
 
SPOR BİLİMLERİNİN 

TARİHSEL TEMELLERİ 
 DÜNYADA SPOR 

 
 TÜRKİYE’DE SPOR 

 
 SPOR BİLİMLERİNDEKİ 

TEMEL AKIMLAR 



 Dünyada Spor 

 Yaşamı devam 
ettirmek 

 Araçlı ve araçsız 
 Saldırı yada savunma 

amaçlı 
 Eğitim Amaçlı (Antik 

Çağ) 



 
 Dünyada Spor 

 Antik Çağ’ =eğitim içindir ve eğitimin bir parçasıdır.  
 

                                            SAVAŞ 
 

 Bu olgunun tarih süreci içerisinde en bilinçli olanını eski 
Yunan Uygarlığında görmekteyiz. “cimnastik” kavramı 
ile ifade olunan bedensel etkinlikler bugünkü modern 
kültürün ve sporların başlangıcını oluşturur.  

 19.yy. da Rönesans ile başlayan Hümanist Kültür ile 
Avrupalı, insanı tanıma gayreti içine girmiştir. Bu yolda 
istenen insan tipini yaratmada sporun büyük gücünü ilk 
gören ve eyleme geçen İngiltere olmuştur  



 



 Dünyada Spor 

 Sümerler (M.Ö. 5000)  
– yarış arabaları ve 

kullanıcıları  
– Ok ve yay  
– Askeri amaç 

   (Dijle kazıları) 
 Asurlular (M.Ö. 1000) 

– Ok atma 
– atletizm  

 



 Dünyada Spor 

 Pers’ler, Hun’lular, Çin’liler (M.Ö. 300) 
– Ok atma 
– Kılıç kullanma 
– Güreş 
    (Mısır ve Irak Kazıları) 



  Dünyada Spor 
 Eski Yunan (M.Ö. 776) 

– Koşma 
– Disk atma 
– Güreş 
– Cimnasyumlar  

 Sparta Şehri (en büyük cimnasyum) 
 Her halk sınıfına ayrı cimnasyum 
 Her spor için ayrı cimnasyum 
 
     İlyeda-Odessa (Homeros) 

  



  Dünyada Spor 

 Cimnasyumlar 
– Atletizm 
– Boks 
– Mızrak 
– Disk 
– güreş 



 Dünyada Spor 

 Antik Olimpiyatlar 
Antikçağda spor denildiği zaman ilk anımsanan M.Ö 776 ve M.S. 

393 yılları arasında yapılan antik olimpiyatlardır.  
Modern olimpiyatların kurucusu olan Pierre de Coubertin’e göre 

antik çağda yapılan olimpiyatları yaratan düşünce bugün kabul 
gören olimpizm değildir.  

Antikçağdaki tüm spor merkezli etkinlikler, dinsel bir karaktere 
sahipti. Dinsel yan, hem sporcu ve izleyenleri aykırı 
tutumlarından kaçınmaya yönlendiren, hem yaptırımları geçerli 
kılan, hem de şenliklerin sürekliliğini sağlayan bir motifti. Her 
şenlik bir tanrı, ya da tanrıça adına yapılırdı; olimpiyatlarda 
buna bir de tanrısal ant eklenmekteydi.  

Oyunlar Penelopes’de Kronos dağı eteklerinde Alpheios Irmağı 
kıyısında kutsal bir alan olan Olimpia’da düzenlenirdi 
(Erdemli,1996).  İnsanın bir yerden ötekine giderken 
yararlandığı tek doğal yöntem olan yürüme, koşma ve atlama 
atletizmin ana dalı sayılmış, yüzme, halter gibi branşlarda 
yarışmalar yapılmıştı.  



