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1. GİRİŞ 

1.1. Müziğin Spora Katkısı 

Günümüzde spor bireyler üzerinde psikolojik ve fizyolojik büyük etkiler 

meydana getirmektedir. Hatta yarıĢma sporları ülkeler açısından saygınlık, 

üstünlük ve moral kazanma durumlarını bile etkilemektedir. Bu nedenle 

insanlar ve milletler için sporda baĢarılı olma hedefi, bilim adamlarının bu 

konu üzerinde yoğun araĢtırmalar yapmalarına sebep olmuĢtur. Sporcuların 

baĢarıya ulaĢmasında fizyolojik ve psikolojik olarak birçok gerekli etken 

bulunmaktadır (Erdal, 2005). 

   Bir baĢarının kazanılması, prensip olarak fiziksel bir yöneltmenin ve 

yönelmenin ispatıdır. Kazanç ne olursa olsun, atletik performans, temelde 

kazanmaya yönelme ve ustalığı optimize etmeye dayanır. Performans, 

sporda elde edilen baĢarının yanında, duyulan mutluluk ve tatmin ile ortaya  

çıkar (Filiz, 2002). 

   Sporcuların yüksek yoğunluktaki antrenmanlara katılmalarını ve bunu 

uzun süre devam ettirmelerini sağlayan gücü açıklamak için birçok teori öne 

sürülmüĢtür.  Sporda üst düzey performansı yakalayabilmek için müzikten 

yararlanma fikri ise yurt dıĢındaki bilim adamlarının bu konuda araĢtırmalar 

yapmalarına sebep olmuĢtur.   Özellikle elit sporcularda bulunması gereken 

kendine güven, stresle baĢa çıkma, motivasyon, antrenman ve müsabaka 

yapma isteği gibi durumlara etkisi olan müzikten yararlanma fikri oldukça 

önemlidir (Erdal, 2005). 

   Müzik, en eski çağlardan bu yana yayılma alanındaki sonsuzluğu ile 

birey ve toplumu gerek duygusal gerek düĢünsel olarak en çok etkilemiĢ bir 

sanattır. Müzik, hayatımızın vazgeçilmez bir öğesi ve insanı harekete geçiren 

bir olgudur (Atılgan, 1999). 
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   Spor alanındaki en yeni düĢüncelerden birisi de, performans artırımında 

ve gevĢemede müziksel bellekten yararlanma fikridir. Günümüz araĢtırmaları 

müziğin egzersiz üzerinde ve gevĢemede verimli etkileri olduğunu 

göstermektedir. Bireyin kendinden haberdar olması durumunu oluĢturabilmek 

için: “bireysel dikkat” “iç dünyaya odaklanma”, “dıĢ dünyayla ilgilenmemeyi” 

sağlamak gerekir. Müzikli ve müziksiz yapılan egzersizde müziğin dıĢtan 

gelen bir faktör olarak tüm mekanizma üzerinde olumlu etkileri olduğu 

saptanmıĢtır (Erdal, 2005).  

   Konu ile ilgili yapılan araĢtırmaların (Karaegeorghis, 1997; Copland, 

1991; Sime, 2000; Maris ve Arshe, 1978; Beckett, 1992; Meeks ve 

Herdegen, 2002; Matesic, 2002) sonuçlarına bakıldığında müziğin sporcular 

tarafından egzersiz sırasında kullanımının kendine güven, kendine değer 

verme, konuya odaklanma ve daha fazla egzersiz yapma konularında 

sporcuları olumlu etkilediği görülmüĢtür. Bu nedenle profesyonel sporcular, 

spor psikologları ve antrenörler, doruk performans,  kendine güven ve stresin 

kontrol altına alınmasında müzik faktörünü olumlu pekiĢtireç olarak 

kullanmayı tercih edebilirler. Özellikle elit sporcularda bulunması gereken bu 

özelliklerin müzikle beraber geliĢtirilerek, olumlu katkı sağlayacağını 

düĢünerek bu konuda daha fazla çalıĢma yapılması önerilebilir. 

   Müzik, birçok sporcu tarafından „ruh halini ayarlama‟ stratejisi olarak 

kullanılmaktadır (Stevens ve Lane, 2001). Müsabaka öncesi dinlenilen 

müzikle birlikte taekwondocuların da ruh hallerini ayarlayarak ve canlanma 

düzeylerini artırarak performanslarına olumlu katkıda bulunulabilir.  

   Ayrıca müzik, sporcuların performans sergilerken heyecanlanma 

seviyelerini aĢağıya çekerek, kendilerini daha güvende hissetmelerini 

sağlamaktadır (Wilson ve Aiken, 1977).  Kendilerini daha güvende hisseden 

sporcular, daha iyi konsantre olabilirler. Her branĢta olduğu gibi taekwondo 

branĢında da müsabaka öncesi müsabaka sırasında meydana gelebilen aĢırı 

heyecanlanma ve güvensizlik durumlarını ortadan kaldırabilmek için müzik 

dinlemek olumlu bir etken olabilir.  
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   Taekwondo sporu yüksek motivasyon isteyen bir mücadele sporudur.  

Taekwondo da müsabaka kazanmada sporcuların fiziksel uygunlukları ve 

antropometrik yapılarının etkinliği kadar müsabaka içinde sporcuların 

uygulaması gereken tekniklerin ve hareketsel aksiyonların sayısı, oranı ve 

etkinliği de önemli bir rol oynamaktadır. Taekwondo müsabakalarında sonuç 

üzerinde teknik, taktik, fizyolojik ve psikolojik etmenler etkilidir. Müsabaka 

süresince sporcular farklı teknikleri kullanırlar. Puanlar bir tekme veya 

yumrukla yasal puan bölgesine atıldığında kazanılır. Bu vuruĢlardan puan 

kazanmak için sporcular yeterli gücü üretmelidirler (Ġmamoğlu, 2010). 

   Bütün spor branĢlarında olduğu gibi Taekwondo sporunda mücadele 

eden sporcuların da tek bir hedefi vardır; rakiplerini yenerek her zaman birinci 

olarak zirvede kalmaktır.   

   Sporcuların yüksek yoğunluktaki antrenmanlara katılmalarını ve bunu 

uzun süre devam ettirmelerini sağlayan gücü açıklamak için birçok teori öne 

sürülmüĢtür (Aktop, 2002).  

   Sporda üst düzey performansı yakalayabilmek için müzikten yararlanma 

fikri ise yurt dıĢındaki bilim adamlarının bu konuda araĢtırmalar yapmalarına 

sebep olmuĢtur. Müzikten yararlanma fikri ile birlikte özellikle elit sporcularda 

baĢarıya ulaĢmak için bulunması gereken kendine güven, stresle baĢa 

çıkma, motivasyon, antrenman ve müsabaka yapma isteği gibi durumlara 

katkı sağlanabilir. 

   Taekwondo antrenmanları ve müsabakaları yüksek motivasyon ve 

canlılık isteyen durumları içerir. Her sporda olduğu gibi taekwondo branĢında 

da sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerinde motivasyon, 

canlanma, stresin kontrol altına alınması, rahatlama ve kendine güven 

duygusunun geliĢmesi baĢarıya giden yolda bulunması gereken önemli 

unsurlardır. Bu unsurların oluĢmasına katkı sağlamak için antrenman ve 

müsabakalarda etkili ve doğru seçilmiĢ müzikten faydalanılabilir.                   
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1.2. Müziğin Tanımı 

Müzik, en eski çağlardan bu yana yayılma alanındaki sonsuzluğu ile birey ve 

toplumu gerek duygusal gerek düĢünsel olarak en çok etkilemiĢ bir sanattır. 

Müzik hayatımızın vazgeçilmez bir öğesi ve insanı harekete geçiren bir 

olgudur (Atılgan, 1999). 

 Müzik, yaĢamın her evresinde insanı saran, insanla iç içe olan bir 

olgudur. Ana kucağında ya da beĢikte, evde, sokakta, iĢyerinde, okulda, 

eğlence ve dinlence yerlerinde, radyo ve televizyonda, tören ve toplantılarda 

müzikle birlikte oluruz. Anne karnındaki bebek, annesinin kalp atıĢlarının 

ritminden etkilendiği için, doğduktan sonra bu bildik sesi anne kucağında 

yeniden bulunca rahatlar, ağlamayı keser. Ġzleyen yıllarda ise çocuğun 

müzikten etkilenmesi doğrudan bir iliĢki biçimine dönüĢür, giderek çeĢitlenir, 

zenginleĢir ve yaĢam boyunca sürer gider (Uçan, 1996). 

 Çevresindeki müzikle etkileĢim içinde olan insan, süreç içinde 

müzikal davranıĢlar kazanır; dinleme, benzetme, oynama, mırıldanma, tempo 

tutma, ıslık çalma, tıngırdatma, Ģarkı söyleme, beğenme, eleĢtirme, çalgı 

çalma, besteleme v.b. bu davranıĢ biçimlerinin ortak paydası „müzikle 

anlaĢma‟dır. Müzik insana kendini tanıma, kendini ifade etme, kendini 

gerçekleĢtirme ve kendini aĢma olanağını verir (Say, 2008). 

 Müzik her kültürde var olan bir olgu olarak karĢımıza yaĢamın her 

alanında çıkmaktadır. Müzik bilimi de diğer bilimler gibi her zaman insanlığın 

hizmetinde olacaktır. Bu noktadan hareketle, herkesin alanı ile ilgili 

araĢtırmaya ve beraberinde müziği geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapması 

gerekmektedir. Bu da diğer bilim dalları ile dayanıĢma içinde yapılmalıdır. 

Çünkü, nasıl insanlar arasında etkileĢimler var ise, disiplinler arasında da 

ilginç, aynı zamanda bir o kadar da hayranlık uyandırıcı etkileĢimler tespit 

edilmektedir (Yener, 2010). 
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 Müzik, yaĢantımızın vazgeçilmez bir unsurudur. En ilkelinden en 

geliĢmiĢine kadar bütün toplumlarda müziğin yaĢamın bir parçası olduğu 

görülmektedir. Farklı toplumların birbirine benzeyen veya tamamen değiĢik 

müzikleri vardır. Afrika‟daki ilkel kabilelerin çoğunlukla ritim çalgılarıyla 

çıkardığı müzik, Chicago Senfoni Orkestrası tarafından yorumlanan 

Beethoven‟in veya Mozart‟ın besteleri yanında çok basit kalsa da her iki 

müziğin hem icra edenler hem de dinleyenler üzerindeki etkilerinde büyük 

benzerlikler bulunmaktadır (Karaçay, 2010). 

 Müziğin gizemli yapısı, hem anlaĢılmasını güçlendirmekte, hem de 

tüm sanat dalları içinde onu farklı bir yere oturtmaktadır. Nitekim binlerce 

yıldır filozofların müziğin gizemini çözme uğraĢları bunu doğrular niteliktedir 

(AkkuĢ, 2007). 

 

1.3. Müziğin İnsan Üzerindeki Etkileri ve İşlevleri 

Müziğin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler psikolojik etkiler ve fiziksel etkiler 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Müziğin fizyolojik ve psikolojik etkilerinin analizi 

oldukça güçtür. Burada iki teori söz konusudur. Bunlardan biri, müziğin birinci 

derecede duygulara yapmıĢ olduğu etki, ikincisi ise müziğin fizyolojik 

etkilerinden dolayı beraberinde oluĢturduğu psikolojik etkidir (Gençel, 2006). 

 Müzik insanda güzel duygular uyandırmasının yanı sıra, ruha hayat 

veren sihirli bir dokunusa da sahiptir. Çünkü müziğin ritmi, kalp atıĢlarını 

düzenleyerek, o kiĢinin bedensel, ruhsal ve zihinsel açıdan sağlığa 

kavuĢmasını sağlar. (Khan, 1994).  

 Birey kendi kültürünün müziğinden daha çok etkilenmektedir. Çünkü 

kendi kültürünün müziği ile daha sağlıklı bir iletiĢim kurabilmektedir. Bireylerin 

müzik anlayıĢları yaĢamıĢ oldukları toplumun sosyal ve kültürel yapısına ve 

almıĢ oldukları eğitime bağlı olarak çeĢitlilik göstermektedir. Bireylerden 

bazıları sadece belirli türde bir müziği kendi kiĢisel veya sosyal ön yargıları 



6 

 

nedeniyle kabul etmekte veya reddetmektedir. Bu faktörlerden birçoğu müzik 

terapistlerinin çalıĢmalarına yardımcı olmaktadır Rus Doktor Dogiel 1880 

yılında Almanya‟da yaptığı bir uygulamada, çıkan sesin yüksekliğine, 

Ģiddetine ve aynı zamanda çalgının çeĢidine göre kan dolaĢımında 

değiĢiklikler meydana geldiğini saptamıĢtır. M. Daubresse “Musico-Therapie” 

(1906) adlı kitabında ise Dr. Dogiel (1880) ‟in uygulamalarındaki bulgulardan 

çıkan sonuçları Ģu Ģekilde açıklamıĢtır (akt., Gençel, 2006): 

I. Müzik, insanda ve hayvanda, kan dolaĢımı üzerine etki eder. 

II. Müziğin etkisi sonucunda kan basıncı, aralıklarla, yükselme ve 

alçalma yapar. 

III. Müzik ve ıslık sesi, insanlar ve hayvanlardaki kalp kasılmalarının 

iyileĢmesine neden olur. 

IV. Kan dolaĢımının değiĢikliği, sesin yüksekliğine ve Ģiddetine 

bağlıdır.  

 Müzik insan beyninde öğrenme, dil, duyguların ifadesi, hafıza, 

fizyolojik ve motor kontrol gibi iĢlevleri etkilemektedir. Aslında gözle 

göremememize rağmen duyduğumuz bir müzik veya bir ses gerçekte fiziksel 

olarak bize dokunmaktadır. Çünkü kulağımıza ulaĢan bir ses dalgası, kulak 

zarına fiziksel olarak dokunarak onu titreĢtirir ve kulak zarına temas eden 

kulak kemikçiklerini harekete geçirir. Bunun sonucunda da iĢitme dediğimiz 

duyu meydana gelir (Karaçay, 2010). 

Müziğin insan yaĢamı üzerinde bir çok iĢlevi bulunmaktadır (Erdal, 2005):  

● Müziğin Bireysel İşlevi : Bireyin dengeli, duyarlı ve mutlu olması için 

duyuĢsal, biliĢsel ve devinimsel yapıları üzerinde olumlu izler bırakan 

müziksel uyarılma ve tepkide bulunmadır. 

● Müziğin Toplumsal İşlevi : Birey ve toplum arasındaki paylaĢma, iĢbirliği, 

yaklaĢma ve bütünleĢme sağlanmasında müziğin oynadığı rolleri kapsar. 
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● Müziğin Kültürel İşlevleri : Kültürü arttırıcı, kültürel özellikleri taĢıyıcı ve 

kuĢaktan kuĢağa aktarıcı, kültürler arası iliĢkileri zenginleĢtirici müziksel 

birikim ve etkinlikleri kapsar. 

