saldırı ve kışkırtıcı davranışları, maç sırasında taraftarların
gösteri ve tezahüratları, oyuncuların sert davranışları,
amigoların kışkırtmaları, hakemlerin bilerek yada bilmeyerek hatalı sanılan kararları, tartışmalı durumlar,

80

ŞİDDET VE SPOR

spor yazar ve yorumcularının taraflı kırıcı, yanlış ve sert
yorumları, özellikle televizyon kanallarının reyting uğruna federasyonu, hakemi, kulüpleri suçlayan yayınları,
sporda saldırgan davranışlara ve şiddet eylemlerine neden olmaktadır.7

Bu makalede, şiddeti anlamada ortaya konan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Klasik saldırganlık kuramlarına ilişkin literatür taramaları kolayca erişilebilir olduğu
için değinilmemiş, daha çok sporda şiddeti açıklayan sınırlı sayıdaki çalışmalar aktarılmıştır. Sosyal psikolojik
açıdan; kitle, kimlik yitimi ve benlik sunumu yaklaşımları, seyirci şiddeti, medya ve cinsiyet etkisi ve ayrıca bazı tanımlardan da kısaca söz edilmiştir.

SPORDA ŞİDDETİN KAYNAĞI

İlk insanlar beslenmek, vahşi hayvan saldırılarından korunmak, yaşamını sürdürmek için avcılık yapmaya başladıklarında; avcılık, önemli bir uğraşı ve bir spor dalı
olarak ortaya çıkmış ve diğer spor dallarının da kaynağı olmuştur. Bu nedenle tüm spor dallarının kaynağında insanın kendisiyle ve başkalarıyla mücadelesi yer
alır.7 Marsh ise, saldırganlığın kültür ve çevre sonucu
değil, doğuştan geldiğine, biyolojik temelli olduğuna
inanmış, toplumsal yaşamda sporu ve benzeri alanları,
yıkıcı saldırganlığın kontrolü için bir supap olarak görmüştür.8

CİNSİYET AÇISINDAN ŞİDDET VE SPOR

Sporda şiddet kullanımının, özünde erkek kimliğini tanımladığı ve kültürel bir olguya (ataerkil yapı) bağlanarak toplumdan güç aldığı, futbol temelli şiddetin,
erkeklik göstergesi olduğu savunulmuştur.9 Genelde
kadınlar erkeklere göre daha az öldürücü ve daha az fiziksel saldırganlık göstermektedirler. Ama bu, kadınların daha nazik olduğu ve fiziksel saldırganlıkta hiç
bulunamayacakları anlamına gelmemektedir. Bu sonucu doğuran, kişinin içinde bulunduğu kültürdür. Kadın ve erkeğin sahip olduğu farklı cinsiyet hormonlarının saldırganlık düzeylerini etkilediği, testosteron
ve dopamin hormonlarının saldırganlığı arttırıcı; seratonin hormonunun ise azaltıcı bir etkiye sahip olduğu
yönünde çeşitli araştırma bulgularına ulaşılmaktadır.10,11

Saldırganlık ile hormonlar (biyolojik etkenler) arasındaki ilişkinin anlamlılığını gösteren bulgular olsa da,
birçok psikolojik, sosyal ve kültürel etken tarafından da
etkilendiği belirtilmiştir. İnsanlar doğrudan saldırganlığı erkeksi cinsiyet rolleriyle; dolaylı saldırganlığı ise
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kadınsı cinsiyet rolleriyle bağdaştırdıkları için, kadınlar sosyal kabul edilirliği daha fazla olan dolaylı saldırganlığı kullanmaktadırlar.11 İnsanların deneyimleri,
sunulan modeller (ebeveynler, arkadaşlar, çevrelerindeki, televizyondaki ve kitaplardaki kişiler) hangi saldırgan davranışların kullanılabileceği yönünde öğrenme
sağlamaktadır. Yaygın olarak, erkekler fiziksel saldırganlığı kadınlara göre daha çok dışa yansıtırken; kadınlar, arkadaş grubu özellikleri ve kapalı kişisel ilişkilere
ihtiyaç duymaları nedeniyle, dolaylı saldırganlığı model almakta ve toplum tarafından cinsiyetlerine uygun
görülen saldırganlık çeşidini kullanma yönünde pekiştirmektedirler.12

ENGELLENME, ŞİDDET VE SPOR

Bir arzu veya ihtiyaç engellendiği zaman saldırgan davranışlar baş gösterir. Böylece engellenen amaca şiddet
yoluyla ulaşmaya yönelik bir çaba oluşur.5