 Türkiye’de Spor 

 Cumhuriyet Öncesi 
 
 Tanzimat Dönemi 
 
 Cumhuriyet Dönemi 
 
 Türkiye’de Spor Eğitimi 



 Türkler’de Spor 

 Cumhuriyet öncesi  
– Savaş sporları 

 Savaş öncesi 
 Savaşa giderken 
 Savaş sonrası 
 Cenaze törenleri 
 Şölen, tay  

– Kılıç-kalkan, okçuluk,avcılık, sürgün avı, mızrak, 
kement, binicilik (kız-erkek), at terbiyesi, kızak-kayak, 
cirit, güreş, tepük (M.Ö. 200) 



 Türkiye’de Spor   
 Anadoluda 

– Güreş 
– Okçuluk 
– Atçılık 
– Çöğen (at sırtında top ve sopa) 
– Mızrak 
– Gökbörü (at sırtında oğlak kapma) 
– Seğirtme (kıralı karşılama) 
– Pujila (boks) 
– Tomak (saplı araçlarla rakibin sırtına vurma) 
– Ağırlık kaldırma 
–  Silahlı donanımlı kayak 
– Lazboard  

 






 Türkiye’de Spor 
 Hititler 

– Tanrıları için yapılan törenlerdeki spor gösterileri 
“Antik Olimpiyatlar”ın öncelidir. 

 Selçuklular 
– At binme ve her tür silah kullanımı 

 Osmanlı 
– Aynı anlayış devam etmiştir 
– Savaştan soyutlanmış ilk spor örgütlenmesi başlamıştır 

(pehlivan tekkeleri) 
 
 



  Türkiye’de Spor 
 Pehlivan tekkeleri 

Çağdaş bir benzetmeyle kulübü andıran bu kurumlar, 
Anadolu’da sporun gelişmesinde çok önemli rol 
oynamıştır.  

Bu tekkeler imparatorluğun yayılma döneminde her 
aldıkları yeni yerde yörenin güçlü ve kuvvetli 
gençlerini bir araya toplayıp yetiştirmek amacıyla 
kurulmuşlardır. En büyükleri (300 kişi) İstanbul’da 
bulunan bu kurumlardan; Konya’da güreşçiler 
mahallesi bile oluşmuştur. 



 Türkiye’de Spor 

 Osmanlı 
– Hami-Mahmi (koruyan-korunan) sistemi 
Padişahlar, vezirler, paşalar ve beyler başta 

pehlivanlar olmak üzere, sporcuları 
himayelerine alırlar ve onların bakımını 
üstlenirlerdi. 

– II. Abdulhamit’ e kadar devam eden bu sistem, 
Abdulhamit tarafından İstanbul’da güreşlerin 
yasaklanması ile son buldu. 

 



 Türkiye’de Spor 

 Kırkpınar  
Edirne Saray içinde başlayan bu organizasyon 650 

yıllık bir geçmişe sahiptir. Önce tekkeler arası bir 
nitelikte bir “Ağa” gözetiminde düzenlenirdi. 

Cumhuriyet döneminde de devam eden 
“Kırkpınar” organizasyonunda artık ağalık açık 
artırmayla belirlenmektedir. 



 Türkiye’de Spor 

 Tanzimat Dönemi 
– Osmanlı’nın   sonlarına doğru yavaş yavaş 

modern sporlara eğilim başlamış 1839 da 
Tanzimat’ın ilanı ile askeri ve sivil okullara 
“cimnastik” dersi girmiştir. 

– Öncelikle yabancı beden eğitimi öğretmenleri ile 
başlayan bu sürece, asker kökenli Türk 
öğretmenler katılmışlardır. 



 Türkiye’de Spor 

 Selim Sırrı Tarcan (1874-1957) 
  
  



 Türkiye’de Spor 
Selim Sırrı Tarcan 
Ayrıca olimpiyat oyunlarına Osmanlı’ların kısmen 

katılabilmesi için çalışmalar başlatmış ve 1913 yılında 
Fenerbahçe kulübünde bir toplantı düzenlemiştir. 

Bu toplantıda her spor dalı için bir federasyon kurulması 
gerektiğini anlatmış ve her kulüpten ikişer üyenin 
seçilmesini isteyerek, bu oluşumu sağlamıştır. Durum, 
bir yazıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı 
Baron De Coubertin’e bildirilmiş ve gelen cevapla Selim 
Sırrı Tarcan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde 
Türkiye temsilcisi seçilmiştir. 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte 1908 yılında Tarcan’ın” 
Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi” ni kurduğu ve ilk 
başkanlığını üstlendiği bilinmektedir. 

 



 Türkiye’de Spor 
 I dünya savaşı nedeni ile Türkiye, 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristan Ulaslararası Olimpiyat 
Komitesi üyeliğinden 
çıkartılmışlardır. 