● Müziğin Ekonomik İşlevleri : Sunu, istem, üretim, dağıtım, tüketim 

iliĢkilerini ve alıĢkanlıklarını düzenler. 

● Müziğin Eğitimsel İşlevleri : Müziksel öğrenme-öğretme etkinlikleri ve 

bunlara iliĢkin düzenlemeleri kapsar. 

 

1.4. Müzik ve Tedavi   

Müzikle tedavi, ruhsal ve bedensel sorunları olan çocukların ve yetiĢkinlerin 

psikiyatrik durumlarını belirlemede yol gösterici bir iletiĢim yöntemidir. Diğer 

yandan müzikle tedavi, toplumdaki sosyal iliĢkilerin geliĢtirilmesi, bireylere 

güven duygusunun kazandırılması ve bedensel sorunları olan bireylerin 

fiziksel egzersizleri kolaylıkla gerçekleĢtirebilmeleri açısından önem 

taĢımaktadır. Bireylerin yaĢantılarında ve tedavi süreçlerinde büyük önem 

taĢıyan müzikle tedavinin geçmiĢi de, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve 

birçok Türk medeniyetlerine kadar uzanmaktadır (Koç, 2011).  

 Ġnsanlar ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları ortadan kaldırabilmek için 

yüzyıllar boyu çeĢitli tedavi yöntemleri kullanmıĢlardır. Müzikle tedavi de 

yerini günümüze kadar koruyabilen bir tedavi yöntemidir.Ġlkel insanlar, kötü 

ruh veya cin adı verilen varlıkların hastalıklara neden olduklarına inanırlardı. 

Bu kötü varlıklar; sihirbaz, hekim ve Ģamanların öncülüğünde gerçekleĢtirilen 

tedavi törenleriyle kontrol altına alınırdı. Müzik, dans, ritm ve Ģarkılar da bu 

tedavi törenlerinin vazgeçilmez öğeleriydi.  Amerika‟da müzikle tedavide ilk 

adımı atan Dr. Willer Van de Wall‟ dur. Wall 1920 yılında New York eyaletinin 

hastane ve hapishanelerinde, müziğin insan ruhu üzerindeki etkilerini 

araĢtırmıĢtır. Wall‟a göre müziğin insan ruhundaki yatıĢtırıcı etkisi inkar 

edilemez. 1947 yılında ise, ABD‟nin Michigan Devlet Hastanesi‟nde müziğin 
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tedavi programları içinde yer aldığı görülmektedir. Amerikan Müzik Terapi 

Birliği 1997 yılında müzikle tedavi konusunda Ģu tanımlamayı yaparak bu 

yöntemin tıp bilimi açısından önemini açıkça ortaya koymuĢtur. “Müzik 

Terapi, bazı bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını 

karĢılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır (Gençel, 

2006). 

 Müziğin hekimlik pratiğinde pek çok alanda hastaların anksiyete ve 

depresyon düzeylerine etkisini araĢtıran birçok çalıĢma mevcuttur (Chang 

2008, Choi 2008, Cooke 2005, Siedliecki 2006). Müziğin invaziv giriĢimler ve 

cerrahi uygulamalarda, doğumda, gebelikte, post–operatif süreçte ağrıyı 

azaltmada, yaĢlı bireylerde insomniada, kansere bağlı olmayan kronik ağrının 

azaltılmasında, psikiyatrik hastalarda stres, anksiyete ve depresyonun 

azaltılıp kiĢisel iliĢkilerin geliĢtirilmesinde ve daha pek çok alanda etkili 

olduğunu gösteren çalıĢmalar mevcuttur (akt., Karaoğlu, 2009).  

 Amerikan Psikoloji Derneği'nin yaptığı bir ankete göre müzik, stresi 

azaltmak için kullanılan en yaygın metottur. Psikiyatri hastanelerinde müzikle 

tedavi, sosyal iliĢkilerin geliĢtirilmesi, kendine güvenin yeniden 

kazandırılması, fiziksel egzersizler ve motor kontrol, konsantrasyonun 

artırılması için programın bir öğesi olmuĢtur (Koç, 2011). 

 Gençel (2006) yaptığı çalıĢmada olumlu müziklerin fiziksel 

egzersizler ve motor kontrol konsantrasyonun arttırılması için psikiyatri 

hastanelerindeki programların bir öğesi olduğunu belirtmiĢtir. 

 Günümüzde komadaki hastalara müzik dinletmek Avrupa‟da sıkça 

kullanılan bir yöntemdir. Özellikle kanserli hastaların ruhsal durumlarını 

düzeltmede, yaĢam kalitelerini artırmada, zihinsel performanslarını artırmada 

müzikli tedavi uygulaması yapılmaktadır. Müziğin tedaviye katkı sağlamasıyla 

ilgili olarak bitkisel hayattaki bir çocuk hastanın ilaçla tedavinin yanı sıra mp3 

ile annesinin sesi ve çok sevdiği Ģarkılar dinletilmiĢtir. 6 aylık tedavi 
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sonucunda hastanın beyninde bulunan 5 santimetre çapındaki tümör, 3 

santimetre küçülmüĢtür (Sabah, 2010). 

 

1.5. Selçuklu ve Osmanlılarda Müzik 

Ġslamiyetten önceki Asya Türk Musikisindeki beĢseslilik, dini tesirle birlikte 

değiĢmeye baĢlamıĢ ve bir gamda sekiz ses kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

müzik yavaĢ yavaĢ Selçuklu müziğini ve bununla yakın ilgisi olan Mevlevi 

Müziğini oluĢturmuĢtur. 13.yüzyılda yaĢayan Safiyüddin Urmevi büyük Türk-

Ġslam bilgini olarak karĢımıza çıkar. Safiyüddin, Türk Musikisi sistemini ilmi 

Ģekilde ortaya koymuĢ, santur, nüzhe, mugni gibi çalgıları icat etmiĢtir. 

Safiyüddin‟den sonra, 1360-1435 yılları arasında yaĢamıĢ Hoca Abdülkadir 

Meragi‟den doğunun yetiĢtirdiği en büyük bestekar, musiki bilgini, hanende, 

sazende olarak söz edilir. 1207 yıllarında doğmuĢ olan Mevlana‟nın babası 

Bahaeddin Veled Anadolu‟ya gelirken mevlevi kültürünü oluĢturan ney, 

rebab, çeng, kudüm, halile, mazhar gibi çalgıları getirmiĢtir (Altınölçek, 2010). 

 Osmanlı sarayında II. Murat, II. Beyazıt, IV. Murat, II. Mustafa, III. 

Ahmet, III. Selim, II. Mahmut gibi bir çok değerli musikiĢinastlar yetiĢmiĢtir. 

Yine bu dönemde Itri, Ġsmail Dede Efendi, Hafız Post, Recep Efendi, Zekai 

Dede, Emin Dede, Nayi Osman Dede, Ebubekir Ağa, Kantemiroğlu gibi 

meĢhur üstatlar yetiĢmiĢtir (Somakçı, 2003). 

 Selçuklulardan Osmanlılara geçen askeri gayelerde kullanılan 

Mehter Müziğinin yeniçeri ocağına takdiminde Hacı BektaĢi Veli‟nin rolü 

olduğu söylenmektedir. Bu musiki türünde kös, davul, nakkare, kudüm, 

zurna, nefir, nısfiye, zil, zilli maĢa vb kullanılmıĢtır. Osmanlı padiĢahlarından 

bazılarının mehter müziği eĢliğinde güreĢ yaptıkları, çeĢitli Ģenliklerde, 

ziyafetlerde yine mehter müziği eĢliğinde güreĢ müsabakalarını izledikleri, 

pehlivanları çok itibarlı mevkilere getirerek birçok baĢpehlivanın yetiĢmesini 

sağlamıĢ oldukları bilinmektedir. Türklerin askeri müzik takımı olan mehter 
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sadece savaĢlarda değil, toplumun sosyal yaĢamı içinde de önemli bir görev 

üslenmiĢtir. Türklerde mehter siyasi bir gücün sembolüdür. Mehterin 

oyunlarda, savaĢta, Ģenlik ve törenlerde müzik çalma yetkisi bir siyasi 

otoriteye iĢaret eder. Osmanlıların saray düzeyinde yaptıkları her türlü 

güreĢlerde mehter önemli bir görev üslenmiĢtir (Altınölçek, 2010). 

 Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi Osmanlı devleti zamanında 

görülmekle beraber, Orta Asya‟da Anadolu öncesi zamanda Baksı adı verilen 

ġaman müzisyenler tarafından, çeĢitli hastalıklar için tedavi çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Hala bu faaliyetlerini sürdüren Baksılar Orta Asya Türkler 

arasında yaĢamaktadırlar. Bir Selçuklu Türk‟ünün yaptırdığı ġam‟daki 

Nurettin Hastanesinde Ġbn Sina, müzikle akıl hastalığının tedavisini 

uygulamıĢtır. Ġbn Sina‟nın tesirleri Osmanlı devrinde de devam etmiĢtir. 

Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun, diĢ hastalığı ve çocuk psikoloji 

hastalıklarını iyileĢtirmede müzikle tedavi yöntemini kullanmıĢtır. Ġbn Sina‟nın 

meĢhur eseri “El Kanun fi‟t-tıbbi” adlı eserini tercüme eden Tokatlı Mustafa 

Efendinin talebesi HekimbaĢı Gevrekzade Hasan Efendi (18.yy) yazdığı 

eserinde Ġbn Sina‟nın eserinden çok faydalandığını ifade etmiĢtir. HekimbaĢı, 

Gevrekzade Hasan Efendi „Emraz-ı Ruhaniyeyi Negama-ı Musikiye‟ adlı 

eserinde, çocuk hastalıklarına hangi makamın iyi geldiğini Ģöyle bahsetmiĢtir 

(akt., Somakçı, 2003): 

Irak Makamı: Çocuktaki menenjit hastalığına faydalıdır. 

Isfahan Makamı: Zeka, zihin açıklığı verir ve soğuk algınlığı ve ateĢli 

hastalıklardan korur. 

Zirefkend Makamı: Felç ve sırt ağrısına iyi gelir, kuvvet hissi verir. 

Rehavi Makamı: Tüm baĢ ağrılarına, burun kanamasına, ağız 

çarpıklığına, felç ve balgam hastalıklarına iyi gelir. 

Büzürk Makamı: Beyin, kulunç ağrılarına iyi gelir, kuvvetsizliği ortadan 

kaldırır. 
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Zirgüle Makamı: Kalp, beyin hastalığı, menenjit, mide harareti, 

karaciğer ateĢine iyi gelir. 

Hicaz Makamı: Ġdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. 

Buselik Makamı: Kalça, baĢ ağrısı ve göz hastalıklarına iyi gelir. 

UĢĢak Makamı: Ayak ağrıları ve uykusuzluğa iyi gelir. 

Hüseyni Makamı: Karaciğer, kalp hastalıklarına, nöbet, gizli 

hummalara iyi gelir. 

Neva Makamı: Bluğ çağına ulaĢmıĢ çocuğa, kalça ağrısına, gönül 

sevincine iyi gelir diye ifade etmiĢtir. 

  

1.6. Spor 

Spor kavramı bedensel etkinlik (physical activity) ve alıĢtırma (exercise) gibi 

öğeleri kapsayan bir kavramdır. Sporu, „spor dıĢında geçerliliği olmayan, 

oluĢturulmuĢ bazı toplumsal kurallar çerçevesinde, insanlar ve doğa 

tarafından oluĢturulmuĢ zorlukların aĢılması için yapılan bedensel 

hareketlerdir‟, biçiminde tanımlayabiliriz (Mirzeoğlu, 2006). 

 Spor, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 

geliĢmelerini sağlayan, bilgi, beceri ve liderlik yeteneklerini geliĢtiren bir 

araçtır. Sporun uluslararası dostluk ve barıĢ ile ülke ekonomisine getirdiği 

olumlu katkıları vardır. Ayrıca, günümüzde gerek basın yayın organlarının 

spora yaklaĢımı, gerekse insanların stresten kurtulma, vücutlarını formda 

tutma çabaları ve hepsinin ötesinde sporda kazanılan uluslararası baĢarılar, 

toplumun günlük yaĢamında ve moral düzeyinde oldukça önemli hale gelmiĢ, 

spora önemli bir boyut kazandırmıĢtır (Sunay, 2002; Yıldırım, 2009). 
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 Sporun bireye kazandırdıkları sadece bedensel aktiviteler ile sınırlı 

değildir. Son zamanlarda bireyler bedensel geliĢmeyi ruhen geliĢmeyle 

birlikte yürütmek istemektedirler. Dolayısıyla spor bireylere beden ve ruh 

sağlıklarını geliĢtirmeleri için fırsatlar sağlamaktadır. Bireyler spor yaptıkça 

sağlıklı bir vücuda ve huzurlu bir ruha kavuĢmuĢ olacaklarıdır (ġahin, 2005). 

 Spor yapmak bireyleri spora teĢvik etmenin sadece bireylere faydası 

olmamakta aynı zamanda toplumsal faydaları da olmaktadır. Sporcudaki 

kazanma hırsı yani baĢarılı olma duygusu bireyi teknik ve fiziki bir çabaya 

sevk eder. Dolayısıyla ortaya çıkan çaba seyirlik bir çabadır. Kitlelerin gözüne 

hoĢ gelir. Sporcu zeka ve hırsını ortaya koyunca hoĢ ve estetik görüntüler 

ortaya çıkar ( ġahin,2005). 

 Bir yarıĢmacı sporcunun amacı kendi en yüksek verimliliğine 

müsabakada eriĢmektir. Amaca uygun ve üst düzeyde bir sportif verimin elde 

edilmesi için çok yönlü bilgi ve çalıĢma gereklidir. Sporsal verim yarıĢma 

sporunda yapılan tüm hazırlıkların asıl konusudur. Antrenman ve müsabaka, 

insan organizmasına yüklenme uyaranları etkisi yapar. Sporcu buna bir güç 

harcayarak tepki gösterir, verim (performans) üretir (Muratlı, 2005).  

 Müsabaka hazırlığında gerginliğin (stresin) kontrol altına alınmasının 

yanı sıra özellikle de müsabaka stratejisinin iyice yerleĢmesi için zihinsel 

antrenman pek çok spor dalında yararlı olmuĢtur. Zihinsel antrenmanda 

bilinçli ve planlı bir biçimde sportif bir hareketin uygulama probleminin nasıl 

baĢarıyla çözülebileceği hayal edilir (Muratlı, 2005).  

 

1.7. Müzik ve Spor 

Spor alanındaki en yeni düĢüncelerden birisi de, performans artırımında ve 

gevĢemede müziksel bellekten yararlanma fikridir. Günümüz araĢtırmaları 

müziğin egzersiz üzerinde ve gevĢemede verimli etkileri olduğunu 

göstermektedir. Bireyin kendinden haberdar olması durumunu oluĢturabilmek 
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için: “bireysel dikkat” “iç dünyaya odaklanma”, “dıĢ dünyayla ilgilenmemeyi” 

sağlamak gerekir. Müzikli ve müziksiz yapılan egzersizde müziğin dıĢtan 

gelen bir faktör olarak tüm mekanizma üzerinde olumlu etkileri olduğu 

saptanmıĢtır (Erdal, 2005).  