SEYİRCİ AÇISINDAN ENGELLENMİŞLİK

Yönetim ve medya tarafından çok başarılı olacağı şeklinde koşullandırılan ve başarısız olan takımın taraftarları için her başarısız sonuç; inanç kaybı, düş kırıklığı ve
bir engellenme durumu yarattığından taraftarın tepkisi
kaçınılmaz olur.13,14

SPORCU AÇISINDAN ENGELLENMİŞLİK

Mutlak bir zafer istendiğinde bu durum sporcuda bir
baskı ve tehdit altında olma hissi yaratır. Yarışı kazanamayacağını anlayan sporcular ya da diğer ilgililer, hedefe ulaşmada engellendiklerinden müsabakanın sonucuna
etki etmek, sonucunu kendi lehine çevirmek amacıyla,
kuralları ihlal ederek rakibe saldırgan davranarak şiddet
uygulayabilirler.14

ANTRENÖR AÇISINDAN ENGELLENMİŞLİK

Antrenörlerin, kulüpleriyle başarıya endeksli sözleşmelerinin olması, her maçın mutlaka kazanılması gerektiği
beklentisi, oyuncularda olduğu kadar antrenörler üzerinde de baskı oluşturmaktadır.15 Beklentisiyle uyuşmayan müsabaka sonucu da bir engellenme durumu yaratmaktadır.

SOSYAL ÖĞRENME, ŞİDDET VE SPOR

Şiddet, öğrenilen sosyal bir davranıştır.5 Sosyal Öğrenme Kuramına göre büyük ölçüde çevre tarafından üretilir. Diğer sosyal davranış biçimleri gibi öğrenme süreçleri
yoluyla kazanılır.16 Şiddetin öğrenilmesi gözlemleme,
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taklit etme ve belirli davranışların sosyal zorlamasının
bir sonucudur.5 İnsanlar hayatları boyunca şartlanma,
deneme yanılma, örnek alma, bilişsel öğrenme yollarını
kullanarak; bilerek ya da bilmeyerek saldırgan davranış
veya şiddet eylemlerine özgü davranış kalıplarını öğrenirler. Anne –baba ve toplumun, çocuğu eğitmek amacıyla; korkutma, yıldırma gibi şiddet içeren davranışları
kullanması zamanla şartlı davranışın genelleşmesine yol
açar. Buna göre insan sadece belirli etkilere değil bütün
etkilere karşı saldırgan davranmaya, şiddet kullanmaya
şartlanır. Çocuk eğitiminde şiddetin bir araç olarak kullanılması genç kuşakların da benzer davranışları benimsemesine yol açar. Toplumun din, mezhep, spor, politik
vb alt kültürlerin kimliğini belirlemek, gücünü göstermek tuttuğu takımı başarılı yapmak amacıyla saldırgan
davranış ve şiddet eylemlerine başvurulması toplumsal
öğrenmenin olumsuz örneğidir. Bu örneklerin artmasında yönetici, siyasetçi ve spor adamlarının önemli bir
rolü vardır.14,17

Özellikle duygusal ve bilişsel gelişimi yetersiz, kültür düzeyi düşük olan yetişkinler ve gençler henüz sosyalleşmedikleri için saldırganlık eğilimlerini denetleyemeyip, ekip başlarını da taklit ederek saldırgan davranış
gösterebilirler.18