 1922 de TMOK kurulmuş İlk başkanı 
da Selim Sırrı Tarcan olmuştur. 1924 
yılında Türkiyenin üyeliği tekrar 
onaylanmıştır.  



 Türkiye’de Spor 
 İlk spor kulüpleri 

– 1903 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Altınordu 
– 1905 Galata Saray 
– 1907 Fener Bahçe, Süleymeniye, Türk Gücü, 

Vefa, Beykoz, Nişantaşı, Anadolu Hisarı  gibi 
semt kulüpleri 
 
 



 Türkiye’de Spor 
 İlk Örgütlenmeler 

– 1903 İstanbul Futbol Birliği (yabancı Kulüpler) 
– 1910 İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi 
– 1914 Cuma Ligi 
– 1914 Osmanlı Güç Dernekleri  
– 1921 Ankara İdman Birliği  
– 1913 Anadolu’da (Eskişehir, İzmit, Konya, Isparta, 

İzmir) kulüpleşme  
 



  Türkiye’de Spor 
 Cumhuriyet Dönemi 

TİCİ (1922-1936) 
– Devletten bağımsız 
– Gönüllü birlik 
– Kulüplerin katılımı 

 Futbol  (Federasyon benzeri yapılanma) 
 Atletizm “ 
 Güreş “ 

– 1923 de ilk başkan Ali Sami Yen 
– Ankara’da  yapılan genel kurulla ülkeye yayılma 
– Türkiye’nin spor yönetiminde ilk ve en geniş katılımlı, 

demokratik örgüt yapısı 
– 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hazırlıkları 

(güreş, futbol, atletizm ve atıcılık) 
 



  Türkiye’de Spor 

 Türk Spor Kurumu (TSK 1936-1938) 
– Tamamen devlete bağlı 
– Siyaset İlişkili (CHP) 
– Parti üyelikleri 



  Türkiye’de Spor 

 Atatürk 
– Cumhuriyetin ilanından itibaren çok 

yakından ilgi 
– TİCİ’ye himaye 
– Sporu tüm ülkeye yaygınlaştırma 

çalışmaları 
– Yurt dışından eleman, yurt dışına 

eleman 
– Araştırma  
– Almanya Modeli 
– 3530 BTUM kanunu (1938) 



  Türkiye’de Spor 
 3530 BTGM (1938) 

– Başbakanlığa bağlı 
– İlk Federasyonlar 

 Atletizm 
 Futbol 
 Güreş 
 Su Sporları 
 Bisiklet 
 Atıcılık 
 Dağcılık ve Kış Sporları 
 Eskrim ve Jimnastik 
 Spor Oyunları 
 



  Türkiye’de Spor 
 3530 BTGM 

– 1942 Milli Eğitim Bakanlığı 
– 1960 Başbakanlık Devlet Bakanlığı 
– 1970 Gençlik ve Spor Bakanlığı 
– 1983 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
– 1989 Başbakanlık Devlet Bakanlığı 
– 2003 Başbakanlık Devlet Bakanlığı 

 1972 Uluslar arası Okul Sporları Federasyonu 
 1981 Anayasası 
 1986 3289 Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
 1989 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 



  Türkiye’de Spor 
 Türkiye’de Spor Eğitimi 

– Selim Sırrı Tarcan ile başlayan çalışmalar 
– 1926Çapa Kız Öğretmen Okulunda Kurs (148erkek-63 bayan) 
– 1932 Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Ens. Beden Terbiyesi Şb. 
– 1967 İstanbul Atatürk Eğitim Ens. 
– 1975 İzmir 
– 1978 Diyarbakır 
– 1974-1976 Ankara 19 Mayıs, İstanbul Anadolu Hisarı, Manisa Gençlik  ve 

Spor Akademileri 
– 1976 Ege Üniversitesi BESYO 
– 1978 Enstitüler Yüksek Öğretmen Okulu 
– 1979 ODTÜ Beden Eğitimi, Spor ve Rekreasyon  
– 1982 YÖK ve Eğitim Fakülteleri 
– 1992 Yeni Üniversiteler ve BESYO’lar  



  Türkiye’de Spor 
Yüksek 
öğretim Kurumu 
 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
 

Antrenör 
Eğitimi 
 

Spor 
Yöneticiliği 
 

  
Rekre. 
 