 Kravitz (1994)‟ e göre farklı müzik çeĢitleriyle yapılan fiziksel güce 

dayalı yürüyüĢ, dayanıklılık performansı ve motor beceriler üzerindeki etkiler 

psikoljik bir etkileĢim içermektedir.  

 Fitness salonlarının büyük çoğunluğunun yüksek kapasiteli ses 

(müzik) sistemleriyle donatıldığı görümüĢtür, ayrıca walkman ile müzik 

dinlerken jogging yapanlara rastlamamız doğal hale gelmiĢtir (Koç, 2011).  

 Müsabaka önceleri sporcular hızlı/ dinamik müzik dinlemeleri, 

performanslarının ve ruh hallerinin iyileĢtirilmesi açısından seyircilerinde bu 

eyleme katılmaları ile müsabakanın yarattığı stresi azalttığı gözlenmiĢtir 

(Karageorgis 1996).     

 Karageorghis, Terry ve Lane‟in (1997) çalıĢması, müziğin 

motivasyonel kalitesine etki eden 4 anahtar faktörü belirtmektedir. Birincisi, 

insanların ritmik uyarana tepki gösterme eğilimine bağlı olarak müziğe karĢı 

ritmik etkilenmesi en belirgin faktördür. Ġkincisi, müzik formunun melodik ve 

armonik yönlerinin, dinleyicinin yorumunu ve ruh halini etkilemesidir. 

Üçüncüsü müziğin kültürel etkisinin dinleyicinin sosyo-kültürel yapısına bağlı 

olarak  etki etmesidir. Dördüncüsü ise müzik tarafından akla gelen çağrıĢım 

faktörüdür.  

 YarıĢmalarda performans üzerinde küçük ama anlamlı bir etkisi 

bulunan müzik,  antrenmanlar içinde ideal bir etki sağlar. Bilimsel araĢtırma 

müziğin hazırlık ve yarıĢma performanslarına etki eden beĢ önemli etkeni 

meydana çıkarmıĢtır. Bunlar; ayrıĢım, uyarılma ayarı, senkronizasyon, motor 

becerilerin kazanımı ve duygu hakimiyetidir (Karageorghis, 2008). 
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 Copeland ve Franks (1991), Karageorghis ve Terry (1997), Szaba ve 

ark. (1999) tarafından yapılan çalıĢmalarda müziğin egzersizin kalitesine dört 

Ģekilde etki ettiği belirtilmiĢtir 1: yorgunluk hissini dağıtır, 2: canlanma 

düzeyini artırır 3: motor koordinasyonu uyarır ve 4: rahatlamayı sağlar. 

 Yorgunluk hissinde düĢüĢ hipotezine göre, müziğin egzersiz yapan 

kiĢiyi belirli fiziksel yorgunluk hislerine yoğunlaĢmaktan alıkoyduğu 

hissedilmektedir. Bu mekanizmanın daha düĢük egzersiz yoğunluklarında 

çok daha fazla etkili olduğu ileri sürülmüĢtür. Daha yüksek yoğunluklarda ise 

vücudun içsel yorgunluk belirtileri müziğin yorgunluk hissine olan etkisine 

oranla daha fazla etkiye sahiptir ( Karageorgis and Terry, 1997).  

 Uyarılma seviyelerindeki artıĢ teorisine göre, müziğin kiĢiyi daha iyi 

egzersiz performansı gerçeklestirebilmesi için psikilojik olarak hazırladığını 

varsayarak, bu model, zihnin uyarılma seviyesini müzikle değiĢtirmenin daha 

iyi bir egzersiz performansıyla sonuçlanacağını tahmin etmektedir 

(Karageorgis and Terry, 1997).   

 Hareket koordinasyonu geliĢimi kurgusu bazı ritmik müzik çeĢitlerinin 

kaba motor (hareket) iĢlevlerini geliĢtireceğini, arttıracağını ya da 

iyileĢtireceğini, boylece egzersiz performansını da arttıracağını ileri 

sürmektedir. Rahatlama artıĢı varsayımındaki fikir ise yüksek seviyedeki 

egzersizden kaynaklanan asidoz ve yorgunluğa neden olan yüksek 

hormonlar gibi yan ürün moleküllerinin müzik tarafından bir Ģekilde azaltılarak 

performansı arttırabileceğidir (Szmedra ve Bacharach, 1998). 

 Ferguson ve arkadaĢları (1994), tarafından yapılan araĢtırmada, 

karate sporu yapan deneklere negatif ve pozitif etkili müzikler çalınarak 

yarıĢma ortamında skorlar kaydedilmiĢ, pozitif etkili müzik karatecilerin 

performanslarında anlamlı artıĢlar meydana getirirken negatif etkili müzikler 

ise performansın düĢüĢüne sebep olmuĢlardır. 

 Yapılan araĢtırmaların (Karaegeorghis, 1997; Hepler ve Kapke, 

1996; Copland, 1991; Sime,2000; Maris ve Arshe, 1978; Beckett, 1992; 



15 

 

Meeks ve Herdegen, 2002; Matesic, 2002) sonuçlarına bakıldığında müziğin 

sporcular tarafından egzersiz sırasında kullanımının kendine güven, kendine 

değer verme, konuya odaklanma ve daha fazla egzersiz yapma konularında 

sporcuları olumlu etkilediği görülmüĢtür. 

 Bu nedenle profesyonel sporcular, spor psikologları ve antrenörler, 

doruk performans, kendine güven ve stresin kontrol altına alınmasında müzik 

faktörünü olumlu pekiĢtireç olarak kullanmayı tercih edebilirler. Özellikle elit 

sporcularda bulunması gereken bu özelliklerin müzikle beraber geliĢtirilerek, 

olumlu katkı sağlayacağını düĢünerek bu konuda daha fazla çalıĢma 

yapılması önerilebilir. Müzik, birçok sporcu tarafından „ruh halini ayarlama‟ 

stratejisi olarak kullanılmaktadır (Stevens ve Lane, 2001). 

 Müsabaka öncesi dinlenilen müzikle birlikte taekwondocuların da ruh 

hallerini ayarlayarak ve canlanma düzeylerini artırarak performanslarına 

olumlu katkıda bulunulabilir. Ayrıca müzik, sporcuların performans 

sergilerken heyecanlanma seviyelerini aĢağıya çekerek, kendilerini daha 

güvende hissetmelerini sağlamaktadır (Wilson ve Aiken, 1977).   

 Kendilerini daha güvende hisseden sporcular, daha iyi konsantre 

olabilirler. Her branĢta olduğu gibi taekwondo branĢında da müsabaka öncesi 

müsabaka sırasında meydana gelebilen aĢırı heyecanlanma ve güvensizlik 

durumlarını ortadan kaldırabilmek için müzik dinlemek olumlu bir etken 

olabilir. Taekwondo müsabakaları yüksek motivasyon ve canlılık isteyen 

durumları içerir. Sporcuların antrenman ve müsabaka dönemlerinde 

motivasyon sağlama, canlanma, stresin kontrol altına alınması, rahatlama ve 

kendine güven duygusunun geliĢmesi baĢarıya giden yolda bulunması 

gereken önemli unsurlardır. Bu unsurların oluĢmasında antrenörler ve spor 

psikologları, sporcuların baĢarısı için antrenman ve müsabakalarda etkili ve 

doğru seçilmiĢ müzikten faydalanabilirler.   
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1.8. Taekwondonun Tanımı 

Taekwondo, 20 yüzyıl aĢkın bir zamandan beri Kore de bağımsız olarak 

geliĢtirilmiĢ ve uluslararası çağdaĢ bir nitelik kazanmıĢ bir savunma sanatıdır 

(Tel, 2000). 

Taekwondo, Kore dilinde üç kelimenin birleĢmesiyle meydana gelmiĢtir. 

Tae:  Ayak teknikleri 

Kwon: El teknikleri 

Do: Vücut bilgisi, inanç, ahlak, nezaket, saygı Ģeklinde ifade edilir. 

Taekwondo bir mücadele ve yarıĢma sporudur. Taekwondo‟nun baĢlıca 

özelliği, çıplak el ve ayakla rakibe karĢı yapılan savunma ve hücum 

tekniklerini içine alan bir spor dalı olmasıdır (Tel, 2000; ġemĢek 2005). 

 Taekwondo Uzakdoğu kökenli mücadele sporları içerisinde yer alan, 

ülkemizde de yapılan bir spor dalıdır. Taekwondo sporu Türkiye de özellikle 

amatör spor dalları arasında uluslararası platformda en baĢarılı branĢ olarak 

ön plana çıkmıĢtır. Ülkemizde futboldan sonra en çok lisanslı sporcusu 

bulunan branĢ taekwondodur (Tel, 1996; TıraĢ, 2002). 

Taekwondonun savunma sanatı olarak en önemli unsuru yalnız üstün 

seviyede kendilerini koruyabilme yeteneğini geliĢtirmesi değil, ayrıca bu 

sporu yapan kiĢilerde kendine güven duygusunu oluĢturan bir spor olmasıdır. 

Kendine güven duygusu insanları zayıf olanlara karĢı davranıĢlarında 

hoĢgörü sahibi ve cömert kılar. EĢit koĢullarda bir rakiple karĢılaĢtıklarında, 

içinde yetiĢmiĢ oldukları ruh onların güçlerini gereksiz yere ve özellikle 

insafsız bir anlayıĢla sarf etmelerini önler (Ghorbanzadeh, 2010).  

 Taekwondo eğitimi baĢlı baĢına sosyal davranıĢlarda alçak gönüllük 

prensibine dayanmaktadır. Mertlik ve alçak gönüllük fazileti, temelde kendine 

güven duygusuna dayanmaktadır. Sıhhatli bir vücudun, insanı hareketli ve 

güçlü kılacağı açıktır. Kendine güven duygusuyla geliĢtirilmiĢ fiziksel ve 
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ruhsal eğitim, güncel yaĢamımızda, aile çevresinde, toplum içerisinde yararlı 

olmamıza olanak sağlar (Kim, 1975, akt., Ghorbanzadeh, 2010). 

 Taekwondo günümüzde yaklaĢık 130 ülkede 40 milyon kiĢinin 

üzerinde bir kitleye hitap etmekte ve kolaylıkla uygulama imkanı 

bulunabilmektedir (Ramazanoğlu, 2000). 

 Taekwondo sporunun ülkemize geliĢi 1960‟lı yıllara rastlamaktadır. O 

yıllardan günümüze Taekwondo branĢı; Avrupa ġampiyonaları‟nda, Dünya 

ġampiyonaları‟nda ve Olimpiyat Oyunları‟nda birçok baĢarılar elde ederek 

Türkiye‟nin en baĢarılı branĢları arasında yer almayı baĢarmıĢtır (TTF, 2010). 

 

1.9. Taekwondonun Tarihçesi  

Taekwondo branĢı dünyada bilinen kendini savunma sanatlarının en 

eskisidir. Kayıtlara göre M.Ö.7. yüzyılda Kore yarımadasının kuzey kısmında 

hüküm sürmüĢ Kogureyo Hanedanlığı‟ na kadar uzanır (Köse, 1997). 

 Ġnsan tabiatı itibariyle, ırkını olduğu kadar kendi hayatını da koruma 

içgüdüsüne sahiptir. Bu sebeple her zaman  Ģuurlu ya da Ģuursuz, fiziksel 

faaliyetlerle meĢgul olmuĢtur. Ġnsan fiziksel hareketler olmadan yapamaz ve 

hangi zaman ve mekanda olursa olsun büyür ve onları geliĢtirir. Ġlk çağlarda 

insanların, kendilerini savunmak için, çıplak ellerinden vücutlarından baĢka 

hiçbir araçları yoktu. Bu yüzden doğal olarak çıplak el dövüĢ teknikleri 

geliĢtirdiler. Hatta savunma ya da saldırı araçları olarak silahların geliĢtirildiği 

zamanlarda bile, insanlar, kabile toplumların ayinlerinde müsabakalarda 

gösteri mahiyetinde olduğu kadar fiziksel güç oluĢturma amacıyla çıplak el 

dövüĢ teknikleriyle vakit geçirdiler (TıraĢ, 2002).  

 Kore yarımadası tarihinin ilk zamanlarında insanlar, savunma ve 

saldırı hareketleriyle hayvanlara karĢı mücadelelerinden elde edilen 

tecrübelerden oluĢan teknikleri öğrendiler. Adı, „subak‟ , „taekkyon‟, „takkyon‟ 
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ve benzeri kelimelerden gelen bugünkü Taekwondo‟nun gerçek temellerinin 

kesinlikle bu olduğuna inanılır (Kim, 1995).  

 Ġnsanlar ve hayvanlar kendilerini korumak için kuvvetli içgüdülere 

sahiptir. DıĢarıdan gelen saldırılarda vücudun hayati kısımlarını korumak için, 

iç güdüsel olarak bir yana kaçar veya eğilirler. Taekwondonun esası, kendini 

korumak için yapılan basit vücut Ģekillerinin çeĢitlemelerinden oluĢmaktadır 

(Boyalı, 1997). 

 Taekwondocu için onun bütün vücudu bir savunma silahıdır. 

Saldırganları, elleri, yumrukları, dirsekleri, ayakları ve diğer organları 

vasıtasıyla kolaylıkla önleyebilme ve tesirsiz hale getirebilme yeteneğine 

sahiptir (Tel, 1996).  

 Taekwondo‟nun tüm hareketleri, bu sporun düĢmana karĢı savunma 

amacıyla geliĢtirildiği günlerden bu yana, savunma ruhunun egemen olduğu 

bir temel üzerine kurulmuĢtur. Eski çağlarda insanlar fiziksel güçler ve 

yeteneklerine dayalı, ilkel bir yaĢam sürdürdükleri için, yaĢlılıklarında 

vücutları kısa zamanda çökmekte ve belleri bükülmekteydi. Taekwondo aynı 

zamanda vücut sıhhatini, fiziksel direnci ve yetenekleri geliĢtirmede yardımcı 

olur (Kim, 1995). 

 Bugün taekwondo Dünya‟da 130 ülkede, 40 milyonu aĢkın insan 

tarafından icra edilmektedir. Taekwondo sporunun böyle geliĢmesinin 

nedenlerinden birisi alt ve üst ekstremiteleri kullanarak çeĢitli hareketlerle 

fiziksel uygunluğa ulaĢtırmıĢ olmasıdır. Ülkemizde de bu spor dalı 34756 

lisanslı sporcu, 555 antrenör, 1653 hakem ve 22 kulüp mevcudiyeti ile Türk 

gençliğinin sevdiği bir spor branĢı olmuĢtur (Aslan, 2004, TTF, 2011). 
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1.10. Taekwondo Sporunda Kurallar ve Müsabakalar 

Taekwondo‟nun baĢlıca özelliği, çıplak el ve ayaklarla rakibe karĢı yapılan 

savunma tekniklerini içeren ve aynı zamanda saldırıyı içine alan bir 

müsabaka sporu olmasıdır. El ve ayak vuruĢ teknikleriyle yapılan taekwondo 

müsabakasında amaç sporcunun rakibini yaralaması değil zihinsel ve taktik 

olarak puan kazanmaktır (Bezci, 2010, Gsgm, 1995).  