ŞİDDET, SPOR VE MEDYA ETKİSİ

Çocuk ve gençlerin, gözlem ve taklit ile şiddeti öğrendiği bir önceki başlık çerçevesinde aktarılmıştı. Günümüzde ailenin yanı sıra, her evde olan ve iletişim
araçları içerisinde en çok vakit ayrılan aracın televizyon olduğu,19 olgusundan hareketle, bu kısımda sporda
şiddetin ortaya çıkmasında televizyonun etkisi ve genel olarak medya ile ilgili sınırlı sayıda görüşlere yer
verilmiştir. Kitle haberleşme araçlarının, sporda şiddet
olaylarını giderme, seyirciyi eğitme ve yönlendirme rolü olması gerekirken; sadece kar amaçlı hareket etmekte ve sporda kamusal yayıncılığı göz ardı ederek bir dizi
etik problemlere neden olmaktadırlar.20 Karşılaşmalarda, milli marşlar, bayraklar, devlet başkanlarının hazır
bulunuşu gibi ulusal simgelerden güç alınarak, bir savaş
olacakmış gibi “hücum”, “savunma”, “zafer”, “savaşan
askerler”, kalelerini savunan “kahramanlar”, rakibe gol
yağdıran “vurucu timler” gibi bir dil kullanmaktadırlar.21 Bu şekilde spor müsabakalarının televizyonlarda
bir savaş havasında verilmesi, şiddet görüntülerini izleyen her kesimi etkilerken özellikle çocuklar için iki kat
daha tehlikeli olduğu,19 çocukların televizyondan saldırgan davranışı öğrenmekle kalmayıp, aradan uzunca
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bir süre geçtikten sonra bile bu davranışları taklit de
edebildikleri ileri sürülmüştür.22 Toplumun davranış
kalıpları, değerleri ve düşünce tarzları, kitle iletişim
araçlarıyla bireylere kazandırılıp, öğrenilenlerin içselleştirilmesine destek olunduğuna dair yayınların olması da sporda şiddetin ortaya çıkışı açısından son derece
önem arz etmektedir.23
Spor, büyük oranda televizyon ağıyla dünyada yaygın hale gelmiş ve ticarileşmiştir.24 Ticarileşmiş spor,
toplumun alt tabakalarından gelen bir kişinin, sportif
başarı göstererek toplumsal pozisyonunu yükseltme gibi sosyal hareketlilik olanağı ve elit sporcuların idolleşmesi, medya tarafından mit haline getirilmesini de
sağlar.25 Şiddet ise toplumsal belleğe, o toplumun mitleri, destanları, sanat yapıtları aracılığıyla yerleşmektedir
ve şiddeti biçimlendiren değerler, kültürel mirasla da
ilişkilidir.26

FANATİK, HOLİGAN, SEYİRCİ VE ŞİDDET

Kuramsal gözden geçirme sürecinden önce, günlük dilde çok kullanılan ancak farklı anlamlar yüklenilen “seyirci”, “fan”, “fanatik” ve “holigan” gibi terimlerin
tanımlarına kısaca bakacak olursak. “Spor seyircisi”, bir
spor olayını yerinde canlı ya da film veya televizyon gibi görsel medya yoluyla seyreden herhangi bir kişidir.27
Spor seyircileri dini ayinlere gerçekten inanan katılımcılara da benzetilmiştir.28 Holigan; taraftarlığı şiddet boyutuna vardıran, çevreye zarar veren ve azgınca davranışlarda bulunan kimsedir.29 Fanatiklik, bir takımın taraftarlarını sosyal bir onay çerçevesinde ifade ederken;
şiddeti de içeren aşırı davranışları, sosyal olarak kabul
edilemez bir çerçevede ifade etmektedir.Futbol fanı olmayı belirleyen temel eksenin, takıma duyulan sevgi,
futbol holiganı olmayı belirleyen temel eksenin ise şiddet olduğu ileri sürülmüştür.13 Seyirci şiddetinin nedenleri arasında; sosyoekonomik, politik, coğrafi ya da
medya gibi öğeleri içine alan sosyokültürel etkenlerin
yanı sıra, grupla veya takımla özdeşleşme, kimlik yitimi-insanlıktan çıkarma (dehumanization) mekanizmalarının devreye girmesi gerekmektedir. Saha içinde:
sporun tarzı, skor, oyuncu ya da koçların model alınması ve oyunun kuralları; saha dışında ise: alkol, yoğunluk, engellenme, model alma gibi etkenler katkı
yapmaktadır. Spor ortamlarındaki şiddete, saldırganlık
dürtüsünü bastıramayan, denetleyemeyen, amaç beklentilerine ulaşamayan, yeterince sosyalleşmemiş, benlik, kimlik, kişilik bakımdan bunalım içerisinde olan ve
takımlarıyla özdeşleşen gençlerin yol açtığı bildirilmiştir.14
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BENLİK SUNUMU, KİMLİK YİTİMİ, SPOR VE ŞİDDET

İnsanlar çoğu zaman hareketlerini diğer kişilerin üzerinde pozitif etki yaratmak için düzenlerler,30 bu şekilde
bireyin diğerlerinin gözündeki izlenimini yaratıp yapılandırmasına benlik sunumu denmiştir. Çoğu insan, kendini zeki, başarılı, sevilen ve yetenekli görmek ister. Belli
bir kimliğe ilişkin bir iddiada bulunur ve böyle bir girişimi duyurduğunda da, iddialarında haklı çıkabilmek
için ek bir baskı yaşar.31

