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Rekreasyon
Bölümlerinin Amac› Ne?
Mu¤la Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Rekreasyon Bölüm Baflkan› ve
Türkiye'deki ilk ve tek Rekreasyon Anabilim Dal›
Baflkan› olarak, rekreasyon kavram›n›n içeri¤inin iyi
anlafl›lmas› ve yap›lan yanl›fl yorumlar›n, tan›mlar›n
önüne geçmek için bu yaz›y› haz›rlad›m.
Bireyin serbest zamanlar›nda bireysel, psikolojik, fiziksel ve sosyal baz› yararlar elde etmek amac›yla, zorlama olmaks›z›n kendi iste¤iyle kat›ld›¤›
tüm etkinlikler rekreasyonun kapsam›na girer. Rekreasyon oyun ve serbest zaman aras›ndaki kaynaflmay› simgeler. Spor, fiziksel egzersiz, oyun, el sanatlar›, müzik, seyahat, hobi, güzel sanatlar ve sosyal etkinlikleri içerir. Bireysel ya da grupla, devaml› ya da s›k olarak kat›l›m gerçeklefltirilebilir. Rekreasyon tan›m›nda sözü edilen aktiviteler kapal› ya da
aç›k alanda yap›labilir. Bunlar, spor ve fiziksel egzersiz gibi efor gerektiren etkinlikleri içerebilece¤i
gibi daha çok sedanterlerin kat›ld›¤› ve fazla efor gerektirmeyen pul ve para koleksiyonu, hatta bir hamakta flekerleme ya da günefllenme gibi hiç efor gerektirmeyen etkinlikleri de kapsayabilir.
Rekreasyon yaflama karfl› oldu¤u gibi düflünceye
karfl› da bir tutumdur. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar› ve arzular› yönünde kullan›lmas› gereken bir araçt›r. Rekreasyonun temel unsuru, belirlenen insan gereksinimlerinin serbest zaman dilimi içerisinde karfl›lanabilmesidir. Bireylerin gereksinimleri karfl›lan›rken, bireyin genel geliflimine katk›da bulunulur. ‹nsanlar›n
rekreasyondan elde ettikleri yararlar bir araya gelir
ve bireyin özsayg› ve özgüvenini artt›r›r. Bu flekilde
rekreasyon, bireyin benlik tasar›m› ve psikolojik geliflimi üzerinde potansiyel bir etkiye sahiptir. Rekreasyonda as›l olan, oyun ve e¤lencenin ard›nda, sa¤l›k ve mutluluktur. Rekreasyona karfl› olumlu bir tutum içinde olmak, toplumsal geliflim için de önemlidir.
Rekreasyon etkinliklerinin bireysel sosyal ve toplumsal yararlar›n›n birçok araflt›rmac› taraf›ndan belirlenmesi, konuyla ilgilenen bilimsel alanlar›n say›s›n› artt›rm›flt›r. Rekreasyon, içeri¤inin genifl olmas›
ve birçok bilimsel alanla entegre olabilme özelli¤inden dolay› daha çok önem kazanm›fl, rekreasyona
kat›l›m oran›, toplumlar›n geliflmifllik düzeylerini ortaya koyan bir ölçüt olarak ele al›nmaya bafllam›flt›r.
Ülke yönetimleri rekreasyonun yayg›nlaflt›r›lmas›
için, yasa ve yönetmeliklerde yeni düzenlemelere
gitmifllerdir. Aktif yaflam biçimini benimseyen bireylerin daha at›lgan, uyumlu, özgüven ve özsayg›s› daha yüksek, bu bireylerin oluflturduklar› toplumlar›n
da daha sa¤l›kl›, mutlu, üretken olduklar› unutulmamal›d›r.
E¤itimli rekreasyon uzmanlar› yeni seçenekler
aray›fl›ndalar. Rekreasyonu dar bir alanda düflünmemifller ve sosyal yaflam› oluflturan farkl› özellikteki
gruplar için, o alana özel rekreasyon programlar›
gelifltirmeye çal›flmaktalar.
Buna göre, rekreasyon uygulama ortamlar›na
göre dörde ayr›l›r:
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Toplumsal rekreasyon: Kâr amac› gütmeyen toplumsal kurum ya da kurulufllar›n, farkl› yafl, geçmifl
ve ilgilerine göre insanlar›n gereksinimlerini karfl›lamak için sunduklar› programlar› içerir. Programlar
aç›k ve kapal› alanda, spor ve fiziksel aktivite ya da
sanat ve el sanatlar› etkinliklerini içerebilir.
Ticari rekreasyon: Kâr amac› güden iflletmeler
taraf›ndan ücretli olarak sunulan program ve etkinlikleri kapsar. Fiziksel uygunluk ve sa¤l›k merkezleri, yoga ve aerobik salonlar› ve golf kurslar› örnek
olarak verilebilir.
Kollektif rekreasyon: fiirketler taraf›ndan organize edilen ve masraflar› karfl›lanarak, iflgörenlerin
yararlanmas› için sunulan etkinlikleri iflaret eder.
fiirket binalar›nda yer alan rekreasyon alanlar› örnek olarak verilebilir.
Terapötik (tedavi edici) rekreasyon: Resmi ya da
özel kurulufllar taraf›ndan özel gruplar›n yararlanmas› için sunulan programlard›r. Örne¤in; fiziksel ve
zihinsel olarak engelli olan bireyler için organize
edilen egzersiz, spor ve sanat programlar›.