 Taekwondo sporunda diğer spor branĢlarında olduğu gibi 

sakatlıkların oluĢmaması ve eĢitliğin sağlanması için bazı kurallar konmuĢtur. 

Puan alma ise el ve ayaklarla koruyucu yelek üzerine vurulan kuvvetli ve 

sarsıcı vuruĢlar ve yüze yapılan ayak vuruĢları ile olur. Taekwondo 

müsabakalarında el ve ayak tekniklerini kullanım yüzdesi: El % 30, Ayak % 

70 Ģeklinde gerçekleĢtirilir (Hyo, 1992). 

 Taekwondo yarıĢmalarında geçerli olan puanlar; vücut bölgesine 

yapılan düz ataklar 1 puan, vücut bölgesine yapılan dönerek ataklar 2 puan, 

yüz bölgesine yapılan düz ataklar 3 puan, yüz bölgesine yapılan dönerek 

ataklar 4 puan Ģeklindedir (WTF, 2011, TFF, 2011).  

 Taekwondo branĢı olimpik spor olduktan sonra birçok kural 

değiĢikliğine gidilmiĢtir. Müsabakanın süresi 2‟Ģer dakikadan 3 raunt, rauntlar 

arasında 1 dakika dinlenme verilmektedir. 3. raundun sonlanmasından sonra 

puanlarda eĢitlik olması durumunda, 1 dakika dinlenme verilir ve 2 dakikalık 

4. raunt yapılır. Bu rauntta altın puanı alan veya 2 kyong-go veya gam-jeom 

verilmesi durumunda, son vuruĢ beklenmeden müsabaka sona erdirilir 

(Ġmamoğlu, 2010). 

 Müsabıklar müsabaka sahasına girmeden önce göğüs koruyucusu, 

kafa koruyucusu, kask, kasık koruyucusu, kol ve ayak koruyucusu giyerler ve 

diĢlik takarlar. Kasık koruyucusu, kol ve ayak koruyucuları taekwondo 

elbisesinin içine giyilir. Müsabıkların baĢlarına kasktan baĢka herhangi bir 

Ģeyin giyilmesine, takılmasına izin verilmez. Kullanılacak diĢlik Ģeffaf ve daha 
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beyaz renktedir. Bununla birlikte diĢlik kullanımını sporcunun sağlığına zarar 

verebileceğine dair doktor raporu ile baĢvurulursa diĢlik kullanma 

mecburiyetinden muaf tutulabilir. Minik ve yıldızlar müsabakalarında 

ayaküstü koruyucu ve diĢlik kullanılması zorunludur. Uluslararası düzeyde 

müsabakalar, her raunt iki dakika, rauntlar arasındaki dinlenme süresi bir 

dakika olmak üzere üç raunt üzerinden yapılır (TTF,  2011, Bezci, 2010).  

 Taekwondo kendi içerisinde müsabaka ve poomsea olarak iki dala 

ayrılır. Müsabaka dalı, mavi ve kırmızı köĢeden oluĢan iki sporcunun kurallar 

dahilinde ayak teknikleriyle dövüĢmesinden oluĢur. Poomsea ise sporcuların 

tekli, ikili yada üçlü olarak el ve ayak tekniklerini gösteri Ģeklinde 

uygulamalarıdır (WTF, 2011, TTF, 2011).    

 Taekwondo veya Olimpik taekwondo müsabakası yüksek skorun ya 

da nakavt„ın kazananı belirlediği tam temas sporudur. Puanları bir tekme 

veya yumrukla yasal puan bölgesine atıldığında kazanılır. Taekwondo 

müsabakasında genelde puanlar (yaklaĢık olarak %80-%90) yumruk 

tekniklerinden çok tekme teknikleri ile kazanılır. Bu vuruĢlardan puan 

kazanmak için sporcular yeterli gücü üretmelidirler (Koh ve Watkinson, 1999).  

 Taekwondo‟nun özellikle müsabaka dalı yüksek motivasyon isteyen 

bir daldır. Taekwondo da müsabaka kazanmada sporcuların fiziksel 

uygunlukları ve antropometrik yapılarının etkinliği kadar müsabaka içinde 

sporcuların uygulaması gereken tekniklerin ve hareketsel aksiyonların sayısı, 

oranı ve etkinliği de önemli bir rol oynamaktadır. Taekwondo 

müsabakalarında sonuç üzerinde teknik, taktik, fizyolojik ve psikolojik 

etmenler etkilidir. Müsabaka süresince sporcular farklı teknikleri kullanırlar. 

Puanlar bir tekme veya yumrukla yasal puan bölgesine atıldığında kazanılır. 

Bu vuruĢlardan puan kazanmak için sporcular yeterli gücü üretmelidirler. 

Taekwondo da müsabaka kazanmada sporcuların fiziksel uygunlukları ve 

antrepometrik yapıları etkinliği kadar müsabaka içinde taekwondocunun 

uygulaması gereken tekniklerin ve hareketsel aksiyonların sayısı, oranı ve 

etkinliği de önemli bir rol oynamaktadır ( Ġmamoğlu, 2010).  
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 Taekwondo müsabakalarında sonuç üzerinde teknik, taktik, fizyolojik 

ve psikolojik etmenler etkilidir. Müsabaka süresince sporcular farklı teknikleri 

kullanırlar. Puanlar bir tekme veya yumrukla yasal puan bölgesine atıldığında 

kazanılır.  Bu vuruĢlardan puan kazanmak için sporcular yeterli gücü 

üretmelidirler (Koh 1999, Ġmamoğlu 2010). 

              Yukarıdaki bilgiler ve açıklamalar ıĢığında, bu araĢtırmanın amacı 

performans ve motivasyonun üst düzeyde olması gereken, olimpik bir branĢ 

olan taekwondoda, müsabaka öncesi dinlenilen hızlı tempolu müziğin 

taekwondocuların performanslarında meydana getirdiği durumları detaylı bir 

Ģekilde incelemektir. 

         Taekwondo maçı öncesinde sporculara hızlı tempo müzik 

dinletmenin sporcu üzerinde olumlu düĢünceler ve istekler oluĢturması, 

performanslarına olumlu katkı sunup sunmadığı bakımından söz konusu 

çalıĢma Türkiye‟de bir ilk olması özelliğiyle orjinal sayılabilir. Ayrıca yurt dıĢı 

çalıĢmalar üzerinde yapılan detaylı literatür taraması sonucuna göre çeĢitli 

spor branĢlarında müziğin etkileri üzerine bir çok çalıĢma bulunmasına 

rağmen  müziğin taekwondocular üzerindeki etkileri üzerine yapılmıĢ bir 

çalıĢma bulunamamıĢtır. Bu açıdanda bu çalıĢma Dünya‟da bir ilk olması 

özelliğiyle de orjinal sayılabilir.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Araştırma Grubu  

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Türk milli takım seviyesinde büyükler 

kategorisinde yarıĢan, 17 yaĢ ve üzeri 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 

16 milli sporcu oluĢturmuĢtur (n=16). Sporcular kontrol (4 kadın, 4 erkek n=8) 

ve deney (4 kadın, 4 erkek n=8) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. 

Sporcuların yaĢ ortalamaları x =21,5‟dir.  

Gönüllü Onay Formu (Ek – 1) araĢtırmacı tarafından katılımcılara verilmiĢ ve 

çalıĢmaya hangi Ģartlarda gönüllü olarak katılabileceklerini anlatan bu formla 

ilgili yeterli açıklama yapılmıĢtır. Herkesin bu formu dikkatlice okuyup 

imzalaması istenmiĢtir. 

2.2. Araştırma Modeli 

AraĢtırmanın deseni ön test-son test- kontrol gruplu desendir. Öntest-sontest 

kontrol gruplu desen (ÖSKD), yaygın kullanılan karıĢık bir desendir. 

Katılımcılar, deneysel iĢlemden önce ve sonra bağımlı değiĢkenle ilgili olarak 

ölçülürler. ÖSKD, bir iliĢkili desendir. Çünkü aynı kiĢiler bağımlı değiĢken 

üzerinde iki kez ölçülürler. Bununla birlikte, farklı deneklerden oluĢan deney 

ve kontrol gruplarının ölçümlerinin karĢılaĢtırılması nedeniyle de bu desen, 

iliĢkisizdir. Bundan dolayı öntest-sontest kontrol gruplu desen bir karıĢık 

desendir ( Howitt,1997, akt., Büyüköztürk, 2001). 

ġekil 6‟da öntest-sontest kontrol gruplu desen sembollerle gösterilmiĢtir: 
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                                                  ÖNTEST                              SONTEST 

     GD                      R                        O1                   X                  O3 

     GK                      R                        O2                                        O4 

       ġekil 6. Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen (Büyüköztürk, 2001) 

 

 ġekil 6‟da GD deney grubunu, GK kontrol grubunu; R, deneklerin 

gruplara yansız atandığını; O1 ve O3, deney grubunun öntest ve sontest 

ölçümlerini; O2 ve O4, kontrol grubunun öntest ve sontest ölçümlerini; X 

deney grubundaki deneklere uygulanan bağımsız değiĢkeni (deneysel 

değiĢkeni) göstermektedir. 

 Öntest-sontest kontrol gruplu desenin iki temel avantajı vardır. 

Birincisi, aynı denekler üzerinde ölçümler yapıldığından farklı deneysel iĢlem 

koĢulları altında elde edilen ölçümler yapıldığından farklı deneysel iĢlem 

koĢulları altında elde edilen ölçümler pek çok deneyde yüksek düzeyde iliĢkili 

olacaktır. Bu da hata terimini düĢürecek ve buna bağlı olarak istatiksel güç 

artacaktır. Ġkinci avantaj ise, daha az denek gerektirir ve her bir iĢlemde aynı 

denekleri test etmeye bağlı olarak zaman ve sarfedilen çabada daha bir 

ekonomiklik sağlar. Bu iki avantaja bağlı olarak homojen gruplarda çalıĢma 

olanağı, deneysel iĢlemin gerçek etkisinin belirlenmesine katkı sağlar 

(Ferguson ve Takane, 1989, akt., Büyüköztürk, 2001). 

 AraĢtırmanın desenine uygun olarak, sporcular birinci gün müzik 

dinlemeden 3 round maç yapmıĢlarsır ve maçın hemen sonrasında 

kendilerine verilen Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 

(DOPDDÖ-2) uygulanmıĢtır. Maç, araĢtırmacı tarafından daha sonra maç 

analiz formunda değerlendirilmek üzere video kameraya alınmıĢtır.  

 Ġkinci gün kura yöntemi ile belirlenen deney grubundaki sporculara 

maçtan hemen önce, sporcu pasif durumda içsel motivasyonu yükseltme 
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sürecinde (ring kenarında maça çıkmadan hemen önce) mp3 çalarla hızlı 

tempo mehter marĢının remix versiyonu 1 kez dinletilmiĢ ve hemen maça 

çıkarılmıĢlardır. Maç, araĢtırmacı tarafından daha sonra maç analiz formunda 

değerlendirilmek üzere video kameraya alınmıĢtır. Üç roundluk maçın 

bitiminde sporculara yeniden DOPDDÖ-2 uygulanmıĢtır.  

 Yapılan video kayıtları araĢtırmacı, 1 hakem ve 1 antrenör tarafından 

izlenerek müsabaka analiz formu doldurulmuĢtur. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları  

2.3.1. Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği -2 (FSS-2 

Flow State Scale-2)’nin Doldurulması  

Optimal performans duygu durum kavramı, ilk olarak 1975 yılında 

Csikszentmihalyi‟nin “Beyond Boredom and Anxiety” adlı kitabında bireyleri 

serbest zaman etkinliklerine iten nedenleri açıklamak amacı ile kullanılmıĢtır. 

Csikszentmihalyi yaptığı görüĢmelerin sonucunda yoğun olarak bir iĢle 

ilgilenme ve haz almayı “optimal performans duygu durumu” olarak 

adlandırmıĢtır. Optimal performans deneyimi sonucu oluĢan bu duygu 

durumu spor, sanat ve iĢ gibi birçok aktivite sırasında kiĢi tarafından 

yaĢanabilmektedir (AĢçı, 2007). 

 Fiziksel aktivite ve spor ortamındaki optimal performans duygu 

durumunu değerlendirmek amacı ile ise Jackson ve Marsh (1996) Durumluk 

ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeklerini (Flow State and 

Dispositional Flow Scales), sporcularla yaptıkları nitel araĢtırmalardan elde 

ettikleri temaları ve duygu durum ölçeklerini kullandıkları araĢtırma 

sonuçlarını temel alarak geliĢtirmiĢlerdir. 394 Amerikalı ve Avusturyalı 

gönüllü sporcu üzerinde yaptıkları bu çalıĢmada, Csikszentmihalyi (1990) 

tarafından belirtilen optimal performans duygu durumunu tanımlayan 9 alt 

boyuta –Görev Zorluğu-Beceri Dengesi (Challenge-Skill Balance), Eylem-
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Farkındalık BirleĢimi (Action-Awareness Merging), Açık (net) Hedefler (Clear 

Goals), Belirli Geri Bildirim (Unambiguous Feedback), Göreve Odaklanma 

(Total concentration on the task at hand), Kontrol Duygusu (Sense of 

Control), Kendilik Farkındalığının Azalması (Loss of Self-consciousness), 

Zamanın DönüĢümü (Transformation of Time) ve Amaca UlaĢma Deneyimi 

(Autotelic Experience) – destek bulmuĢlardır. Jackson ve Marsh tarafından 

optimal performans duygu durumunu ölçmek amacıyla 1996 yılında 

geliĢtirilmiĢtir. Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği 

(DOPDDÖ), fiziksel aktivite sırasında bireyin optimal performans duygu 

durumunu değerlendirmek için geliĢtirilmiĢtir. DOPDDÖ, bireyin fiziksel 

aktivite veya spor ortamında yaĢadığı duygu durumunu değerlendirmek 

amacı ile hemen aktivite sonrasında uygulanmaktadır. (Jackson, 1996).  

 

2.3.2. Taekwondo Maçı Analiz Formu 

Taekwondo maçı analiz formu sporcuların teknik ve performanslarındaki 

değiĢimleri belirlemek amacıyla maç analizleri ile ilgili kaynaklardan bilgi 

toplayarak ve bu konudaki araĢtırmacılarla görüĢülerek oluĢturulmuĢ bir 

formdur (Ġmamoğlu, 2001; Kolukısa, 2002; Ġmamoğlu, 2010; Bezci, 2010). 

 GeliĢtirilen maç analiz formu içerisinde; sporcuların üç round 

boyunca aldıkları toplam puanlar, uyguladıkları teknikler, teknik sayıları ve 

yaptıkları atak sayıları bulunmaktadır. 

 Kameraya çekilen maçlar daha sonra araĢtırmacı, 1 hakem ve 1 

antrenör tarafından izlenerek maç analiz formu doldurulmuĢtur. 

