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 Yaşama Sanatı Serisi 3   

“Rüzgârınızı doğru kullanın” 
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 Beden, ruhsal dünyamızın elbisesidir. Bu nedenle spor sadece 

bedensel sağlığımızın değil ruh sağlığımızın da koruyucusudur. 

Spor yapmayan insanların bedenlerine saygıları yoktur. Bu 

saygısızlığı beden çeşitli hastalıklar çıkartarak bedelini ödetir.  

 

Karşılıklı olarak psikolojik ve bedensel dünya birbirlerini 

zorlayarak insanın dengesini bozarlar. Hepimizin bir dengesi 

var ve bu bozulduğunda tekrar normal ritmine sokmak epey 

çabayı gerektirir. Bir çok hastalığın mucizevî tedavisi 

bulunduğundan dengesi bozulmuş bir insanın biri iyileşirken 

diğeri bozulan vücudunun ve ruhunun parçalarıyla uğraşarak 

uzun bir ömrü doldurur.  

Hayatın şifrelerinden birisi beklide en önemlisi bedenin kendi 

doğasına uygun çalıştırılmasından geçmektedir. Bedenimiz 

günümüz dünyasına uygun dizayn edilmemiştir. Tıpkı 

atalarımız gibi yoğun fiziksel aktivite ister. Bu gizi keşfetmiş 

olanlar sporu hayatlarının vazgeçilmez bir parçası görürler.  
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Bedenimiz doğaya ait ve kentlerin yabancısıdır Genetik yapımız 

mağaralarda yaşayan atalarımızla aynıdır. Biz modern insanlar 

çoğunlukla zihnimizi 

çalıştırıyoruz. Doğanın 

tehlikelerine göre dizayn 

edilmiş bedenimiz, zihnimizin 

yarattığı tehlikelerle mücadele 

edemiyor. Spor bedenin kendi 

doğal dünyasına döndürürken, 

zihnin yarattığı zorlanmayı 

kolay telafi edebiliyor.  

Hangi yaşta olursa olsun spor 

yapan insanların özsaygıları 

yüksektir. Yapılan araştırmalar, 

fiziksel aktivitelere aktif katılan 

çocuk ve gençlerin diğerlerine göre daha iyi sosyal becerilere 

sahip olduğunu göstermiştir.  

Spor yapmak için pek çok nedeniniz var? 

1. Sağlıklı bir bedeniniz olur.  

2. Sporun gerekli olduğunu herkes bilir. Spor yaparken 

bedeninize olan borcunuzu ödediğiniz için vicdanen 

kendinizi iyi hissedersiniz. Deneyin ve görün; gerçekten 

borcunuzun son taksidini yatırmış gibi hissedersiniz. 
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3. Beden ve zihin arasında paralellik vardır. Zihnimizin 

yarattığı tehlikeler dünyasında yaşıyoruz. Bu stres 

mekanizmasını harekete geçirir. Spor stres’in vücudumuzda 

yarattığı kimyasal durumu düzenler. Spor stres açısından 

baktığınızda yaşam kalitenizi artırır. 

 

4. Beyniniz, uzun süre hareket etmeyen bedeninizi bir yere 

sıkışıp kalmış gibi algılar. Kaygı ve öfke mekanizması daha 

kolay tetiklenir. Spor bu mekanizmanın normalleşmesine 

yardım eder. 

5. Spor yaparken gerilir ve gevşersiniz. Gerilirken harekete 

geçen hormonlar, gevşerken azalırlar; kurunun yanında yaş 

da yanar misali gibi diğer tüm gereksiz kimyasallarda 

normale dönerler. 

6. Bedeniniz harekete geçtikçe kan dolaşımınız düzene girer. 

Hücrelerinize oksijen gider. 
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7. Spor endorfin hormonunu harekete geçirdiği için hem 

kendinizi mutlu, enerjik hissedersiniz hem de yaratıcılığınız 

artar. 

