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Önsöz

“Ne kadar yaşadığımız değil, 
nasıl yaşadığımız önemlidir

Bailey

İnsanlar birçok açıdan birbirlerinden ayrılırlar. İyiler 
kötüler, bonkörler cimriler, başarılılar başarısızlar, sakin
ler öfkeliler bunlardan bazılarıdır. İnsanları, hayatlarını 
boş ve dolu yaşayanlar olarak ayırt etmek de mümkün
dür. Boş yaşayanların özelliği kendilerine ve hayatlarına 
değer vermemeleridir. Bu insanların hayata yönelik bir 
hedefleri yoktur. Felsefeleri “öyle de olsa böyle de olsa 
önemli olan hayatta kalmak” şeklinde özetlenebilir. Te
miz ya da kirli, kültürlü ya da kültürsüz, başarılı ya da ba
şarısız, saygın ya da değil, sağlıklı ya da hasta ...

Oysa insan, ruhu, aklı, vicdanı olan değerli bir var
lıktır. Bir amaçla yaratılmıştır. Bu gerçeğin farkında ol
mak kişiyi bilinçli ve doğru yaşamaya yöneltir. Genel
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Öğrenci Çalışma Teknikleri

likle insanların birçoğu, hayatı doğru ve verimli yaşama
nın önemini çok geç yaşlarda fark eder. Yaşayacak za
man azaldığında zamanın kıymeti ortaya çıkar. Ancak 
boşa harcanan zaman geri alınamaz. Bu nedenle ne ka
dar erken yaşta kendinizin ve hayatınızın değerini anlar
sanız o kadar güzel yaşarsınız. Okul yıllan yaşamınızı 
kıymetli hale getirmenin ilk basamağıdır. Bu yıllan ve
rimli değerlendirir, aklınızı ve bedeninizi iyi eğitirseniz 
güzel bir hayata sağlam bir adım atmış olursunuz. Spor 
ve sosyal aktiviteler okul yıllannda zamanınızı değerli 
kılan iki önemli faaliyettir. Okul saatlerinizin dışında ka
lan zamanı spor yaparak ve sosyal yönlerinizi geliştire
rek geçirmeniz beden ve ruh eğitimizde size önemli kat
kılar sağlayacaktır. Bu kitabın, size bu yönde yol göste
rici olacağı inancındayız.
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Bölüm 1

Sporun Önemi

“Ben sporcunun zeki, çevik 
ve aynı zamanda ahlaklısını severim

Atatürk

Bir milletin geleceğinin en büyük güvencelerinden 
biri iyi yetişmiş, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir genç
liktir. Gençliğin eğitimi ve topluma sosyalizasyonunun 
başarıyla sağlanması ise, toplumsal idealler ve kültürel 
değerleri kazanmaları ile mümkün olur.

Gençlerin bilim, kültür ve sanatta olduğu gibi spor 
konusunda da geliştirilmesi, sahip olduğumuz kültürel 
miras ve medeniyeti dünyaya tanıtabilmek için büyük 
bir fırsat olacaktır.

Ne var ki kimi gençler yaşlarının verdiği tecrübesiz
lik nedeniyle geleceğe yönelik bir eğitim için disipline 
olmakta zorlanırlar. Aynı nedenden dolayı, spora ilgi 
duymayan, dahası sporu gereksiz bulan gençler vardır. 
Bu kişiler sporun insana kazandırdığı pozitif değerler
den habersizdirler.
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Öğrenci Çalışma Teknikleri

Bu kitabın yazılmasındaki amaç, sporun kişiye ka
zandırdığı erdemlerden bahsederek spora olan ilgiyi art
tırmak, kişilik gelişimi ve sosyalleşme konusunda genç
lere faydalı olabilmektir.

Öğrenim çağında olan gençlerin üzerine çok fazla 
sorumluluk binmektedir: Bir yandan derslerinde ve gele
ceklerini belirleyen sınavlarda başarılı olmak zorunda 
oldukları gibi, öte yandan da kendilerini genel kültür ve 
kişilik yönünde geliştirmelidirler.

Okuldaki derslerinde başarılı olmak zorunda olduk
ları gibi, geleceklerine yönelik girecekleri sınavlarda da 
başarı elde etmeliler, bir yandan da kendilerini genel 
kültür ve kişilik yönünde geliştirmelidirler. Bu yoğun 
temponun arasında “Bir de spor mu yapacağım!” diye 
düşünen pek çok öğrenci olabilir. Eğer siz de bu öğren
cilerden biriyseniz, bu kitaptan çok yararlanacağınızı 
umuyoruz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sporun size kazandı
racağı artılar, aslında bu kitaba sığmayacak kadar fazla. 
Sizi okul stresinden kurtarması ise belki de bu artılar 
içinde en önemlilerinden biri. İşte bu nedenle kitabın ilk 
bölümünde özellikle bu konudan bahsedilmektedir.