Egzersiz ortamındaki benlik sunumu da insanların
egzersiz bilincini, tutumunu ve davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir.32 Benlik sunumuna önem verenlerin egzersiz sırasında davranışları
bireysellikten çıkarak diğer kişilerin fikirlerine, görüşlerine ve davranışlarına göre biçimlenmeye başlar. Birey
beğeni ve ilgi görmek için davranışlarını şekillendirir.33
Bu şekilde spor ortamlarında bireyin diğerlerini etkileme ve olumlu izlenim oluşturma isteği doğrultusunda
davranışlarını düzenlediği34 ve eğer karşısındaki kişilerin
davranışını, kendi öz değerini azaltmaya, kendi kabullenişini sarsmaya ve küçük düşürmeye yönelik olarak algılarsa, çoğu kez öfkeyle karşı-yanıt verdiği bildirilmiştir.35
Le Bon’un anonimlik olgusu, kimlik yitimi (deindividuation) yaklaşımına göre, belirli bir grup içinde antisosyal davranışları arttıran anonimlik durumunda,
sorumluluğun yayılması, bir grubun varlığı vb. koşullarından dolayı, bireyin, kendisini gözlemleme ve başkalarının kendisini nasıl gördüğüyle ilgili kaygı düzeyi
düşer. Bunun sonucunda ya suçluluk, utanç, korku ve
toplumsal normlara bağlılığa dayanan kendini kontrol
etme mekanizması zayıflar. Ya da davranışları üzerindeki ketlemeyi gevşeterek, kitle içinde bireysel kimliğini
kaybeder, erir, buharlaşır; bunun sonucu aşırı davranışlar gösterir. Tek başına rasyonel ve benlik farkındalığı
yüksek olan birey, bu yaklaşıma göre, kitleye girdiği andan itibaren kimliğini kaybeder.13

SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN KİMLİK KURAMI,
KİTLE PSİKOLOJİSİ VE ŞİDDET

Sosyal Kimlik Kuramına göre, takımıyla özdeşleşen taraftarlar, takıma fazla duygusal yatırım yaptıklarından,
spor karşılaşmaları sırasında uyarılma düzeyleri artar
ve bu artış, yenilgi durumunda dış grubun kalıp yargıları doğrultusunda algılanmasına ve değerlendirilmesine, ayrıca yoğun olumsuz duygusal tepkilere yol açar.
Yenilgiden dolayı tehdit edilen grup, benlik saygısını
tekrar kazanabilmek için açık saldırgan davranış gösterir.36
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Sporda şiddet ve saldırganlık olaylarında kitle psikolojisinin rolü büyüktür.37 Spor kitleleri, diğer kitlelerin aksine, ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı belli olan,
durağan ve geleneksel türde kitlelerdir. Bu yüzden, “düzenli” ve “norma uygun” davranmalarına karşın,38 aynı
kitleler karşılaşma öncesi, sırası ve sonrası çok çeşitli kollektif davranışlar sergilerler. Örneğin; bilet almak için
kuyruk olan kitlenin davranışları düzenli ve belirli bir
norma uygun iken, aynı kitlenin spor karşılaşması sırasında hakem ya da rakip takım oyuncularını protesto için
oyun sahasını işgal etmesi ise düzensiz ve normsuz olarak değerlendirilmiştir. Tek başına herhangi bir kötülük
yapmayan bir birey, kitle içerisinde her şeyi yapacak bir
güçte olduğunu hisseder ve önüne gelen her engeli kolayca tahrip eder, yıkar.29,37 Kitleler saldırganlaştıkça bireyde kimliksizleşme gözlenir. İnsanlar toplum içinde
medeni davranma normuna karşı gelmemiş olmak için
temeldeki tepkisel, saldırgan ve bencil doğalarını pek
göstermezler. Bu bastırılan özellikler kalabalıkta açığa
çıkar. Buna aracı olan mekanizma ise kimliksizleşmedir.29