Spor 
Bilimleri 
 

  
T 
 

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 
 

35 
 

19 
 

13 
 

6 
 

  
 

73 
 

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi 
Yüksekokulu 
 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

3 
 

Eğitim Fakültesi 
 

13 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13 
 

Fen – Edebiyat Fakültesi 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

TOPLAM 
 

50 
 

19 
 

13 
 

7 
 

2 
 

91 
 

 
 
 
 Kaynak; ÖSYM 2002 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

 
 
 



  Türkiye’de Spor 

 Spor Eğitimine Emeği Geçenler 
– Cumhuriyet öncesinden başlayarak 

günümüze kadar emeği geçen kişiler 
arasında; Selim Sabit Efendi, Faik 
Üstünidman, Satı Bey, Ayşe Sıdıka 
Hanım, Aristokli Efendi, Vantura 
Hanım, Tevfik Fikret, Selim Sırrı 
Tarcan, , Saniye Hanım, Ethem Nejat, 
Emrullah Efendi,  Faik Bey İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu,  Nizamettin Kırşan, Vildan 
Aşir Savaşır, Suat Bey, Ali Sami Yen, 
Cemal Alpman, Ruhi Sarıalp, Adnan 
Orhun, Cevdet Arun sayılabilir. 
 



 Temel Akımlar 

 Beden Kültürü ve Hareket 
 

 Beden Eğitimi 
 

 Hareket Eğitimi 
 

 Spor Eğitimi 



  Temel Akımlar 
 Beden Kültürü ve Hareket 

– “Beden Kültürü, insanlığın 
maddi ve manevi kültürünün 
bir parçası olarak, tarih süreci 
içerisinde insanın çalışma, 
yerleşme, beslenme, giyim-
kuşam, vücut bakımı ve 
dinlenme etkinliklerinden 
başlayarak; insanın özgür 
istencesiyle yaptığı serbest 
oyun eylemleriyle, planlı 
programlı yaptığı her türlü 
vücut egzersizleri ile, dans ve 
ifade biçimlerini kapsar”  
  (Orhun,1999,s.4).  



  Temel Akımlar 
 Merkezinde insanın hareket ve davranışları 

vardır. 
 İnsan hareketi kültürel ve toplumsal bir 

olgudur. 
 İnsan bedeni ve hareketleri yoluyla 

çevresini tanır, iletişim kurar, 
biçimlendirir. 

 İnsan davranışı toplumsal ve kültürel 
değerlere bağlı olarak geliştirilir. 

 Bedenin geliştirilmesi düşüncesi ön 
plandadır. 

 Rönesans  (1789) ile birlikte bedensel 
egzersizlerle insanın eğitilmesi ön plana 
çıkmıştır 

 Eğitim ve okul kavramı ortaya çıkmıştır. 
 



  Temel Akımlar 
 “Aydınlanma döneminin düşünür ve 

eğitimcilerinden J.J. Rousseau, F. Schiller ve H. 
Pestalozzi’ nin bedensel eğitim üzerine 
geliştirdikleri düşünceler, Almanya’da  Bernard 
Basedow’un öncülüğünde kurulan 
Philantropizm, yani insan severler akımı 
içerisinde C.F. Guts Muths tarafından pedagojik 
bir sistem olarak sınırlı da olsa okul ve eğitim 
yaşantısına sokulmuştur. Bu akımın eski 
Yunan’lılardan esinlenerek “jimnastik” adını 
verdikleri beden egzersizlerinden bekledikleri 
amaç; sağlıklı, üretken, mutlu, yaşama 
dayanıklı, diğer insanlarla iyi ilişkiler 
kurabilen insanlar yetiştirmekti. Bunlara göre 
iyi bir dünya vatandaşı olabilmek için el becerisi 
eğitimi ve jimnastik önemli bir eğitim aracıydı. 
Philantropların jimnastik sistemi Ortaçağ şovalye 
egzersizlerini, Eski Yunan jimnastik formlarını ve 
türlerini kapsıyordu. İdeolojik ve şovenist bir 
boyutu yoktu. Kozmopolit bir insan yetiştirmenin 
kaygısını taşıyordu (Orhun 1999, Güçlü 2001) .  