8. Spor kesinlikle yaşlanmayı geciktirir. Özellikle beyin 

hücrelerinin ölümünü geciktirdiği için daha ileriki yaşlara 

kadar genç kalmanızı sağlar 

9. Spordan çalarak zamanını ders çalışarak geçiren öğrenciler 

daha geç öğrenirler. Spor yapan öğrencilerin başarıları 

kesinlikle artar.  

10. Kilo kontrolünü daha kolay sağlarsınız. Spor yapanların 

kilo almaları neredeyse imkânsızdır. 

11. Kas, iskelet sistemini olumlu yönde etkiler. 

12. Spor yaparken depresyondan uzaklaşırsınız. Spor 

yapanların depresyona girme olasılıkları spor yapmayanlara 

oranla %42 daha az.  
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13. Spor yaparken olumsuz düşünceleriniz azalmaya başlar, 

hayata daha pozitif bakarsınız. Olumsuz moddan çıkmanın 

en kısa yoludur. 

14. Spor yapanların bağımlılık yaratan maddeleri kullanma 

olasılıkları düşüktür. 

15. Takım sporu yaparsanız, motivasyon, kazanma, kaybetme 

durumlarını deneyimlersiniz. İşinizde, ilişkinizde 

başarısızlıklarınız olsa da beyniniz başarı duygusunu tadar. 

Bu motivasyonunuzun artmasına neden olur. 

16. Bedenin yorgunluğu çabuk geçer. Zihninizin yorgunluğu 

zor geçer. Spor yaparsanız bedeniniz dinlenme, gevşeme 

moduna geçtiğinde zihninizde dinlenme moduna ayak 

uydurur. Zihinsel yorgunluk uzun sürdüğünde bedeli ciddi 

psikolojik ve fiziksel hastalıklardır. 

17. Spor yapanlar hayatın pasif izleyicileri değil aktif 

katılımcılarıdır. Hayatı izlemeyin gerçekten yaşayın. 
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18. Çocuğunuzun özsaygısını artırmak istiyorsanız hayatına 

sporu katın. Spor yapması için fırsatlar yaratın, sizde spor 

yapın ve çocuklarınıza iyi örnek olun.  

19. Michigan Eyalet Üniversitesi Gençlik ve Spor Çalışmaları 

Enstitüsü araştırmacılarına göre, spor yapan çocukların okul 

başarılarının artması yanında kişilerarası ilişkileri de 

düzeliyor. Bu araştırmaya göre çocuklar kurallara daha çok 

uyuyorlar, sosyalleştikleri için liderlik becerileri artıyor. 

20. Spor yapan kızlar üzerinde yapılan bir araştırmada spor 

yapmayan akranlarına göre daha az sigaraya başlama 

olasılığı görülmüş. Ayrıca bu kızların erken yaşta hamile 

kalma olasılıkları daha az, okula ve bilimsel çalışmalara 

ilgileri daha fazla. Hem daha az hastalanıyorlar hem de 

depresyona daha az giriyorlar.  

21. Fiziksel aktivite, kadınlarda meme kanseri olma olasılığını 

azaltıyor.  
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22. Spor yapanlar, diğerlerine göre daha fazla kendilerine 

güveniyorlar. 

Spora başlamak için küçük adımlar 

1. Şu anda küçük bir şey yapın. Çok basit bir egzersiz yapın. 

Belki 5-10 tane mekik veya şınav çekin, asansöre 

biniyorsanız bir kat önce inin, bir sonraki durağa kadar 

yürüyün. Basit yapabileceğiniz, gözünüzde büyümeyecek 

farklı bir şey yapın. Bir süre bununla devam edin. Daha 

önce “ben spor yapmıyorum” derken şimdi” az da olsa spor 

yapıyorum” demeye başlarsınız. Zamanla azar azar 

artırırsınız. Başlangıçta çok yoğun egzersiz yapmayın. 

Gözünüzü korkutmayın.  
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2. Başlangıçta gün içinde 5 dakikadan daha az fiziksel 

egzersiz yapın. Bunu kilo vermek, sağlıklı olmak gibi bir 

amaç için değil bedeninize vefa borcu olarak yapın. 