 

2.3.3. Video Kamera 

Sporcuların yaptıkları maçlar araĢtırmacı tarafından „Fuji Film‟ markalı video 

kamera aracılığı ile kayıda alınmıĢtır. 
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2.3.4. Mp3 Çalar 

Deney grubuna maç öncesi „Ġpod Nano 5‟ markalı mp3 çalar aracılığı ile 1 

parça hızlı tempo müzik dinletilmiĢtir. Müziğin volume ayarı deneklerin kendi 

isteklerine göre ayarlanmıĢtır. Dinletilen müzik „Mehter MarĢı Remix‟ 

versiyonudur.  

 

2.3.4.1. Mehter Marşı 

Mehter marĢının tarih ve kültürümüzdeki yerinin öneminden ve Türk 

Taekwondo Milli Takımının favori müziği olmasından dolayı bu çalıĢmada 

müzik olarak mehter marĢının hızlı tempolu remix versiyonu kullanılmıĢtır. 

 Türk olmak ilk çağlardan beri asker olmak ile bir tutulmuĢtur. 

Asya‟dan Anadolu‟ya, oradan Avrupa‟ya ve Afrika‟ya kadar yaptıkları 

savaĢlar ile askerî kiĢiliğini kanıtlamıĢ olan Türkler, bu savaĢçı özelliklerini 

müzik ile desteklemek gibi dâhiyane bir buluĢun da öncüsü olmuĢlardır Bu 

dâhiyane buluĢ, Osmanlı dönemine gelindiğinde kendini Mehter olarak 

göstermiĢtir (Aksoy, 1994). 

 “Mehter azamettir, ihtiĢamdır ve görkemdir. Devletin ululuğu ve 

kutluluğu, davulların gümbürtüsü ile yankılanır.” (Akten,2009). 

 Mehter, bir ulusun ve devletin bağımsızlığının aynı zamanda da 

ihtiĢamının Türklük geleneği ile yansıtılmasıdır. Mehteri sadece  bir müzik ve 

eğlence aracı olarak düĢünmek ve bu yolla inceleyerek  aktarmak doğru 

olmayacaktır. Mehter; Türk topluluklarının, Türk sosyal ve  devlet hayatının 

ve dolayısıyla Türk kültür tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu daha iyi 

anlamak için Türk halkının ruhunu anlamak Ģarttır (Vural, 2011). 
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2.4. Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanması aĢamasında antrenman maçı sonrasında „Durumluk 

Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 (FSS-2)‟ ni doldurmuĢlardır. 

Yaptıkları maçlar araĢtırmacı tarafından daha sonra değerlendirmek üzere 

video kameraya alınmıĢtır. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, iliĢkili ölçümlerde bağımlı gruplar 

için t-testi, iliĢkisiz ölçümlerde bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel anlamlılık için .05 değeri dikkat alınmıĢtır. Cinsiyete iliĢkin 

karĢılaĢtırmalar denek sayısı az olduğu için yapılmamıĢtır. 
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                                        3. BULGULAR 

 

ÇalıĢmanın bu kısmı kontrol ve deney gruplarının maç analiz formuna ve 

Durumluk Optimal Performans Duygu Durum-2 ölçeğinin alt boyutlarına 

iliĢkin bulguları içermektedir. 

3.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Maç Analiz Formlarına Ait Bulguları 

Çizelge 3.1.  Maç analiz formuna göre kontrol ve deney grubunun ön test ve 

son teste ait verileri 

Kontrol Grubu 

Maç analiz 

Değerleri 

Deney Grubu 

1. gün 2. gün  Ön test Son test 

Toplam 
sayı x  

Toplam 
sayı x   

Toplam 
sayı x  

Toplam 
sayı x  

38 4,7 34 4,2 Puan 40 5 56 7 

293 36,6 303 37,8 Atak 289 36,1 339 42,3 

284 35,5 262 32,7 UygulananTeknik 313 39,1 329 41,1 

 

 Maç analiz formunun sonuçlarına göre kontrol grubunun birinci 

günde aldıkları puan toplam puan sayısı 38 iken ikinci günde 34 olarak 

görülmektedir. Kontrol grubunun toplam atak sayılarına bakıldığında ön testte 

293 iken son testte 303‟tür. Kontrol grubunun uygulanan teknik sayılarının 

toplamına bakıldığında ise birinci günde 284 iken ikinci günde 262 olduğu 

görülmektedir. 

 Deney grubunda ise ön testte aldıkları toplam puan sayısı 40, 

sontestte ise 56‟dır. Deney grubunun toplam atak sayılarına bakıldığında ön 

testte 289, son testte 339‟dur. Deney grubunun uygulanan teknik sayılarının 
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toplamına bakıldığında ise ön testte 313 iken son testte 329 olduğu 

görülmektedir. 

 

Çizelge 3.2. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası maçta elde ettikleri toplam puanlarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest puan 8 5,00 3,46 

7 -2,03 0,81 

Sontest puan 8 7,00 4,65 

 

Deney grubunun ön test puan ortalamaları x =5,00 iken, son test puan 

ortalamaları x =7,00 bulunmuĢtur. Deney grubunun ortalama puanlarına 

iliĢkin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(7) 

-2,03, p>.05]. Fakat deney grubunun sontestte aldıkları puan ortalamalarında 

sayısal olarak artıĢ görülmektedir. 

 

Çizelge 3.3. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası toplam atak sayılarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest atak sayısı 8 36,12 10,48 

7 -1,78 0,11 

Sontest atak sayısı 8 42,37 9,22 

 

Deney grubunun ön test puan ortalamaları x =36,12 iken, son test 

puan ortalamaları x =42,37 bulunmuĢtur. Deney grubunun ortalama 

puanlarına iliĢkin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır [t(7) -1,78, p>.05].  Fakat deney grubunun sontestteki toplam 

atak sayılarının ortalamasında sayısal açıdan artıĢ görülmektedir. 
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Çizelge 3.4. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası toplam teknik uygulama sayılarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest teknik uyg. Sayısı 8 39,12 10,28 

7 - 47 0,65 

Sontest teknik uyg. Sayısı 8 40,62 10,78 

 

Deney grubunun ön test puan ortalamaları x =39,12 iken, son test 

puan ortalamaları x =40,62 bulunmuĢtur. Deney grubunun ortalama 

puanlarına iliĢkin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır [t(7) -47, p>.05].  Fakat deney grubunun toplam teknik 

uygulama ortalamasında sontestte sayısal olarak artıĢ göstermiĢtir.  

 

Çizelge 3.5. Kontrol grubu ve deney grubunun son testteki toplam puanlarına 

iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu toplam puan 8 4,25 3,69 

14 1,30 0,21 

Deney grubu toplam puan 8 7,00 4,65 

 

Kontrol grubunun ve deney grubunun son testteki maç içerisinde elde 

ettikleri toplam puanlarının karĢılaĢtırılmasına bakıldığında kontrol grubunun 

ortalaması x = 4,25, deney grubunun ortalaması x = 7,00‟dır. Grupların 

arasında toplam puan değerlendirmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 1,30, p>.05]. Ġstatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da deney grubunun toplam puan ortalamasında sayısal olarak artıĢ 

görülmüĢtür. 
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Çizelge 3.6. Kontrol grubu ve deney grubunun son testteki toplam atak 

sayılarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu atak sayısı 8 37,87 9,32 

14 0,97 0,34 

Deney grubu atak sayısı 8 42,37 9,22 

 

Kontrol grubunun ve deney grubunun son testteki maç içerisinde elde 

ettikleri toplam atak sayılarının karĢılaĢtırılmasına bakıldığında kontrol 

grubunun ortalaması x = 37,87, deney grubunun ortalaması x = 42,37‟dir. 

Grupların arasında toplam puan değerlendirmesi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 0,97, p>.05]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da deney grubunun toplam atak sayısı ortalamasında sayısal 

olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.7. Kontrol grubu ve deney grubunun son testteki toplam teknik 

uygulamalarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu teknik uyg. 8 32,75 11,71 

14 3,8 0,007 

Deney grubu teknik uyg. 8 40,62 10,72 

  

Kontrol grubunun ve deney grubunun son testteki maç içerisinde elde 

ettikleri toplam teknik uygulama sayılarının karĢılaĢtırılmasına bakıldığında 

kontrol grubunun ortalaması x = 32,75, deney grubunun ortalaması x = 

40,62‟dir. Grupların arasında toplam teknik uygulama değerlendirmesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır [t(14) 3,8, p<.05].  
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3.2. Deney grubunun Optimal Performans Duygu Durum Ölçeğine İlişkin 

Alt Boyutlara Ait Bulgular 

 

Çizelge 3.8. Deney grubunun ön test- son test DOPDDÖ-2 ölçeğine ait 

toplam puanlarına iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest toplam puan 8 124,87 17,69 

7 -1,69 0,13 

Sontest toplam puan 8 133,87 11,24 

 

 Deney grubunun DOPDDÖ toplam puanına iliĢkin ön test ortalaması 

x = 124,87 iken son test ortalaması x =133,87‟dir. Deney grubunun toplam 

DOPDDÖ puanlarına ait ön test ve son test puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -1,69, p>.05]. Ġstatistiksel 

olarak anlamlı olmasa da son testte deney grubunun DOPDDÖ toplam 

puanlarına iliĢkin sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.9. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Görev Zorluğu‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest görev zorluğu 8 13,62 2,26 

7 -1,62 0,14 

Sontest görev zorluğu 8 15,00 1,60 

  

 Deney grubunun „görev zorluğu‟ na iliĢkin ortalaması ön test 

ortalaması x = 13,62 iken son test ortalaması x =15,00‟dır. Deney grubunun 
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„görev zorluğu‟ alt ölçeğine ait ön test ve son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -1,62, p>.05]. 

Ġstatistiksel olarak anlamlı olmasa da son testte deney grubunun „görev 

zorluğu‟ na iliĢkin ortalama değerde sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.10.  Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Eylem-Farkındalık BirleĢimi‟ alt boyutuna iliĢkin t-

testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest eylem-farkındalık 8 12,62 3,02 

7 -0,41 0,69 

Sontest eylem farkındalık 8 13,00 2,82 

 

 Deney grubunun „eylem-farkındalık birleĢimi‟ ne iliĢkin öntest 

ortalaması x = 12,62 iken son test ortalaması x = 13,00‟dır. Deney grubunun 

„eylem-farkındalık birleĢimi‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -0,41, 

p>.05]. Ġstatistiksel olarak anlamlı olmasa da son testte „eylem-farkındalık 

birleĢimi‟ ne iliĢkin ortalama değerde sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.11.  Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Açık Hedefler‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest açık hedefler 8 14,00 2,50 

7 -0,89 0,40 

Sontest açık hedefler 8 14,75 1,38 

 



34 

 

 Deney grubunun öntest „açık hedefler‟ e iliĢkin ortalaması x = 14,00 

iken son test ortalaması x =14,75‟dir. Deney grubunun „açık hedefler‟ alt 

ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -0,89, p>.05]. Ġstatistiksel olarak anlamlı olmasa 

da son testte „açık hedefler‟ e iliĢkin ortalama değerde sayısal olarak artıĢ 

görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.12.  Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Belirli geri bildirim‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest belirli geri bildirim 8 13,75 2,71 

7 -1,3 0,23 

Sontest belirli geri bildirim 8 15,00 0,75 

 

 Deney grubunun öntest „belirli geri bildirim‟e iliĢkin ortalaması x = 

13,75 iken son test ortalaması x =15,00‟dır. Deney grubunun „belirli geri 

bildirim‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -1,3, p>.05]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da son testte „belirli geri bildirim‟e iliĢkin ortalama değerde 

sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.13. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Göreve Odaklanma‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest göreve odaklanma  8 12,75 2,71 

7 -2,2 0,64 

Sontest göreve odaklanma 8 14,12 2,03 
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 Deney grubunun öntest „göreve odaklanma‟ ya iliĢkin ortalaması x = 

12,75 iken son test ortalaması x =14,12‟dir. Deney grubunun „göreve 

odaklanma‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(7) -2,2, p>.05]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da son testte „göreve odaklanma‟ ya iliĢkin ortalama değerde 

sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.14. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Kontrol Duygusu‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest kontrol duygusu  8 14,00 3,62 

7 -0,4 0,68 

Sontest kontrol duygusu 8 14,62 2,55 

 

 Deney grubunun öntest „kontrol duygusu‟na iliĢkin ortalaması x = 

14,00 iken son test ortalaması x =14,62‟dir. Deney grubunun „göreve 

odaklanma‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(7) -0,4, p>.05]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da son testte „kontrol duygusu‟na iliĢkin ortalama değerde 

sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 
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Çizelge 3.15. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Kendilik Farkındalığının Azalması‟ alt boyutuna 

iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest kendi farkındalığının azalması  8 15,75 3,24 

7 -1,3 0,22 

Sontest kendi farkındalığının azalması 8 16,50 3,82 

  

 Deney grubunun öntest „kendilik farkındalığının azalması‟na iliĢkin 

ortalaması x = 15,75 iken son test ortalaması x =16,50‟dir. Deney grubunun 

„göreve odaklanma‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(7) -1,3, p>.05]. 

Ġstatistiksel olarak anlamlı olmasa da son testte „kendilik farkındalığının 

azalması‟na iliĢkin ortalama değerde sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.16. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Zamanın DönüĢümü‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest zamanın dönüĢümü 8 13,25 3,41 

7 -1,8 0,11 

Sontest zamanın dönüĢümü 8 14,62 3,54 

  

 Deney grubunun öntest „zamanın dönüĢümü‟ne iliĢkin ortalaması x = 

13,25 iken son test ortalaması x =14,62‟dir. Deney grubunun „göreve 

odaklanma‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(7) -1,8, p>.05]. Ġstatistiksel olarak 
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anlamlı olmasa da son testte „zamanın dönüĢümü‟ne iliĢkin ortalama değerde 

sayısal olarak artıĢ görülmüĢtür. 

 

Çizelge 3.17. Deney grubunun müzik dinletisi olmadan ve hızlı tempo müzik 

dinletisi sonrası DOPDDÖ- „Amaca UlaĢma‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi 

sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Öntest Amaca ulaĢma 8 15,12 2,85 

7 -0,97 0,36 

Sontest Amaca ulaĢma  8 16,25 1,48 

  

 Deney grubunun öntest „amaca ulaĢma‟ ya iliĢkin ortalaması x = 

15,12 iken son test ortalaması x =16,25‟dir. Deney grubunun „göreve 

odaklanma‟ alt ölçeğine ait öntest ve sontest puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(07) -0,97, p>.05]. Ġstatistiksel 

olarak anlamlı olmasa da son testte „amaca ulaĢma‟ ya iliĢkin sayısal olarak 

artıĢ görülmüĢtür. 