Dolay›s›yla rekreasyonu yaln›zca turizm animasyonu ya da turizmle iliflkisi aç›s›ndan ele alarak, bu bölümün yaln›zca turizm sektörüne eleman
(animatör) yetifltirdi¤i düflüncesiyle, rekreasyon
bölümlerinin BESYO bünyesinden turizm yüksekokullar› bünyesine aktar›lmas›n›n önerilmesi, tarafl›
ve/ya da duygusal bir yaklafl›m›n sonucudur. Rekreasyon, kapal› ve aç›k alanda, park ve ormanlarda, sa¤l›k kulüpleri ve tatil bölgelerinde, e¤itim kurumlar›nda, endüstri alan›nda ifl veriminin artt›r›lmas› için personel, ö¤renciler, yetiflkinler ve yafll›lar yani tüm toplum için programlan›r. Ayn› zamanda tedavi edici özelli¤i düflünülerek engelliler için
terapötik rekreasyon ad› alt›nda ele al›n›r. Rekreasyon bölümlerinin yaln›zca turizm sektörü ya da
turizm sektöründe bir istihdam alan› olan animatörlük gibi bir alt kadro için eleman yetifltirme hedefi hiçbir zaman yoktur. Temel amaç, rekreasyonu tüm sosyal kurumlar ve bireyler için planlay›p
programlayabilen, uygulamay› yönetebilecek, aksakl›klara uygun tekniklerle müdahale edebilecek
uzmanlar yetifltirmektir. .
Rekreasyon bölümlerinin turizm yüksekokullar›
bünyesinde yeniden konuflland›r›lmas› da zaman zaman önerilmektedir. % 80'i spor ve fiziksel egzersiz,
geri kalan› kültür ve sanat etkinliklerine dayanan,
kâr amac› güden ya da gütmeyen toplumsal kurum
ya da kurulufllar›n, farkl› yafl, geçmifl ve ilgilerine,
engel durumlar›na göre insanlar›n gereksinimlerini
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karfl›lamak için sunduklar› programlar› içeren rekreasyon, turizm bölümlerinde hangi spor, fiziksel egzersiz ve antrenman bilgi, beceri ve uzmanl›¤›na sahip ö¤retim elemanlar› taraf›ndan verilebilir? Yeni
bir akademik birim oluflturulmas› düflünülebilir? Ancak bu birimin mutlaka turizm bünyesinde olmas›
önerisi duygusal bir yaklafl›m› sergiler. Amaç ve ifllevleri, uygulama alanlar› tarafs›z flekilde düflünüldü¤ünde, rekreasyon bölümlerinin BESYO bünyesinde
faaliyet göstermesi do¤ru bir at›l›md›r. Bu at›l›m›n
do¤rulu¤u bölümlerde optimal kalitenin yakalanmas›, bölüm ö¤retim elemanlar›n›n, ö¤rencilerinin ve
mezunlar›n›n alanlar›na sahip ç›kmalar›yla çok daha
belirginleflecektir.
Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Renkler ve Biz
Yaln›zca fikir ayr›l›klar› insanlar›n birbirini öldürmesi için yeterli bir gerekçe mi? Zaten öldürmek çok
çirkin bir kelime ve hiç kimse, ne gerekçeyle olursa
olsun öldürmeyi hakl› ç›karamaz. Böyle olursa, öldürmeyi gereklilik olarak gören insanlar oluflur. ‹çlerinde saklad›klar› canavar ortaya ç›kar ve karn›
ac›k›r, kan ak›t›rlar. Kan k›rm›z›d›r. K›rm›z›y› severim, ama kan k›rm›z›s›n› sevmem. Bu renk bana hep
kötü fleyler an›msat›r. Belki de bu renk gibi farkl›
renkler de bende bir korku oluflturmufltur. Korkudan sevmiyorumdur baz› renkleri, bilemiyorum. Do¤adayken sevdi¤im birçok renk, bize döndü¤ünde
bana kötü fleyler an›msat›yor. Pembeyi çiçekteyken
çok severim, ama bu rengi görünce içim burkuluyor.
Annesi babas› öldürülmüfl, aç susuz kalm›fl çocuklar› an›ms›yorum, onlar›n o minik ayaklar›na giydikleri pembe patikler ve yaln›zl›klar› geliyor akl›ma, korkuyorum.
Sar›y› da çok seviyorum Günefl’in üzerindeyken.
Sar›, Günefl’in, ayd›nl›¤›n simgesi. Fakat bu renk bana sinsileri de an›msat›yor. Hani ayd›nl›¤a ulaflmak
için verdi¤imiz çabalar s›ras›nda, önümüzü kesmek
için yap›lan sinsileri. Siyah›n da farkl› bir yeri var yaflam›mda. Fakat önce sizlere bir soru sormak istiyorum: Bütün güzelliklerin simgesi olan renkler, bana
neden hep kötüyü an›msat›yor? Neden haf›zama güzel ifllenmedi bu renkler? Çok isterim sar› çiçekteki
gibi, mor menekfledeki gibi bende coflku yarats›n.
Ama olmuyor. Renkler gerçekten anlamlar›n› yitiriyor bize geçince. Sizce cinayetler ifllenmese, aç kalan canlar olmasa, ben böylesine güzel renkleri, hiç
olmas›n› istemedi¤im olaylarla ba¤daflt›rabilir miyim? ‹stiyorum ki insanlar hayal etmektense gerçekleri görsünler.
Geceleri balkona ç›k›p otururum. Karanl›k çöktü¤ünde y›ld›zlar›n dans›n› izlerim. Gece, siyah, benim için zor bir günün bitti¤inin, art›k huzurun geldi¤inin ifadesidir. Asl›nda bilirim, siyah gitti¤inde
y›ld›zlar›n kaybolup, yeni bir zor güne daha bafllayaca¤›m› ve her zor günün sonunda y›ld›zlar›n yeniden
parlayaca¤›n›. Ama ben y›ld›zlar hep parlas›n istiyorum.
Fidel Çakmak
Hopa Anadolu Lisesi/Hopa-Artvin
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