6, 7 ve 8. sınıflar ve ardından gelen lise çağlan ge
nellikle insan hayatının duygusal açıdan en yoğun geçen 
zamanlandır. Heyecan ve rekabet hissi, denenme, disip
lin ve bunlann getirdiği stres, yıllar boyu devam eder. 
Okulun ilk haftalan yeni dersler karşınıza çıkar ve bu 
derslere adapte olma çabası içine girersiniz. Sonra bu 
dersleri anlayıp anlamadığınızı veya ne kadar anladığı-
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Nasıl Spor Yapılır?

nızı sınayacak sınavlar başlar. Önce ilk sınavda başarılı 
olmayı hedeflersiniz, sonra ikinci sınav, üçüncüsü ve 
dördüncüsü gelir. Öncelikli hedef ilk sömestiri zayıf al
madan atlatmaktır. Sonra ikinci sömestir sınavlarının sı
kıntısı başlar. Yıl sonuna doğru ise sınıfı geçip geçmeme 
korkusu başgösterir. Böylece bütün bir yılı başarılı ola
cak mıyım olmayacak mıyım, sınıfı geçecek miyim ge
çemeyecek miyim endişesi içinde gerilimli aylar yaşaya
rak geçirirsiniz.

Önünüzde tüm bunları tekrar tekrar yaşayacağınız 
en az 6 yılınız daha vardır. Son yılınız ise belki de sizin 
için en zor olanıdır. Çünkü üniversite giriş sınavı vardır
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ve bu sınavdaki başarınız geleceğinizi belirleyecek olan 
en büyük basamak olacaktır. İşte tüm bunların getirdiği 
duygu yoğunluğunu her öğrenci farklı şekilde yaşar. Do
layısıyla her öğrenci için okul yılları farklı zorlukta ge
çer. Ancak başarısı, kavrama ve uygulama yeteneği sü
rekli denenen, yıllar boyu belirli bir disipline uyması is
tenen her insanın stres altında olması doğaldır. Yaşı ve 
konumu ne olursa olsun...

Unutmayın ki stres -belirli bir düzeyde yarar sağla
masının dışında- sizin en büyük düşmanlarınızdan biri
dir. 6, 7, 8. sınıflar ve lise çağlan hayatınızın belki de en 
önemli dönemleridir. Kişiliğinizin, ahlakınızın, dünya 
görüşünüzün, insan ilişkilerinizin ve sizi siz yapan tüm 
değerlerin şekillendiği dönem, özellikle bu yıllar olacak
tır. Eğer bu dönemde ruhunuzu ve bedeninizi sağlıklı tu
tarsanız, geleceğiniz için en önemli yatınmı yapmış 
olursunuz. Bu yatınm dünyanın en büyük hâzinesiyle bi
le satın alamayacağınız bir değere sahiptir.

Spor sizi stresten korur
Bu bölümde anlatılanlar stresin insana ne gibi zarar

lar verebileceğinin örnekleridir. Bu bölümü okuduğu
nuzda bu konunun üzerinde neden bu kadar önemle dur
duğumuzu daha iyi anlayabilirsiniz.

Stres öğrenme bozukluğuna yol açar!
İnsan endişe, korku gibi duygularla boğuştuğu za

man vücut gerilir. Stres, salgılanan bir uyuşturucu hor
monun etkisiyle düşünce akışını yavaşlatır, hatta durdu
rur. Bu arada, olan kişinin beynine ve hafızasına olur.
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Nasıl Spor Yapılır?

Bu durumda olan kişi okumakta, okuduklarını anlamak
ta ve aklında tutmakta güçlük çeker. Sonunda öğrenme 
bozukluğu ortaya çıkar.

Öğrenme bozukluğu genellikle üç şekilde ortaya çı
kar; matematik bozukluğu, okuma bozukluğu ve yazılı 
anlatım bozukluğu. Matematik bozukluğu öğrencinin 
zekâ düzeyi, yaşı ve aldığı eğitim göz önünde bulundu
rulduğunda matematik becerisinin normal düzeyin altın
da olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir öğrenci matematik 
problemleri çözmekte zorlanır, işlem yapma hızı norma
lin altındadır; sembolleri öğrenme güçlüğü çeker. Özel
likle problemleri çözerken, verilen bilgiler arasında bağ
lantı kurması zor olur, çözüme kolay ulaşamaz.

Okuma bozukluğunda okuma düzeyi kişinin yaşı, 
zekâsı ve eğitim düzeyine göre beklenenin altındadır.

13



Öğrenci Çalışma Teknikleri

Okumada yanlışlıklar, okuma hızında yavaşlık, yanlış 
sözcük kullanma, sözcük ve hece atlamaları olur.