 

3.3. Kontrol grubu ve deney grubunun son testteki DOPDDÖ-2’ ye 

ilişkin t-testi sonuçları  

Çizelge 3.18. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Görev Zorluğu‟ 

alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları  

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu görev zorluğu 8 14,87 3,31 

14 0,09 0,92 

Deney grubu görev zorluğu 8 15,00 1,60 
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 Kontrol grubunun son test „görev zorluğu‟ na iliĢkin ortalaması x = 

14,87, deney grubunun ortalaması x =15,00‟dir. Kontrol ve deney grubunun 

„görev zorluğu‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 0,09, p>.05]. Deney grubunun görev 

zorluğu alt boyutuna iliĢkin ortalamasında sayısal olarak artıĢ görülmektedir. 

 

 Çizelge 3.19. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Eylem-

Farkındalık BirleĢimi‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  x  N Ss Sd T P 

 Kontrol grubu eylem farkındalık 
birleĢimi 

15,00 8 3,07 

14 -1,35 0,19 

Deney grubu eylem farkındalık 
birleĢimi 

13,00 8 2,82 

  

 Kontrol grubunun son test „eylem-farkındalık birleĢimi‟ ne iliĢkin 

ortalaması x = 15,00, deney grubunun ortalaması x =13,00‟dir. Kontrol ve 

deney grubunun „eylem-farkındalık birleĢimi‟ alt ölçeğine ait son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) -1,35, 

p>.05].  

 

Çizelge 3.20. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Açık Hedefler‟ 

alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu açık hedefler 8 16,12 2,23 

14 -1,47 0,16 

Deney grubu açık hedefler 8 14,75 1,38 
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 Kontrol grubunun son test „açık hedefler‟ e iliĢkin ortalaması x = 

16,12, deney grubunun ortalaması x =14,75‟tir. Kontrol ve deney grubunun 

„açık hedefler‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) -1,47, p>.05].  

 

Çizelge 3.21. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Belirli Geri 

Bildirim‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu belirli geri bildirim 8 14,87 3,79 

14 0,09 0,93 

Deney grubu belirli geri bildirim 8 15,00 0,75 

 

 Kontrol grubunun son test „belirli geri bildirim‟ e iliĢkin ortalaması x = 

14,87, deney grubunun ortalaması x =15,00‟dır. Kontrol ve deney grubunun 

„belirli geri bildirim‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 0,09, p>.05].  

 

Çizelge 3.22. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Göreve 

Odaklanma‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu göreve odaklanma 8 14,87 3,31 

     14 -0,54 0,59 

Deney grubu göreve odaklanma 8 14,12 2,03 

 

 Kontrol grubunun son test „göreve odaklanma‟ ya  iliĢkin ortalaması 

x = 14,87, deney grubunun ortalaması x =14,12‟dir. Kontrol ve deney 



40 

 

grubunun „göreve odaklanma‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) ,-0,54, p>.05].  

 

Çizelge 3.23. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Kontrol 

Duygusu‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu kontrol duygusu  8 14,87 2,94 

14 -0,18 0,85 

Deney grubu kontrol duygusu 8 14,62 2,59 

  

 Kontrol grubunun son test „kontrol duygusu‟ na iliĢkin ortalaması x = 

14,87, deney grubunun ortalaması x =14,62‟dir. Kontrol ve deney grubunun 

„kontrol duygusu‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) ,-0,18, p>.05].  

 

Çizelge 3.24. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ- „Kendilik 

Farkındalığının Azalması‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu kendi farkındalığının azalması 8 15,00 4,98 

14   0,74 0,47 

Deney grubu kendi farkındalığının azalması 8 16,50 2,82 

  

 Kontrol grubunun son test  „kendilik farkındalığının azalması‟ na 

iliĢkin ortalaması x = 15,00, deney grubunun ortalaması x =16,50‟dir. Kontrol 

ve deney grubunun „kontrol duygusu‟ alt ölçeğine ait son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 0,74, 
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p>.05]. Deney grubunun kendilik farkındalığının azalması alt boyutuna iliĢkin 

ortalamasında sayısal olarak artıĢ görülmektedir. 

 

Çizelge 3.25. Kontrol ve deney grubunun son test DOPDDÖ-  „Zamanın 

DönüĢümü‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu zamanın dönüĢümü 8 14,37 3,37 

    14 0,14 0,88 

Deney grubu zamanın dönüĢümü 8 14,62 3,54 

  

 Kontrol grubunun son test  „zamanın dönüĢümü‟ ne iliĢkin ortalaması 

x = 14,37, deney grubunun ortalaması x =14,62‟dir. Kontrol ve deney 

grubunun „kontrol duygusu‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) 0,14, p>.05].  

 

Çizelge 3.26. Kontrol ve deney grubunun son test DOPPDDÖ- „Amaca 

UlaĢma‟ alt boyutuna iliĢkin t-testi sonuçları 

  N x  Ss Sd T P 

 Kontrol grubu amaca ulaĢma  8 16,62 2,19 

14 -0,39 0,69 

Deney grubu amaca ulaĢma 8 16,25 1,48 

 

 Kontrol grubunun son test  „amaca ulaĢma‟ya iliĢkin ortalaması x = 

16,62, deney grubunun ortalaması x =16,25‟tir. Kontrol ve deney grubunun 

„amaca ulaĢma‟ alt ölçeğine ait son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır [t(14) -0,39, p>.05].  
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                                                4.TARTIŞMA 

 

4.1. Bulguların Yorumlanması    

 
Maç öncesi hızlı tempo müzik dinleyen taekwondocuların maç içerisinde 

aldıkları puan, yaptıkları atak sayısı ve uyguladıkları teknik sayısı ön teste 

göre son testte maç analiz formundaki bütün değerler açısından yüksek 

çıkmıĢtır.   

Kontrol grubu ve deney grubu arasında son teste bağlı olarak maç 

içerisindeki toplam teknik uygulamaları karĢılaĢtırmasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuĢtur [t(7) 3,8, p<.05]. Bu duruma bağlı olarak 

taekwondocuların hızlı tempo müzik dinletisi sonrası teknik uygulama 

sayılarında artıĢ olduğu söylenebilir. 

Taekwondocuların müzik dinletisi sonrası maç içerisinde elde ettikleri 

puanlar, yaptıkları atak sayıları ve uyguladıkları teknik sayıları bakımından 

müzik dinletisi olmadan yaptıkları maç sonuçlarına göre elde ettikleri 

değerlerin sayısal olarak baktığımızda daha yüksek olduğu görülmüĢ,  fakat 

bu durumun istatistiksel açıdan değerlendirilmesi yapıldığında anlamlı 

farklılıklar görülmemiĢtir.  

Taekwondocuların maç öncesi hızlı tempo müzik dinletisi sonrası 

durumluk optimal performans duygu durum ölçeğinin sonuçlarına 

bakıldığında sayısal artıĢlar görülmüĢ, fakat istatistiksel açıdan anlam 

bulunamamıĢtır. 

 Genel olarak ortalamalarda sayısal artıĢların olmasına rağmen 

istatiksel açıdan anlamlı sonuca varılmamasının nedenlerinden en önemlisi 

denek sayısının az olması olabilir. Denek sayısının az olmasının sebebi ise 

çalıĢma grubunun hem milli takım düzeyinde olmalarına hem de siklet 

açısından eĢit olmalarına özen gösterilmesinden dolayıdır.  Diğer bir sebep 

ise çalıĢma grubunun milli takım seviyesindeki elit sporculardan oluĢması 

olabilir. Çünkü milli takım düzeyindeki elit sporcular fizyolojik ve piskolojik 

kazanımları açısından en üst seviyede bulunduklarından dolayı dıĢarıdan 

aldıkları bir uyaranın performanslarına belli bir oranda etki yapacaktır.  
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4.2. Benzer Çalışmalara Ait Verilerin Karşılaştırılması 

 

Bu çalıĢmanın orjinalliği Türkiye‟de ilk defa yapılmıĢ olmasıdır. Müziğin 

performansa etkileri günümüzde yeni araĢtırılmaya baĢlanan bir konudur. Bu 

konuda yapılan yurt dıĢı çalıĢmalarıyla beraber, çok azda olsa benzer yurt içi 

çalıĢma örnekleri bulunmaktadır. 

Beckett (1990)‟in yürüyüĢ sırasında müziğin kalp atımına ve yürüyüĢ 

mesafesine etkilerini araĢtırmak amacıyla yaptığı çalıĢmaya 32 öğrenci 

katılmıĢtır. Otuz dakikalık yürüyüĢ boyunca kat ettikleri mesafe ile HR (kalp 

atımları) karĢılaĢtırılmıĢtır ÇalıĢmada öğrenciler A ve B grubu olmak üzere iki 

gruba ayrılmıĢlardır. A grubu müziksiz ve müzikli yürüyüĢ yapmıĢtır. B grubu 

ise müziksiz ve kesintili müzik ile yürüyüĢ yapmıĢtır. Sonuç olarak öğrenciler 

müzikli yürüyüĢte anlamlı derecede daha yüksek HR (kalp atımı) sonuçlarına 

sahip olmuĢlar ve daha uzun mesafe yürümüĢlerdir.  

Copland (1991) tarafından yapılan araĢtırmada arka planda çalan 

müzik çeĢitlerinin kalp atım hızına etkisi (HR), algılanan eforun 

değerlendirilmesi ve yorulma zamanının koĢubandındaki etkileri 

araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmaya 24 gönüllü kolej öğrencisi katılmıĢtır. Öğrenciler 

koĢu bandında yürürlerken kulaklıkla müzik dinlemiĢlerdir. 3 defa yapılan 

müzik denemelerden birisi yüksek sesli, hızlı, heyecanlı müzik (Tip A), diğeri 

soft, slow müzik (Tip B) ve diğeri ise müziksiz (kontrol) olarak yapılmıĢtır. 

Kalp atım hızı (HR) her yarım dakikada kayıt edilmiĢtir. Bulgulara göre kalp 

atım hızı (HR) Tip B müzik ile daha düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca Tip B müzik 

ile yorulma zamanı daha uzun olarak görülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonuçlarına 

göre çalıĢmanın bazı hipotezleri desteklenerek submaximal egzersiz 

boyunca slow müziğin fizyolojik ve psikolojik uyarılmayı düĢürdüğü ve 

perfornansta direnci arttırdığı görülmüĢtür. 

Szmedra ve Bacharach (1998), müziğin koĢubandında yapılan koĢu 

boyunca algılanan efor, plazma laktatı, norepinefrin ve kardiyovasküler 
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hemodinamikleri üzerine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 10 sağlıklı ve idmanlı 

erkeğe %70 Maximal Oksijen Tüketimi seviyesinde 15 er dakikalık iki 

koĢubandı denemesini tamamlatmıĢlardır. Birinci denemede denekler klasik 

müzik dinlemiĢtir, ikinci deneme ise müziksiz kontrol olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Plazma laktat ve noradrenalin, egzersiz stresi belirtileri olarak tanımlandıkları 

için Szmedra ve Bacharach bu bileĢenlerle birlikte koĢu bandı koĢusu 

esnasındaki kalp hızı, kan basıncı ve algılanan eksersiyonu (eforu) 

ölçmüĢlerdir. Bu çalıĢmanın sonuçları göstermiĢtir ki; kiĢiler koĢubandı 

deneyi sırasında müzik dinlediklerinde  kalp hızında, sistolik kan basıncında, 

algılanan efor derecelerinde ve laktat seviyelerinde istatistiksel olarak önemli 

oranda düĢüĢler meydana gelmiĢtir. Müzik dinleyen gruptakilerin 

noradrenalin seviyelerinin biraz daha düĢük olduğu ortaya çıksa da, bu düĢüĢ 

miktarının istatistiksel olarak çok önemli oranda olmadığı görülmüĢtür.    

Müziğin egzersiz performansını etkilediğine dair Szabo ve arkadaĢları 

(1999) hızlı ritim ve yavaĢ ritim klasik müziğin aĢamalı  bisiklet egzersizi 

üzerindeki etkisi üzerinde çalıĢmıĢlardır. Bu çalıĢmada 12 erkek ve 12 kadın 

denek, müziksiz kontrol ile birlikte yavaĢ müzik, hızlı müzik, yavaĢtan hızlıya 

geçen müzik  ve hızlıdan yavaĢa geçen müzik dinlemiĢlerdir. YavaĢtan 

hızlıya ya da hızlıdan yavaĢa geçilen denemelerde deneğin kalp atıĢı %70 

maksimal rezerv seviyesine ulaĢtığında, tempo yavaĢtan hızlıya ya da 

hızlıdan yavaĢa geçirilmiĢtir. AraĢtırmacılar, yavaĢtan hızlıya geçiĢ yapılan 

calıĢmada katılımcıların diğer tüm calıĢma koĢullarına oranla biraz daha fazla 

bir egzersiz yüklemesini tamamladıklarını görmüĢlerdir. Sonuç olarak bu 

calıĢmanın, müziğin vücudun içsel yorgunluk iĢaretlerini geçici olarak 

engelleme etkisinin olabileceğini gösterdiğini ileri sürmüĢlerdir. 

Matesic (2002)  ise 18-23  yaĢlarındaki 12 kolejden 1200 erkek 

öğrenci ile  yaptığı araĢtırmada, 20 dakikalık  koĢu süresince bir adımda 

alınan mesafe, kalp atım hızı ve kiĢisel performans  üzerinde müzik 

dinlemenin etkilerini araĢtırmıĢtır. Denekleri 12 gruba ayırarak antrenmanlı ve 

antrenmansız bireylerde müziğin etkilerini ortaya koymuĢtur. Müzik farklı 
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formlarda farklı gruplarda  değiĢik etkiler ortaya çıkarmıĢtır. Bulgulara göre 

müziğin iki grubunda tempoları üzerinde fark edilir etkisi olduğu görülmüĢtür. 

Kalp atımı ve algılanan efordaki farklılıklar sadece antrenmasız grupta 

bulunmuĢtur. Ġki grupta müziksiz koĢarken daha fazla efor harcamıĢlardır. 

Antrenmanlı grubun kalp atım hızları ve müzik dinlemeleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıĢtır. Bununla birlikte antrenmansız grupta müzik 

dinleyerek koĢarken kalp atım hızlarında düĢüĢ görülmüĢtür ( her 2.5 

dakikada 6beats düĢmüĢtür). Antrenmansız grupta müzik dinleyerek 

koĢarken algılanan eforda azalma görülmüĢtür. 

 Pates ve ark. (2002) „nın   çalıĢmasının amacı arka planda çalan, 

kendi seçtikleri asenkron müziğin 3 netball oyuncusu üzerindeki etkilerini 

belirlemek olmuĢtur. ÇalıĢmanın hipotezi, Karageorghis ve Terry (1999)‟ nin 

çalıĢmasına dayanarak, duygu durumunu destekleyeceği ve böylelikle netball 

de atıĢ performansına pozitif bir etki sağlayacağı düĢüncesidir. Sonuç olarak 

üç katılımcının netball atıĢ performansında artıĢ olmuĢtur. Ġki katılımcının da 

duygu algısında artıĢ olmuĢtur. Ek olarak katılımcılar müzik dinlemenin 

duygularını ve kavramalarını kontrol etmelerine katkıda bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Netice olarak varılan yargıda müziğin hayal etme duygu ile 

bağlantılı tetiklenen duygularla ve kavramalarla birlikte atletik performansı 

arttırabildiklerini vurgulamıĢlardır.         