  Temel Akımlar 
1. Beden Kültürü ve Hareket 
 

–  Alman Turn Sanatı 
 
– İsveç Cimnastiği 
 
–   İngiliz Sporu 

 



  Temel Akımlar 
 Alman Turn Sanatı 

– Temsilcisi Fiedrich Ludvig Jahn 
– İlk jimnastik okulu kurulmuştur 
– Jimnastik; 

  sağlıklı ve güçlü bir ulus olmanın temel 
taşı, 

 Ulusal kimliği güçlendirmenin temel unsuru 
 Sadece sportif aktivite değil; özgür, yurt 

sever insanları yetiştirme aracı 
 İnsanın kuvvet ve dayanıklılığını 

geliştirerek çevikliği ve beceriyi öngörür 
 İdeolojik ve Şovenist bir anlayış 
 1809 da orta dereceli okullarda açık havada 

uygulanacak bir program ve Aletler (paralel, 
barfiks, halka, kulplu beygir ve denge) 
geliştirdi. 

 



  Temel Akımlar 
 Danimarka  

– Temsilcisi Franz Nachtegall 
– 1799 İlk cimnasyum 
– Jimnastik; 

 Zindelik, güç, askeri beceri  
 İdeolojik amaçlı  
 Beden eğitimi öğretmenlerinin Kraliyet 

Askeri Jimnastik enstitüsünde eğitimi 
 1828 de Manual of Jimnastik adlı eseri 

ve okul müfredatı olarak kabulü  
 Nasyonalizmin etkisi ile katı disiplin ve 

askeri bir nitelik. 
 



  Temel Akımlar 
 İsveç Cimnastiği 

– Temsilcisi Per Henrik Ling 
 Danimarka’da eğitim aldı 
 Tedavi amaçlı çalışmalar yaptı (kireçlenmiş bir 

kolun eskrim ile iyileştirilmesi v.b.) 
 1814 de Kraliyet Cimnastik Merkezi 

Enstitüsünü kurdu 
– Savaş yeniği olan İsveç’de yurt severlik akımı 

etkili oldu 
– İnsan vücudunun her üyesinin, kendi işlev ve 

görevlerine göre güçlendirilmesi, insan 
organizmasını yetkinleştirip geliştirir. 

– Batıda bir çok ülkede ( İtalya, Fransa, Portekiz, 
İspanya, Kanada, v.b.) yayılmış ve uzun süre 
etkisini devam etmiştir. 

– Türkiye’deki sistemde bu temele 
dayanmaktadır. 
 
 



  Temel Akımlar 

 İsveç Cimnastiği 
  Oğlu Hjalmar Ling  

 Sistematik günlük çalışma planı ve 
vücudun baştan ayağa gelişimini 
sağlamak amaçlı çalışmalar yaptı 

 Dersleri yaş, yetenek ve cinsiyete 
göre uyarladı ve çocuklar için imal 
edilmiş jimnastik aletleri kullandı 

 



  Temel Akımlar 
 İngiliz Sporu 

– Temsilcisi Dr.Thomas Arnold 
– Beden Eğitimi daha çok spor ve oyun 

olarak gelişti 
– Sınıfsal farklılıklara göre farklı spor 

uygulamaları  
 Çalışan sınıfta dövüş sporları, futbol 
 Varlıklı üst sınıflarda kriket, binicilik, tenis, 

golf ve rugby 
– Okul programlarına girdi 
– Spora katılım yolu ile iyi bir vatandaş 

olabilmek için ahlaki erdem, iş birliği, 
insiyatif kullanma, liderlik, sadakat, öz 
disiplin ve sportmenlik ön plana çıktı 



  Temel Akımlar 
 İngiliz Sporu 

– Oyun, performans ve rekabeti öngören bu 
sistemde; takım ve grup içerisinde 
dürüstçe ve erdemlice oynama ilkesi 
vardır. 

– Çocuk ve gencin bireysel ve toplumsal 
gelişimi ancak böyle bir ortamda mümkün 
olur. 

– İnsanın fiziksel açıdan kuvvetli olması 
temel amaç değildir. 

– Tıp otoriteleri ve askeri çevrenin katkı ve 
etkileri ile isveç cimnastiği ile de 
bütünleşerekgelişmiştir. 
 