Yazılı anlatım bozukluğunda ise; özelliklerine oran
la öğrencinin yazma beceresinde düşüklük vardır. Yaşıt
larına kıyasla daha ağır yazar, el yazısı okunaksızdır, ba
zı harfleri ters yazar, bazı heceleri atlar ve bunun gibi 
yazım hatalarını sıkça yapar.

Eğer stres kişinin üzerinde bu tip etkilere yol açarsa, 
bu durum öğrencinin okuldan ve derslerinden soğuması
na; ödev yapma, kitap okuma isteğinin kaybolmasma se
bep olur. Dikkat süresi kısalır, çalışırken kendisini bir 
başkasının yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Kendi kendi
ne yetemez ve dersleri takip edemez duruma gelir. Tüm 
bunlar dil kullanma becerisini, yeteneklerini, insan ilişki
lerini geliştirmesine engel olur. Kendine olan güveni aza
lır, sosyal konumu zayıflar. Bu da o kişinin okul ve özel 
hayatını kökten etkileyecek çok önemli bir sorundur.

Stres vücudun dengesini bozar
Stresi şöyle de açıklayabiliriz: Korku, güvensizlik, 

umutsuzluk, aşın heyecan, endişe, baskı gibi duygulann 
vücuttaki dengeyi bozarak bedende oluşturduğu genel 
bir gerilim durumu. Az ya da çok her öğrenci okul yılla- 
nnda bu duygulan yaşar. Bu durum sizin için de geçerli 
olabilir. Nitekim sınav günü yaklaştıkça birçok öğrenci
nin midesi ağnr ya da bu öğrenciler sınavlardan önce ba- 
şetmekte zorlandıklan duygular yaşar. Öğretmenleriyle 
konuşurken aşırı bir heyecan duyar, derslerde kendisine 
soru sorulup sorulmayacağı ya da sözlüye kaldınlıp kal- 
dmlmayacağı endişesini yaşamaktan derse konsantre
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Nasıl Spor Yapılır?

olamaz. Sonunda okuldaki faaliyetlerden çok, bu heye
canın ve gerilimin verdiği yorgunluk ve bitkinlikle eve 
döner. Öğrencilerin sömestiri ve yaz tatillerini aşırı bir 
sevinç ve özlemle beklemelerinin en büyük nedenlerin
den biri bu gerilimden ve korkulardan geçici bir süre de 
olsa kurtulacaklarını ve bunun sonucunda rahatlayacak
larını bilmeleridir. Zaman zaman bu gerilim kişiyi rahat
sız edecek boyutlara ulaşabilir. Örneğin vücut dengesini 
bozabilir. Beyin, bir halin stresli olup olmadığını nite- 
lendirebilecek bir organdır. İnsanlar strese girdikleri za
man vücutları buna tepki gösterir ve alarma geçer. Vü
cutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonlar başlar. Özellikle 
süresi uzun stres, vücut fonksiyonlarını değiştirir. Kişi
nin adrenalin ve kortizol miktarı normal olmayan şekil
de yükselir. Bu da bazı hastalıkların oluşmasına sebep 
olabilir. Hatta kortizol miktarının çok yükselmesi beyin 
hücrelerine de zarar verebilir.

Stres vücudunuzun herhangi bir bölgesinde ağrıya 
neden olabilir. Çünkü beyin stres altındayken, tehlike 
olarak gördüğü olay karşısında “savaş ya da kaç” komu
tunu verir. Bu komutu yerine getirmek isteyen vücut kas 
gerginliğini arttırır. Ancak kişinin savaşmaya ya da kaç
maya karar veremediği ve yerinde kalakaldığı durumlar
da artan enerji ve kas gerginliği boşalamadığı için kas 
ağrıları ortaya çıkar. Öğrencilerin çoğu zaman sınav ön
cesi ağrılarla mücadele etmesinin en büyük nedenlerin
den biri bu fiziksel durumdur.

Ayrıca stresin neden olduğu bu gerginlik damarların 
daralmasına, beyne giden kan akımının bozulmasına yol 
açar. Bu da bir ağrı sebebidir. Stres altındaki bir insanda
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terleme, hızlı nabız, kalp çarpıntısı, midede ağrı, kasıl
ma, boyun ve şakakta gerginlik, aşın tedirginlik, kon
santrasyon güçlüğü, aşırı duygusallık, halsizlik, hareket 
edememe gibi sorunlar görülebilir. Öğrencilere sorarsa
nız çoğunun bu durumlara hiç de yabancı olmadığını gö
rürsünüz. Sınav korkulan, üniversiteye hazırlanırken ya
şanan sıkıntı, derslerden geri kalma endişesi bu tip fizik
sel reaksiyonlarla neticelenir. Bu da bir öğrecinin başa- 
nsının önündeki en büyük engellerden biridir.