İçinizden bedeninize şükranlarınızı sunun. 

3. Fırsatları değerlendirin. Örneğin televizyonda 

sevmediğiniz bir program başladı, yerinizden kalkın, 

hareket edin. Eğer spor yapmaya karar vermişseniz en fazla 

hoşlanmadığınız bir faaliyet yaparken spor yapmak aklınıza 

gelir. O anda yerinizden kalkın, hareketlenin. Boş bir 

zamanınızda spor merkezine gidin, spor yapanlara bakın, ne 

hissettiklerini anlamaya çalışın.Spor yapmanızı erteleyen 

iç konuşmalarınızla baş etmeyi öğrenin.  “Ben sporu 

sevmem, şimdi kim çıkacak dışarı”, “Bizden geçti”, 

“Mutlaka spor yapmalıyım”, “Yürüyüş bandı olsaydı 

yapardım”, “Yarın başlayacağım”, “Hafta sonu yürürüm” 

gibi düşüncelerden uzak durun. Spor yapmak hayatın bir 

parçasıdır. Uyumak, diş fırçalamak, yemek yemek, TV 

izlemek gibi hayatın sıradan ve gerekli bir parçasıdır. 
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Başlangıçta spora bir anlam yüklemeyin. Normal bir süreç 

olarak görün. Spora başlamak için öyle kararlarla 

uğraşmayın. Sadece küçük, basit şeyler yapın. Bedeniniz 

hareketi hatırlasın. Kesinlikle bırakmak istemeyecektir.  

4. Endorfini yakalayın. Spor yaparken bir nokta vardır. 

Bedeni yorulsa bile kişinin iyi hissettiği bir an. O anda 

endorfin 

salgılanmaya 

başlamıştır. 

O anı fark 

edin. İyi 

hissetmenin 

nasıl bir şey 

olduğunu 

hissedin, 

modunuzun değiştiğini zihninizin açıldığını göreceksiniz. 

Bir gün önce yürümüş yada egzersiz yapmışsanız bunu 

hatırlayın: nasıl bir duyguydu? 

5. Kendi sporunuzu bulun. Ortalama 1 hafta yukarıdaki 

adımları denemiş, az da olsa yaptığınız egzersizlerden keyif 

almışsanız size uygun aktivitenin ne olacağını belirleyin. 

Bu konuda beden eğitimcilerden yardım isteyebilirsiniz. 

Size uyan fiziksel egzersizi bulun. Yürümekten 

sıkılıyorsanız bir başkasını deneyin. Sizin sevdiğiniz 

mutlaka bir spor dalı vardır. Tenis yapmaya karar verdiniz, 

derslere başladınız, sıkılmaya gitmek istememeye 
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başladınız. Ya hoca da bir sorun vardır yada tenis sizin 

sporunuz değildir. Kendi sporunuzu bulun, bunu bulmadan 

bu dünyadan gitmeyin.  

6. Doktorunuzun fikrini alın. Doktorunuzdan yardım isteyin, 

spor için uyarılarını dinleyin, yasaklarına uyun. 

7. Sporu eğlenceye çevirin. Çevrenizde sizi motive edecek 

kim var? Sporu seven ve sizi heyecanlandıracak 

arkadaşlarınızla birlikte çıkın. Motivasyonu artıran 

müzikleri bulun ve spor yaparken dinleyin. Fiziksel 

egzersiz eğlenceli olmalıdır.  

8. Başarı hikâyelerini dinleyin, okuyun, izleyin. Elinizin 

altında bir fitness dergisi bulundurabilirsiniz. İnternette 

dolaşırken spor yapan insanların bloglarını okuyun. Kendi 

hikâyenizi oluşturmak için uğraşın. Spor yaparken 

fotoğrafınızı çektirin. 

  

Bu doküman Psikolog Şenel Karaman ve Psikolog Nurcan 

Atasoy tarafından hazırlanmıştır. 

Aralık 2012 
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