  Temel Akımlar 
2. Beden eğitimi 

– “Büyük Eğitim Reformu” etkisi ile 
1940’larda ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
reformun  ilkelerine uygun gelişme 
gösterememiştir. 
 Büyük eğitim reformu ilkeleri: 

–  Eğitim ve öğretimin odak noktasında birey 
bulunmaktadır. 

–   Öğrenmenin temelini “yaparak ve yaşayarak 
öğrenme”ilkesi oluşturmalıdır. 

–  Bireye kazandırılacak bilgi ve beceriler kendisi, 
çevresi ve toplumla ilgili olmalıdır. 

–   Bireylerin zihinsel eğitimi yanında, onların 
yaratıcı ve sanatsal yeti ve yeteneklerini ortaya 
çıkaracak sanat ve duygu eğitimine de aynı önem 
verilmelidir. 

–  Bilişsel gelişim  gibi, bireyin fiziksel gelişimi de 
önemlidir. Birey her alanda öğrendiklerini gelecek 
yaşamına transfer edebilmelidir. 

 

 



  Temel Akımlar 
 Beden eğitimi 

– Beden Eğitimi İlkeleri 
 “Beden Eğitimi” beden yoluyla yapılan bir eğitimdir. Beden, 

eğitimsel eylemin başlangıç ve çıkış noktasıdır. Amaç 
insanın tüm kişiliği ve bütünsel eğitimidir. 

  İnsanın doğasına, kişiliğinin gelişmesine uygun olmayan 
hareket ve egzersiz türlerinin hiçbir eğitimsel değeri yoktur. 
Bu nedenle kalıpsal, yapay, insanın organsal bütünlüğünü 
bozan hareketlerden ve alıştırmalardan kaçınmak gerekir. 

 Bedensel hareketler ve alıştırmalar insanın doğallığına 
dayanmalı ve bir etlem biçimine dönük olmalıdır.Bu 
nedenle çocuk ve gençleri tek bir biçim ve kalıba sokan 
düzen alıştırmaları, toplu talim, estetik rtim ögeleri 
taşımayan biçimsel hareketler çocuk ve gençlerin hareket 
dünyasına aykırıdır. 

 Egzersiz türleri ve  sportif etkinlikler çevrenin koşulları ile 
yakın bağlantılı olmalıdır. 

 Öğretme ve öğrenme sürecinde yaparak, sınayarak öğrenme 
ilkesine uyularak “çocuğa nasıl yapacağı değil, ne yapacağı 
görev ve ödevleri verilerek” giderek gelişen bir öğretim 
sürecinin yöntemleri kullanılmalıdır. Bu bağlamda öğretim 
yöntemi bütünsel-bireşimci, sınamacı, buldurucu yani “herustik” tir. 
 

 



  Temel Akımlar 
 Beden eğitimi 

– Ülkemiz ilk ve ortaöğretim programlarına ancak 1960’lar 
da girmiştir. 

– Aşağıdaki nedenlerle eleştirilmiştir. 
 Beden kavramı sadece fiziksel bir olguyu çağrıştır-

makta;  bedensel, geleneksel beden eğitimi modelin-
de etkinlikler yaşantıyla ilişkilendirilememektedir 

  Beden eğitimi etkinliklerinden toplumun farklı 
kesimlerinin beklentileri birbirinden çok farklıdır ve 
geleneksel beden eğitimi etkinlikleri çocuk ve 
gençlerin sosyalleşmelerine katkı yapmamaktadır. 

  Bu etkinlikler çocuğun bireyselliğine dönüktür ve 
serbest zamanlarını olumlu değerlendirmeye yönelik 
güdülemeden yoksundur.  



  Temel Akımlar 
3. Hareket Eğitimi 

– İnsan bir eylem varlığıdır ve hareket etmek üzere 
programlanmıştır. 

– Çocuğun serüven, gerilim, ifade-temsil ve 
yaratıcılık yetileri ancak kendisine 
sunulacak geniş hareket olanakları 
içerisinde gerçekleşebilir. 