Stres bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz 
etki meydana getirir

Bağışıklık sistemi bizi hastalıklara karşı koruyan 
mucizevi bir sistemdir. Vücut içinde bakteri, virüs veya 
beklenmeyen durumlara karşı bizi korumakla görevlen
dirilmiş özel asker hücreler vardır. Ancak bu hücrelerin 
görevini gereği gibi yapabilmesi için bazı konulara dik
kat etmek gerekir. Bunlardan biri karamsarlıktan, umut
suzluktan, gerilimden, sıkıntıdan kaçınmak; sürekli dışa 
dönük, neşeli, canlı bir ruh haline sahip olmaktır. Çünkü 
beyin, bağışıklık sistemi ve hormonlar birbiriyle ilişki 
içindedir. Stres bağışıklık sistemini bozar ve bünyeyi za
yıf düşürerek hastalıklara kapı açar.

Aynca stresin iyileşmeyi yavaşlatma özelliği de var
dır. Çünkü stres, kan damarlannı daraltan olaylar zinci
rini başlatarak dokuları oksijenden mahrum bırakır. An
cak vücudun oksijene ihtiyacı vardır; oksijen iyileşmeye 
yardım eden hücreleri harekete geçirir. Dokulara oksijen 
ulaşmadığında, stresli bir bedenin hastalıklara karşı mü
cadele etmesi zorlaşır.
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Nasıl Spor Yapılır?

Stres sindirim sistemini bozar
Uzun süren stresli ve gergin bir ruh hali sindirim sis

temini olumsuz şekilde etkiler. Stres ve yorgunluk halin
de, sindirim salgılan düzensiz salgılanır, gıdaların sindi
rimi zorlaşır. Stres pek çok sindirim sistemi hastalığını 
tetikleyen faktör olarak bilinmektedir.

Stresten kaçının
Stresin beyin hücrelerini öldürmesi, kalbe zarar ver

mesi, unutkanlık, bitkinlik meydana getirmesi ve bunun 
gibi vücut üzerinde yarattığı pek çok olumsuz etki vardır.

Tüm bu özet bilgilerden sonra stresin size neler kay
bettireceğini artık biliyorsunuz. Sınavlarda son derece iyi 
bildiğiniz bir konuyu size unutturabilir, sözlülerde soru
lan sorulara rahat cevap vermenize engel olabilir, hayatı-
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nızın en enerjik çağında olmanıza rağmen size kendinizi 
bitkin hissettirebilir, sürekli uykunuzu getirebilir, neşeni
zi kaçırabilir, zekânızı gereği gibi kullanmanızı engelle
yebilir, rahatça kavrayabileceğiniz konulan kavramanızı 
engelleyebilir ve dolayısıyla çok büyük bir zaman kaybı
na uğramanıza sebep olabilir. Her şeyden önemlisi haya
tınızın en güzel yıllannı bitkin, huzursuz ve gerilim için
de geçirmenize sebep olabilir.

O halde buna izin vermemeniz gerekir. Bu sizin eli
nizde. İsterseniz okul yıllannızı çok rahat, korkusuz, ge
rilimsiz, enerjik bir şekilde geçirebilirsiniz. Şu anda içi
nizden “O kadar kolay değil!” , “Dışandan konuşmak 
kolay!” gibi düşünceler geçiriyor olabilirsiniz. Aslında 
bunun yolu gerçekten de kolay. Yapacağınız tek şey 
eğilmek, kalkmak, koşmak, hoplamak, zıplamak, oyna
mak, yani sözün özü SPOR YAPMAK!
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Bölüm 2
Korkusuz Bir Sınav, Mutlu Bir 

Eğitimı, Parlak Bir Zekâ, 
Dengeli Bir Ruh Hali ve Stressiz 

Bir Hayat İçin Spor Yapın

“Spor, insanları birleştirme gücüne 
sahip birkaç etkinlikten biridir. 

Spor var olan umutsuzluğu umuda 
dönüştürebilir. Irksal engelleri 

ortadan kaldırır. Ayrımcılıkla alay 
eder. Spor, insanlarla anladıkları 

dilden konuşmaktır.” 
Nelson Mandela

Neden spor yapmanız gerektiğini anlatırken öncelik
le stres konusuna yer verdik. Bunun nedeni, özellikle 
eğitim döneminde size büyük zarar veren unsurlann ba
şında yaşadığınız endişelerin gelmesidir. Dolayısıyla 
sporun size en büyük faydası, sizi psikolojik olarak ra
hatlatacak olmasıdır. Nitekim okul önemli bir sorumlu
luktur. Okulda başarılı olmak için emek, gayret, dikkat 
ve zaman sarf etmeniz gerekir. Ancak bunun, ruh haliniz 
ve bedeninize yüklediği bazı bedeller olur. Bu bedellerin
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