Tenanbaum ve ark. (2003), kullanılan müzik tipinin yüksek fiziksel 

çaba altındaki koĢucular üzerinde yüksek efor sürecindeki koĢu anında 

duygularda ve düĢüncelerde müziğin motivasyonel etkisini incelemiĢlerdir. 

Katılımcıların %30‟u müziğin koĢunun baĢlangıcında yardımcı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Katılımcılar müziğin hem dikkatlerini sağladığına hem de 

devam etmek için motive edici olduğunu ifade etmiĢleridir. KoĢu sırasındaki 

ağır yüklenmeye rağmen, müzikle koĢmanın birçoğu tarafından faydalı 

olduğu fark edilmiĢtir. ÇalıĢmada yüksek Ģiddetli koĢu yapan bireyler müzik 

dinlemekten yarar sağlayabilmeleri, fakat bu durum müzik olmadan 
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yapabildiklerinden daha uzun süre devam etme becerilerini yükseltmeyeceği 

sonucuna varılmıĢtır. 

 Johnson (2004)‟ ın çalıĢmasının amacı ise müzikal temponun 

kendiliğinden yapılan performans üzerindeki etkilerini araĢtırmaktır. 

Johnson‟a göre müzik temposu arttıkça egzersizin Ģiddeti de artmaktadır. Bu 

artıĢı müziğin temposu mu yoksa müziğin tipimi belirlemektedir sorusuna 

yanıt aranmıĢtır. Üç müzik tarzının etkileri (Rock, Country ve Polka)  egzersiz 

devresi süresince standart müzik temposu kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Dört egzersiz devresine (Rock, Country, Polka ve Müziksiz) düzenli katılan 9 

sağlıklı yetiĢkin (18-53 yaĢ) ile çalıĢma yürütülmüĢtür. Dört egzersiz devresi 

boyunca bisikletin arkasına bağlı rüzgar direnciyle ve güç çıkıĢını (W), kalp 

atım hızını (HR), ritmini (RPM) ve algılanan eforunu değerlendirmeyi (RPE) 

kaydetmek için kola monte edilmiĢ bilgisayarla (SRM Training System) 

donanımlı bisiklet ergometresinde denekler egzersiz yapmıĢlardır. Müzik 

tipleri arasında daha çok deneklerin Rock müziği Polka müziğine tercih 

etmeleri durumunda anlamlı fark bulunmamıĢtır (p<.05). Hatta tercih edilen 

müzik tipi egzersiz sürecinde hiçbir önem sağlamamıĢtır. Tempo W, HR, 

RPM ve RPE ardınca Ģiddetli tesiri olduğu görülmüĢtür (p < .05). Sonuç 

olarak, müzikal tercihin egzersiz devreleri üzerinde etkiye sahip olmadığı, 

egzersiz süresince ne tip müzik kullanılırsa kullanılsın müziksel tercihi dikkate 

almadan herhangi bir müzik, müziksiz durumdan daha iyi olduğu 

görülmüĢtür.  

 Crust (2004)‟ın çalıĢmasında ise sadece deneye baĢlamadan önce 

dinlenilen müziğin etkilerini incelemek yerine, adele dayanıklılığı testi ( bir 

dambılı vücuda 90 derece açıyla tutmak) esnasında belirli zamanlarda 

dinlenilen müziğin etkilerini incelenmiĢtir. ÇalıĢma grubu 27 erkek üniversite 

öğrencisinden oluĢmuĢtur. Beyaz gürültü (white noise)  ya da kendi seçtikleri 

motivasyonel müzikleri Ģu üç durumda dinlemiĢlerdir; 1: Deney öncesi maruz 

bırakma ( müzık veya beyaz gürültü deneye baslamadan once dinletilmeye 

baĢlanmıĢtır) 2: Deneyin yarısında maruz bırakma (müzik veya beyaz gürültü 
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iĢgücüyle aynı anda dinletilmeye baĢlanmıĢ ve deneyin yarısına gelindiginde 

durdurulmuĢtur) Tam maruz bırakma ( müzik veya beyaz gürültü aynı anda 

baĢlatilip test boyunca devam ettirilmiĢtir). Crust, calıĢma öncesi, yarısı ya da 

tamamında müzik dinletilen bütün durumlarda,  beyaz gürültüye oranla kayda 

değer oranda daha uzun dayanma süreleri üretildiğini görmüstür. Müzik 

dinletilen durumlar kendi içinde karĢılaĢtırıldığında ise deneme sırasında 

müziğe baĢtan sona  maruz bırakılanların deneme öncesi müziğe maruz 

bırakılanlara oranla daha uzun dayanma süreleri  ürettikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Crust, deneklerin motivasyonel müzikleri kendilerinin seçmesinin 

(araĢtırmacının müziği seçmesine zıt olarak) gerçek hayatta meydana gelen 

durumlar için daha belirleyici olduğunu belirtmistir. 

Szabo ve Hoban (2004)‟ın çalıĢmasında  ise voleybol antrenmanında 

hızlı ve yavaĢ tempolu müziğin psikolojik etkileri araĢtırılmıĢtır. Müziksiz 

(kontrol), yavaĢ müzik ve hızlı müzik olmak üzere 9 Voleybol oyuncusu 3 

antrenman Ģekliyle teste tabi tutulmuĢlardır. Arka planda hafif müzik 

çaldığında yeniden canlanma ve pozitif duygularıda anlamlı ölçüde azalma 

saptanmıĢtır. Kontrol grubunda da bu durum görülmüĢtür. Sporcuların hafif 

müzikle tercih ettikleri antrenman, müziksiz yada hızlı müzikle tercih ettikleri 

antrenmandan anlamlı derecede daha düĢük bulunmuĢtur. Sonuç olarak, 

hareket ritmi ile eĢ zamanlı hızlı müzik bayan voleybol takımlarının 

antrenman kalitesini artırabildiği ve tamamiyle büyük değiĢikliklere etki 

etmesede voleybol antremanında efor algılamayı hafifletmeyi artırabildiği 

sonucuna varılmıĢtır. Ek olarak, sporcuların müziksiz algılanan eforları, hızlı 

tempo müzikli grupla, müziksiz kontrol grubu karĢılaĢtırıldığında anlamlı bir 

Ģekilde düĢük bulunmuĢtur. Antrenmanı sevme ve sevmeme durumu hızlı 

müzik ve müziksiz grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır.  YavaĢ müzikle antrenman yapmanın, hızlı ve müziksiz 

durumla karĢılaĢtırıldığında daha az sevildiğini ortaya koymuĢtur. 

Brown (2005) vurgulu tempo müziğinin, atletlerin performans 

seviyelerine etkisini incelemek amacıyla yaptığı araĢtırmada; atletlerin koĢu 
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hızındaki değiĢikliği saptamak için üç haftalık periyot halinde sistematik 

olarak atletlere müzik dinlettirilmiĢtir. Bu çalıĢmaya katılan 400 metre 

koĢucuları bir çok kez antrenman süresince ölçülmüĢlerdir. Kontrol grubu 

müziksiz olarak antrenman yapmıĢlardır. Denek grubu ise antrenman 

sırasında seçtikleri müziği dinlemiĢlerdir. Bu çalıĢmanın sonuçları göre biraz 

artırıcı tempoyla müzik dinleyen atletler, koĢu sürelerini indirebilmiĢlerdir.  

Stuart ve Karageorghis (2006) çalıĢmasının amacı 400 metre sprint 

performansında, performans öncesi durumun gerilimi kontrol ederken motive 

edici yada oudeterous senkronize müziğin etkilerini belirlemektir. Gönüllü bir 

Kafkasyalı erkek denek grubu üç 400 metre denemesini; motivasyonel 

müzikle, demotive edici (oudetereus) müzikle ve müziksiz kontrolle 

tamamlamıĢlardır. 400 metre sürelerinin varyansının tekrarlanmıĢ ölçümler 

analizi anlamlı bir etki göstermiĢtir  ve sonraki çift karĢılaĢtırmalar senkronize 

müzik durumunun ve kontrol durumu arasındaki farklılıkları meydana 

çıkarmıĢtır. Bu buluĢ ilk çalıĢma hipotezi olan „senkronize müzik, müziksiz bir 

kontrolden daha iyi bir performansa ulaĢtıracaktır‟ düĢüncesini desteklemiĢtir. 

Fakat „motivasyonel senkronize müzik durumunda performans, demotive 

edici (oudeterous) koĢulundan daha iyi olacaktır‟ hipotezi 

destekleklenmemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucu elit olmayan sporcular aneorobik 

dayanıklılık performansı için senkronize müziğe baĢvurabilileceğini 

göstermiĢtir. 

Karageorghis ve arkadaĢlarının (2008) çalıĢmasının amacı  ise müzik 

tercihine göre yapılan müzik temposunun, içsel motivasyona ve uzun süreli 

egzersiz boyunca olan etkilerinin incelenmesidir. Denekler (n=29) tek bir 

Ģarkıcının müziğini seçmiĢlerdir. Daha sonra koĢu bandında maksimal kalp 

atım hızının %70‟iyle üç deneysel durum altında (orta tempo, hızlı tempo ve 

karıĢık tempo) ve müziksiz bir kontrolle yürümüĢlerdir. ÇalıĢmanın 

sonucunda beklenenlerin aksine, orta tempo için karıĢık tempodan daha 

yüksek üstünlük skorları kaydedilmiĢtir. Ġçsel motivasyonun en yüksek 

düzeylerinin sonucunu orta tempo müzik vermiĢtir. Ġkili karĢılaĢtırmalar 
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sonucunda orta tempo için „zevkle ilgilenme‟ karıĢık tempoya nazaran daha 

yüksek bulunmuĢtur. Müziğin olduğu deneysel durumların her biri müziksiz 

durumdan daha yüksek skorlar vermiĢtir. ÇalıĢmada, %70‟lik bir maximal 

kalp atım hızı egzersizi için en uygununun orta tempo müzik programının 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Ülkemizde ise konu ile ilgili bulunan ilk çalıĢma  Yenigün ve 

arkadaĢları (2007) tarafından yapılmıĢtır. ÇalıĢmada sporcuların kuvvet 

geliĢimleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla step aerobik çalıĢmasında 

farklı müzik hızları kullanmıĢ ve bu müzik hızlarından hangisinin alt 

ekstremite kuvvet performanslarında etkili olduğu incelemiĢtir. ÇalıĢma 

sonucunda elde edilen veriler her iki müzik hızı ile yapılan antrenmanlarda 

denek gruplarının alt ekstremite kuvvet performans değerlerinde geliĢme 

olduğunu görülmüĢtür. 

 Arikan ve arkadaĢlarının (2010) basketbolcular üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada ise ses ve ıĢık seviyesinin Ģut yüzdesine etkisi incelenmiĢtir. 

Olumlu müzik ortamı ile yüksek olumlu müzik ortamında elde edilen atıĢ 

yüzdeleri arasında olumlu müzik lehine anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bununla birlikte 75 desibel civarında verilen müzik ortamında tespit 

edilen atıĢ yüzdeleri ile sessiz ortamda elde edilen atıĢ yüzdeleri arasında 

anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan orta seviyede verilen 

olumsuz müziğin atıĢ yüzdelerini düĢürdüğü ancak bu düĢüĢün istatistiksel 

manada anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Koç ve arkadaĢlarının (2011) çalıĢmasında Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 12 öğrencinin efor sarfetikleri süre 

içerisinde dinledikleri farklı tip müziğin (yavaĢ, hızlı) bazı fizyolojik 

parametreler üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Deneklerin esas testte 

çalıĢacakları Ģiddeti belirlemek için ilk testte her deneğin Maksimal Mekanik 

Gücünü (MMG) ölçülmüĢtür, esas testte ise denekler ergonometrik bisiklet 

üzerinde, 30 dakika süre ile ve MMG‟nin % 65 Ģiddet ile submaksimal bir efor 

sarfetmiĢlerdir. Teste katılan her denek biri müziksiz, biri yavaĢ müzikli ve 
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diğeri de hızlı müzikli olmak üzere eforu 3 farklı durumda gerçekleĢtirmiĢtir. 

Ölçülen parametreler Ģunlardır: Kalp Atım Hızı (KAH), Sistolik ve Diastolik 

Kan Basıncı (SKB, DKB), Vücut Isısı (Vüc.I) ve Borg Göstergesi (BG). 

Ġstatistiksel analiz sonucunda 3 farklı test durumu arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur. Sonuç olarak, submaksimal efor sarfetme sürecinde müziğin 

dinlenmesi bazı fizyolojik parametreleri olumlu etkilemektedir ve böylece 

vücudun efora karĢı güçlenmesini de sağlamıĢ olmaktadır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Müzik ve egzersiz hakkındaki bilimsel soruların birçoğunun 

yanıtlanmıĢ olmasına rağmen, müzik ve hareket mekanizmaları hakkındaki 

daha çok sorunun halen cevaplanmamıĢ olduğu söylenebilir. Günümüzde elit 

sporda sporcuların arasındaki farklılıklar oldukça az oranlardadır. Küçük 

farklılıklar büyük baĢarıları getirebilmektedir. Bu nedenle dıĢarıdan küçük 

gözüken bir çok etken birleĢerek büyük farklılıklar yaratacağı düĢüncesiyle 

müzik etkeninden de faydalanılmalıdır. Büyük motivasyon gerektiren 

taekwondo müsabakaları ve antrenmanlarında konsantrasyon ve rahatlamayı 

sağlayan müzik etkeninden yararlanılabilir. Böylelikle özellikle büyük hedefleri 

olan elit sporcular hazırlık süreçleri boyunca doğru seçilmiĢ müziklerden 

faydalanarak rahatlamayı, canlanmayı ve konsantre olmayı sağlayabilirler.  

 Bu çalıĢmanın sonucunda taekwondo da maç öncesi dinlenilen hızlı 

tempo müziğin; maç içerisinde teknik uygulama sayısında anlamlı düzeyde 

artıĢ sağladığı saptanmıĢtır.  Ayrıca puan alma, atak yapma ve optimal 

performans duygu durumlarında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, 

sayısal bakımdan artıĢlar gösterdiğinden dolayı müziğin olumlu etkilerinin 

olabileceğini söyleyebiliriz. 

 Bu çalıĢma Türkiye‟de ve Dünya‟da milli takım seviyesindeki 

taekwondocuların hızlı tempo müzikten faydalanmaları üzerine yapılan ilk 

çalıĢma olduğundan dolayı bu alanda yapılabilecek olan diğer çalıĢmalara 

ıĢık tutabilir.  