– Hareket Eğitiminin Boyutları; 
 Oyun kültürü ve eğitimi 
 Temsil ve ifade kültürü ve eğitimi 
 Spor ve performans kültürü ve eğitimi 
 Sağlık kültürü ve eğitimi 
  



  Temel Akımlar 
 Hareket Eğitimi 

– Bir yandan çocuk ve gençlere çok boyutlu 
hareket etme, oynama, performans 
gösterme, ve kendini ifade etme olanakları 
verirken; bir yandan da onları yoğun 
sanayileşme ve kentleşmenin olumsuz 
baskılarından kurtararak daha sağlıklı 
yaşama alışkanlıkları kazandırmaktadır. Onun 
amacı sadece spor yapmak değil, bir hareket 
kültürü vermektir. Hareket eğitiminin amacı, 
insanın eğitiminin bütünlüğüdür. Hareket ve 
sağlık birbirlerini tamamlayan iki öğedir. 
Hareket eğitimi kuramı,  çocuğu boş bir küp 
olarak kabul etmez. Çocuk yeteneklerle 
doludur. Eğitim, spor eylem yetisi de dahil 
olmak üzere bu yetenekleri dışarı çıkarmaktır 
(Turgut,1993).  



  Temel Akımlar 
 Hareket Eğitiminin Özellikleri: 

– Hareket eğitimi bireysel keşiftir. 
– Hareket eğitimi öğrenci merkezlidir. 
– Temelinde problem çözme vardır. 
–  Geleneksel beden eğitiminden daha az formal 

yapıdadır. 
– Motor becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırır. 
–  Hareket eğitimi hareketlerin yapılışı sırasında  

tatmin duygusunun yaşanmasını sağlar. 
– Hareket eğitimi hareket analizini destekler. 
– Hareket eğitimi uygun malzeme ve   araç-gereç 

gerektirir. 
– Hareket eğitimindeki gelişmeler, belirli aralıklarla 

ölçülmelidir. 

 



  Temel Akımlar 

4. Spor Eğitimi 
– 1970’li yılardan itibaren; 

J.Huizinga’ nın ünlü “Homo 
Ludens” (oynayan varlık olarak 
insan) tanımlaması yerine artık 
“Homo Sportivus”  (spor yapan 
insan) tanımlaması kullanılmaya 
başlamıştır (Orhun,1999, s.15). 

–  Sporla eğitim 
– Spor için eğitim  



  Temel Akımlar 
 Spor Eğitimi İlkeleri; 

– Spor, Uluslar arası değerleri içeren kültürel bir olgu ve 
toplumsal bir eylemdir. 

– Spor, insanın kültürel performansının bir ifadesidir. 
– Sporun özünü yarışma, rekabet ve performans oluşturur. 

İnsan performans gösteren, eylemde bulunan bir 
varlıktır. 

– Spor eylemi dinamik, diğer insanlarla iletişim kurmaya 
açık bir alandır. İnsanın gelecekteki yaşamı için örgütsel 
bir değere sahiptir. 

– Sporla insan bireysel ve toplumsal deneyim kazanır, 
toplumsal öğrenme ve birlikteliğin  yanı sıra   insanın 
seçme özgürlüğüne, bağımsızlık kazanmasına ortam 
hazırlar. 

– Spor, çocuğun kendi eylemini ve öğrenmesini bir 
dönütle kontrol etmesine olanak sağlar. Böylelikle 
bedensel duyumsama ile sağlığını kontrol altında 
tutabilir. 

 



  Temel Akımlar 
 Spor Eğitimi 

– Aşağıdaki nedenlerle eleştirilmiştir. 
 Sporun yeniden  oluşumu ile insanın kendini 

ifade etmesi ve özgürce oyun oynaması 
kısıtlanmaktadır.  

 Bugünkü spor kalıpsal yapısı ve kuralları ile 
baskıcı ve zorlayıcıdır. Performans sporları 
seçkinleşmeyi öngörmekte ve zayıf, çelimsiz, 
engelli v.b. gibi çocukları göz ardı etmektedir.  

 Bugünkü spor şiddet, hile, doping ve rüşvetle iç 
içedir.  

 Spor sağlık ilişkisi tartışma konusudur, çocuk ve 
gençler antrenman içeriğine ve amaçlarına 
zorlanmaktadır.  

 Sporda beden araç durumuna 
getirilmiştir. 

 Sporun etik değerlerinden sapmalar 
olmuştur.  
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