SPORUN ŞİDDETİ TETİKLEMEDE ETKİSİ

İzleyicinin, bir futbol oyunundaki saldırganlığı gözlemesi, normal zamanda, saldırganlığa vurduğu ketlemeyi kaldırarak, içsel kontrol mekanizmalarını zayıflatabildiği bildirilmiştir.13 Seyircinin sporda tanık olduğu şiddetten etkilenme düzeylerini araştırmak amacıyla basketbol ve Amerikan futbolu seyredenler ile amatör
boks seyredenlerin, maç sonrası saldırganlık düzeyleri,
Tematik Algı Testi (TAT) ve Cümle Tamamlama Testi
ile ölçülmüş, basketbol ve Amerikan futbolu seyredenlerin saldırganlığında artış bulunurken, boks seyredenlerinkinde azalma görülmüştür.39 Bir başka çalışmada,
Amerikan futbolu ve jimnastik karşılaşmaları öncesi ve
sonrasında seyircilerin saldırganlık düzeyleri Buss-Durke Düşmanlık Envanteri ile ölçüldüğünde, futbol seyircilerinin düşmanlık düzeylerinin maç öncesine göre
düştüğü; jimnastik seyircilerinin düşmanlık düzeylerinde ise fazla bir değişme olmadığı,40 bunun da fiziksel temas içeren sporları seyretmenin, insanlarda saldırganlığa karşı olan ketlemeyi azalttığı ve bu azalmanın
da sözel düşmanlık düzeyinde artışa yol açtığı bildirilmiştir.41 Buz hokeyi ve güreş karşılaşmasını seyredenlerin karşılaşma sonrasında düşmanlık düzeyleri
artarken, rekabetçi fakat saldırgan olmayan yüzme yarışmasında deneklerin düşmanlık düzeylerinde hiçbir
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tinin sık görülmesinin oyunun popülerliğinden kaynaklanabileceği iddia edilmiştir.42

ŞİDDET İLE BAŞ ETMEDE SPORUN ETKİSİ

Spor, saldırgan dürtülerin, yıkıcı enerjinin yıkıcı olmayan bir şekilde boşalımına olanak vermektedir. 13,43 Düzenli ve doğru planlanmış egzersizin kısa ve uzun
dönemde “trankilizan etki” ile nöromüsküler tansiyonu
azalttığı söylenmiştir.44 Dinlenmeyi sağlayan delta uykusunda önemli rol oynadığı iddia edilen seratonin ileticisi, fizik egzersizden sonra da salgılandığı, egzersiz
yapanların dinlendirici uyku uyumalarının yorgunluktan değil, maddenin salgılanmasından ileri geldiği,45
sporun özellikle nörovejedatif sinir sistemi dengesine
olumlu etkiler yaparak aşırı heyecanları, sinirlilik hallerini ve anksiyeteyi düzelttiği, kişisel iradeyi kuvvetlendirdiği bildirilmiştir.46 Sporun bilinen bu olumlu
etkileri kimi zaman ruhsal hastalıkların tedavisinin bir
parçası durumuna gelmesini sağlamıştır.47 Şiddetin ortaya çıkardığı psikolojik travmayla baş etmede sporun
etkin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla da yapılan bir çalışmada; şiddete maruz kalan öğrencilerin benlik algısını olumlu yönde değiştirmede, uyum düzeylerini artırmada, travmayla baş etmede serbest zamanlarda ilgi ve yeteneğine uygun alanda spor yapmanın etkili olduğu bulunmuştur. Bunun da sevilen bir alanla
uğraşma ve onaylanma ihtiyacı ile kendini iyi hissetme
duygusunun arttığı, şiddetin ortaya çıkardığı olumsuz
duyguların spor aracılığı ile ifade edilmesi, benzer yaşantıya sahip insanların olduğunu görme ve başarma
duygusunun sonucu olduğu bildirilmiştir.48

SONUÇ

Geçmişte spor, avlanma ve hayatta kalabilmek için şiddete dayalı kullanılsa da,7,8 günümüzde değişen ihtiyaçlarla birlikte, yaşam mücadelesinin getirdiği olumsuz
durumlarla baş etmede destek alınması gereken bir araç
konumundadır.43,46 Fiziksel sağlık ile birlikte psikolojik
problemlerin giderilmesinde de önemlidir.47,48 Bir çeşit
oyun olarak değerlendirilen spor,6 psikolojide kullanılan
oyun terapisi yöntemine benzer bir şekilde; çocukların
kendilerini ifade ettikleri, gerginliklerinin azaldığı, kendi yaşamları üzerindeki kontrollerini yeniden kazandıkları bir süreç49 olarak işlediğinde; çocuk ve gencin, ilgilerine uygun, rahat bir etkinlik seçmeleri desteklendiğinde, sorun çözme becerilerini ve gelecekle ilgili inanç
ve isteklerini oyun yoluyla ortaya koyarak rahatladıkları bildirilmiştir.48,50
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