 

  Böylelikle bu konuyla ilgili yeni çalıĢmalar için Ģunlar önerilebilir: 

● Elit taekwondocular üzerinde yapılan bu çalıĢma elit olmayan 

taekwondocular üzerinde yapılarak aralarındaki farka bakılabilir, 

●  Denek sayısı artırılarak daha etkili sonuçlar alınabilir, 

● Bu çalıĢma diğer branĢlarda da yapılarak müziğin farklı branĢlardaki 

etkilerinin karĢılaĢtırılması yapılabilir,  
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●   Farklı müzik çeĢitlerinin etkileri araĢtırılabilir,  

● Müziğin sporcularda kalp atım hızı, vücut ısısı gibi bazı fizyolojik 

parametreler üzerindeki etkileri araĢtırılabilir, 

●  Sporcuların kendi seçtikleri müziklerin dikkate alınmasıyla ilgili çalıĢmalar 

yapılabilir, 

●  Bu konudaki çalıĢmaların sürekli antrenmanlarda yapılmasına bir farklılık 

ve yenilik getirerek gerçek müsabaka ortamında müziğin etkisiyle ilgili 

çalıĢmalar yapılabilir. 

          Yukarıdaki önerilere göre yeni çalıĢmaların yapılması ve yapılacak 

çalıĢmaların çoğalmasıyla birlikte sporda müzikten faydalanma fikrinin 

geliĢmesine katkı sağlanabilir. 
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ÖZET 

Hızlı Tempo Müziğin Taekwondocular Üzerindeki Etkileri 

 
Bu çalıĢmanın amacı hızlı tempo müziğin taekwondocular üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. AraĢtırmanın modeli öntest-sontest ve kontrol gruplu deneysel 

desendir. ÇalıĢma grubu milli takım düzeyindeki 8 kadın, 8 erkek olmak üzere 

toplam 16 sporcu oluĢturmuĢtur (n=16). Sporcular kontrol grubu (n=8) ve deney 

grubu (n=8) olarak iki gruba ayrılmıĢlardır. Sporcuların yaĢ ortalamaları x =21,56‟dır. 

AraĢtırmada veri toplama tekniği olarak maç analiz formu ve „Durumluk Optimal 

Performans Duygu Durum Ölçeği-2‟ (AĢçı,2007) kullanılmıĢtır.  Sporcular birinci gün 

müzik dinlemeden 3 round maç yapmıĢlar ve maçın hemen sonrasında kendilerine 

verilen Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 (DOPDDÖ-2) 

uygulanmıĢtır. Ġkinci gün kura yöntemi ile belirlenen deney grubundaki sporculara 

maçtan hemen önce, sporcu pasif durumda içsel motivasyonu yükseltme sürecinde 

(ring kenarında maça çıkmadan hemen önce) mp3 çalarla hızlı tempo mehter 

marĢının remix versiyonu 1 kez dinletilmiĢ ve hemen maça çıkarılmıĢlardır. Üç 

roundluk maçın bitiminde sporculara yeniden DOPDDÖ-2 uygulanmıĢtır. Sporcuların 

maçları iki gün boyunca kameraya alınıp, geliĢtirilen maç analiz formuna göre 

değerlendirmeleri yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda hızlı tempo müziğin 

taekwondocuların kontrol ve deney grubu arasında toplam teknik uygulama 

değerlendirmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır [t(7) 

3,8, p<.05].  Deney grubunda maç içerisinde aldıkları toplam puanlar, teknik 

uygulama, atak sayıları ve duygu durumlarında artıĢ görülmüĢtür. Fakat bu artıĢlar 

istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Etki, hızlı tempo müzik, taekwondo. 
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SUMMARY 

The Effects of High Rhythm Music on Taekwondo Players 

The purpose of this study is to determine the effect of high rhythm music on 

taekwondo players. The model of research was experimental design with pretest-

posttest and control group. The experimental subjects consist of total 16 taekwondo 

players of national taekwondo level (n=16) with 8 women, 8 men. The subjects were 

divided into two groups as control group (n=8) and experimental group (n=8). The 

mean age of the subjects is x =21,56. Match analysis form and „The Adaptation 

Study of Dispositional Flow Scale-2‟ (AĢçı,2007) are used to collect data in this 

research. The study took two days. The first day the both groups played taekwondo 

match without listening music. The second day, experimental group listened to high 

rhythm music before the match. The control group did not listen to music. Later on 

the both groups played match and recorded to the tape. The recorded matches were 

analysed by the investigator and experts. At the end of the research the high rhythm 

music effected to experimental group on the increasing technical implementations is 

significant [t(7) 3,8, p<.05].  In addition it was seen that there was an increase in the 

total points received in the match, the technical, the number of attacks and 

emotional feelings among taekwondo players with high rhythm music. But these 

increases were not significantly high.  

Key Words: Effect, high rhtyhm music, taekwondo.  
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EKLER 

 

Ek 1. Gönüllü Onay Formu  

Değerli Katılımcı 

 Bu araĢtırmayı, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümünde yürütmekte olduğum yüksek lisans tezi kapsamında Ankara 

Üniversitesi Etik Kurulu ve Türkiye Taekwondo Federasyonu‟ndan aldığım 

izinle yapmaktayım. AraĢtırmanın amacı, müsabaka öncesi müzik dinlemenin 

taekwondocuların performansları üzerindeki etkilerini araĢtırmaktır. 

     AraĢtırmanın deney kısmında katılımcılara müsabaka öncesi müzik 

dinletilerek sonrasında müsabaka yaptırılacaktır. Yapılan müsabakalar video 

kaydına alınacaktır. Daha sonra araĢtırmacı tarafından müsabakalar 

videodan analiz edilecektir. 

  Taekwondo‟da bir müsabaka süresi 6 dakika sürmektedir. 

Katılımcılar bir kez müzikli, bir kez müziksiz olarak müsabaka yapacaktır. Bu 

yüzden toplam 12 dakika müsabaka süresi oluĢacaktır. 

 

                                                                                      Sevde Mavi 

                                                                                 Ankara Üniversitesi 

                                                                  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

                                                                         e-mail:sevdeblue@hotmail.com 

                                                                                   Cep: 05544500016 
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Katılımcının Beyanı 

       Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yüksek Lisans 

öğrencisi Sevde Mavi tarafından yapılan „Hızlı Tempo Müziğin 

Taekwondocularda Performansa Etkileri‟ isimli çalıĢma hakkında yeterli 

düzeyde bilgi aldım. AraĢtırmaya katılarak müsabaka yaparsam, bana ait 

video görüntülerinin gizli kalacağına dair bana güvence verildi. 

 

ÇalıĢmaya katılmayı kabul ediyorum(  )   

(ÇalıĢmaya katılmayı kabul ediyorsanız lütfen parantez içine bir iĢaret 

koyunuz. Katılma istemiyorsanız boĢ bırakarak formu iade ediniz.) 

                                                                                                 Ġmza: 

                                                                                            Ad Soyad: 
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Ek.2. Taekwondo Maçı Analiz Formu 

                                  TAEKWONDO MAÇI ANALİZ FORMU 

Sporcular: 

Analiz Yapan: 

Teknik puanlama ve cezalar: 

 

 

          Mavi            Kırmızı 

 

1.ROUND 

  

 

2.ROUND 

  

 

3.ROUND 
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RtdHHK 

 

JJ 

-  

Teknikler Mavi Kırmızı 

Paldıng   

Apchagi   

Yopchagi   

Yumruk   

Dütchagi   

Dönerek paldıng   

Tolyochagi   

Neryochagi   

Pandetolyo   

Dönerek tolyochagi   

Toplam Mavi Kırmızı 

Teknik Sayısı   

Atak Sayısı   
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     Ek.3. Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU (FSS-2) 

Bu çalışma, farklı etkinlikler yapan bireylerin bu etkinlikler sırasında yaşadığı 

duygu, düşünce ve deneyimlerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır. 

Anketin ilk bölümünde çalışmaya katılan grubun özelliklerini tanımlamak amacı ile 

kullanılacak bazı bireysel sorular yer almaktadır. Bu bilgiler bireysel olarak 

kullanılmayacaktır. Lütfen bu bilgileri tamamladıktan sonra, diğer bölümde yer alan 

ölçeği doldurunuz. Çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.  
Doğum Tarihi: …… (gün)……(ay)……. (yıl) 

Cinsiyet: Kız     (   )                     Erkek   (   ) 

Eğitim Durumu: 
 

İlkokul      (   )   Ortaokul     (    )        Lise  (   )       

Üniversite  (   )              Lisansüstü  (    ) 

Yapmış olduğunuz etkinlik/spor branşını 

(basketbol, aerobik, dans…gibi) yazınız.  

Kaç yıldır/aydır bu etkinlik/spor branşı ile 

uğraşıyorsunuz? 

 

 ………. (yıl)  veya ……………(ay) 

Haftada kaç kez antrenman/egzersiz 

yapıyorsunuz? 

 

1   (   )       2 (   )      3 (   )      4(   )       5 (  )     6 (  )     7   

(  ) Diğer (yazınız) …………… 

Yapmış olduğunuz etkinliğe/spor branşına 

katılma düzeyinizi belirtiniz 

a. Yarışmacı (Lisanslı sporcu) 

b. Rekreatif (sağlık, eğlence … amaçlı) 

Lisanslı Sporcu  iseniz   

a. Lütfen yarışmacılık düzeyinizi belirtiniz. Kulüp  (      )              Okul   (     )   

b. Ulusal yarışmalara katılıp katılmadığınızı 

belirtiniz.  

Evet    (      )               Hayır  (     ) 

c. Uluslararası yarışmalara katılıp 

katılmadığınızı belirtiniz. 

Evet    (      )               Hayır  (     ) 

Bu etkinliğe /spor branĢına katılma nedeninizi ve bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu 1 

ile 5 arasında derecelendirerek belirtiniz.  

1= Çok önemli    5 = Önemsiz 

Yarışma (kazanmak, ödül almak..)                     Sosyal (başkaları ile 

eğlenceli vakit 

geçirmek…..) 

 

Sağlık (formda kalmak, kilo vermek….)  Diğer (Lütfen belirtiniz)….  

Kişisel Gelişim (beceri gelişimi, 

kendine ait başarı düzeyini 

yükseltme…) 

   

 
 

Katıldığınız etkinlik/yarıĢma sizin için ne kadar zorlayıcı idi? Lütfen aĢağıdaki ölçek üzerinde 

iĢaretleyiniz  

Çok Az 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 Çok Fazla 

10 

Katıldığınız etkinlikte/yarıĢmada beceri düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?  Lütfen aĢağıdaki 

ölçek üzerinde iĢaretleyiniz 

Çok Kötü 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Çok İyi 

10 

Daha önceki etkinlik/yarıĢmadaki deneyimlerinizi düĢünerek, bu etkinlik/yarıĢmada daha 

önceki deneyimlerinize kıyasla iyi mi kötü mü olduğunuzu değerlendiriniz.  

Daha İyi Aynı Daha Kötü 
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Etkinlik Tecrübe Ölçeği-2 (FSS-2) 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri henüz tamamladığınız etkinlik ya da yarışmadaki 

deneyiminize dayanarak cevaplayınız. Bu ifadeler, etkinliğe katıldığınız sırada 

yaşamış olduğunuz duygular veya düşüncelerle ilgilidir. Burada doğru yada yanlış 

cevaplar yoktur. Etkinlik sırasında kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün ve aşağıdaki 

puanlama ölçeğini kullanarak cevap veriniz. Her ifadede, yaşadığınız deneyimle 

örtüşen en iyi cevabı yuvarlak içine alınız. 
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Etkinlik sırasında ……….. 
1. Zorlandım; ama becerilerimin bu zorluğu yeneceğine 

inandım.  
1 2 3 4 5 

2. Düşünmeksizin doğru hareketleri yaptım. 1 2 3 4 5 

3. Ne yapmak istediğimi çok iyi biliyordum. 1 2 3 4 5 

4. Performansım konusunda net bir fikre sahiptim. 1 2 3 4 5 

5. Dikkatimi tamamen yapmakta olduğum şeye 

odakladım. 
1 2 3 4 5 

6. Yaptıklarımın  kontrolü bendeydi. 1 2 3 4 5 

7. Başkalarının benim hakkımda düşünebilecekleri ile 

ilgilenmedim. 
1 2 3 4 5 

8. Zamanın farklılaştığını hissettim (yavaşlıyor veya 

hızlanıyor). 
1 2 3 4 5 

9. Etkinlikleri yapmaktan gerçekten zevk aldım. 1 2 3 4 5 

10. Yeteneklerim zorlukların üstesinden gelmemi 

sağladı. 
1 2 3 4 5 

11. Olayların kendiliğinden oluştuğunu hissettim. 1 2 3 4 5 

12. Ne yapmam gerektiği konusunda güçlü hislere 

sahiptim. 
1 2 3 4 5 

13. Ne kadar iyi performans gösterdiğimin 

farkındaydım. 
1 2 3 4 5 

14. Kendimi olan bitene vermekte zorlanmadım. 1 2 3 4 5 

15. Yaptıklarımı kontrol edebildiğimi hissettim. 1 2 3 4 5 

16. Başkalarının beni nasıl değerlendirebileceği ile  

ilgilenmedim. 
1 2 3 4 5 

17. Zamanın normalden daha farklı geçtiğini hissettim. 1 2 3 4 5 

18. Performans duygusunu sevdim ve bu duyguyu 

yeniden yaşamak isterim. 
1 2 3 4 5 

19. Zorlukların üstesinde gelebilecek kadar kendimi 

yeterli hissettim. 
1 2 3 4 5 

LÜTFEN ARKA SAYFAYA GEÇİNİZ 
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Etkinlik sırasında ……….. 
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20. Hareketleri çok fazla düşünmeden otomatik olarak 

yaptım.  
1 2 3 4 5 

21. Neyi başarmak istediğimi biliyordum. 1 2 3 4 5 

22. Ne kadar iyi performans gösterdiğim konusunda iyi 

fikirlere sahiptim. 
1 2 3 4 5 

23. Tam konsantrasyona sahiptim. 1 2 3 4 5 

24. Tam kontrole sahiptim 1 2 3 4 5 

25. Kendimi başkalarına nasıl gösterdiğim ile  

ilgilenmedim. 
1 2 3 4 5 

26. Zamanın sanki hızla akıp gittiğini hissettim. 1 2 3 4 5 

27. Aktivitede yaşadıklarım bende güzel duygular bıraktı. 1 2 3 4 5 

28. Yaşadığım zorluklarla ve becerilerim aynı 

seviyedeydi. 
1 2 3 4 5 

29. Hareketleri, düşünmek zorunda kalmadan 

kendiliğinden ve otomatik olarak yaptım 
1 2 3 4 5 

30. Hedeflerimi açıkça tanımlamıştım. 1 2 3 4 5 

31. Gerektiğinde ne kadar iyi performans sergilediğimi 

söyleyebildim.  
1 2 3 4 5 

32. Yaptığım işe tamamen yoğunlaştım. 1 2 3 4 5 

33. Vücudumu tamamen kontrol ettim. 1 2 3 4 5 

34. Başkalarının benim hakkımda düşünebilecekleri 

konusunda endişelenmedim. 
1 2 3 4 5 

35. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. 1 2 3 4 5 

36. Edindiğim deneyim fazlası ile faydalı idi.  1 2 3 4 5 

 

Lütfen bu ölçeği egzersiz/antrenman/yarışma bitiminden ne kadar süre (saat veya 

dakika) sonra  doldurduğunuzu  belirtiniz.  

------------------------------------------ 
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