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1. SOSYOLOJİK PERSPEKTİF VE BOŞ ZAMAN

2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sosyolojik Perspektif
1.2. Boş Zaman Algısı

1.3. Boş Zaman, Serbest Zaman, Rekreasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

2)

3)

Sosyolojik bakış açısının diğer bakış açılarına göre farkları nelerdir?

Boş zaman algımız nasıldır ?

Diğer insanların boş zamanına karşı olan algımız nasıldır ?

4

Anahtar Kavramlar
•
•

Sosyolojik perspektif
Boş zaman algısı
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1.1. Sosyolojik Perspektif

Sosyal olayları ya da olguları hiçbir zaman için tek bir bakış açısına indirgemek
mümkün olmamıştır. Ne sosyolojiyi kati bir şekilde bilim olarak kabul etmeye çalışanlar ne
onu tamamen sosyal teori boyutu ile felsefi bir aktivite olarak ele alanlar. Her iki uç görüş de
tam olarak kabul görmemiş fakat her ikisinden de düşünce tarihi boyunca yararlanılmıştır.

Bu kitap boyunca boş zamanın, serbest zamanın ve rekreasyonun ele alınmasında da
tek bir yoldan gitmemeye çalışacağız. Bu hem sosyolojinin kendi içerisindeki çift yollu
gidişatı hem de sosyal olguların tarih ve kültür ile birlikte yoğrularak değerlendirilmesi yolu
anlamında, her ikisi için de geçerli bir yol olacaktır.

Zaman zaman sosyal bilimler, gündelik hayatın, her gün bir döngü içerisinde
yaşadığımız, bazen temposu artan, bazen azalan, ister kentte isterse kırda olsun, (ki birbirine
üstünlüğü olmaması açısından kent ile sınırlı kalmamak gerekir), fazlaca dışına çıkarak, ilgiyi
cezb etmekte sorunlar yaşamaktadırlar. Benim meselem olmayan bir şeyin, dünyanın
meselesiymiş gibi anlatılması ve aktarılması, bu anlamda kişinin ve bilimin bir kopuşunu
beraberinde getirmekte, bunun da hiç de arzu edilmeyen sonuçları doğmaktadır. Felsefeciler,
sosyoloji kuramcıları, üst bir perdeden ya da başka bir dünyadan bahseden kişiler olarak
görülmekte, gerek felsefe gerekse sosyoloji, işi olmayan kişilerin kendi kendilerine can
sıkıntısından ürettikleri düşünce ve vesveseler gibi gözükme tehlikesi ile karşı karşıya
kalmıştır.

Bu anlamda kendi günlük yaşamımızın içinde düşündüğümüz bir soru olan boş vaktin
ya da serbest zamanın kullanımı, kültür ile birlikte düşünüldüğü zaman daha büyük bir önem
arz etmektedir. Buna bir örnek olarak; tarihsel bakış açısıyla baktığımız zaman Osmanlı’nın iş
hayatından ziyade boş zaman hayatı bizlere daha çok geçmiş ve hatta günümüzde Karagöz
oyunu, ortaoyunu, meddahlık gibi geleneklerle daha çok hatırlanmaktadır.

Buradan da görülebileceği gibi toplumların boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri,
kendilerini iş hayatının dışında nasıl yeniledikleri oldukça önemlidir. Boş zaman ya da serbest
zaman üzerine bir teori oluşturmak için, onu çok yönlü olarak ele almak gerekir. Kelime
anlamıyla teori Antik Yunanca logistion kökünden gelir. Günümüzde dilimize “loji” eki
alarak geçmiştir. Psikoloji, jeoloji, kardiyoloji kavramlarındaki “loji” eki, kuşatmak anlamına
gelmektedir. Örneğin; kardiyoloji kalbi kuşatan, onu anlamlandıran görüşler bütünüdür.

Uç bir örnek ve günümüzde müspet tıbbi bir terim olarak algılanan gastreontolojide
dahi onun “loji” olarak adlandırılması zorunlu olarak bilim olduğu anlamına gelmez.
Gastreontoloji bir bilimdir, ancak sonundaki “loji” ekinden dolayı sindirim sistemini
ilgilendiren her şey onun konusu olabilir. Müspet bilimlerde birbirleriyle çelişen teoriler
olmadığı düşünülse de asıl müspet bilimlerin kaynağı hem çelişen teoriler hem de nedensellik
ilkesiyle açıklanamayan durumlardır. Örneğin; midenin üçte biri havadır. Bunun niye böyle
olduğu günümüz tıp bilgisiyle bilinmemektedir. Biz bunun önemini, midesinde hiç hava
olmayan vakalar ile karşılaştığımız zaman anlamaktayız.
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Burada asıl anlatmak istediğimiz, özellikle tıp bilimlerine nazaran, bilinmezlerin daha
sık yaşandığı sosyal bilimler söz konusu olduğunda, bir bilim bir konu ile ilgilenirken, mutlak
surette onun hakkında teori geliştirmek zorunda değildir. Durumu analiz etmek, analizler
hakkında düşünmek ya da sadece fotoğrafı çekmek bile zaman zaman yeterlidir. İlla ki, konu
ile ilgili bir sebep-sonuç bağı kurmak ya da kültürel-tarihsel bir bağ kurmak zorunda değildir.
Tabi ki her zaman için o konuyu kuşatmak, bir logistikon oluşturmak mümkün olmayabilir.
Özellikle sosyoloji gibi konusu insan olan ilimlerde, zorunlu bir sebep-sonuç bağı vardır
diyemeyiz.

Burada bilinmesi gereken başka bir mesele de sosyolojide bir bilim adamının,
filozofun, tarihçinin, hepsinin aynı anda ya da birkaçının bir anda ya da biri ile teori
geliştirmek, bir konuyu kuşatmak mümkündür. Bu da şu demektir, eğer elimizde bir sonuç var
ise o sonuçlar üzerine farklı sosyologlar, farklı sebep-sonuç ilişkileri ve teorileri geliştirebilir
ve bu ilişkiler ne zorunlu olarak birbirinin karşıtı ne de destekleyicisi olmayabilir.
Bu anlamda belirli bir konu üzerine sosyolojik perspektif geliştirmek son derece
zordur. Psikolojinin belirli kalıpları varken, tarih belirli çalışma yöntemlerini uygularken,
sosyoloji hepsinden faydalanmak durumunda ve bunlardan herhangi bir tanesi değiştiğinde ya
da denklemi oluşturan ögeler zaman içerisinde değiştiğinde, sosyolojik perspektif de pek çok
sosyal ve müspet bilimin aksine değişir.

Şüphesiz onun değişebiliyor olması, onun tıp bilimindeki kadar kesin olmaması onu
göreceli yapmaz. Görecelilik, bütünüyle başka bir meseledir. Görecelilik, batı düşüncesinin
2000 yıldır ayakbağı konumundadır. Her şeye “bilimsel kesinlik yoksa bilgi de olmaz”
cihetiyle yaklaşanlar aslında bilimsel kesinliğin hiç olmadığı keskin ve sert realizm
(gerçekçilik) ile karşılaşırlar. Bu anlamda, bilmenin merakıyla da yola çıksalar, hiç bilgisiz
kalma ya da çok sınırlı bilgi ile yetinmek zorunda kalabilirler. Böyle bir bilimsel kesinlik
oluşturma gayesiyle sosyolojinin kuruluş zamanlarında sosyoloji ve bilim birbirine
yakınlaşmaya çalışsa da bugün bunun çok uzağında bir noktada durmak gerektiği açıktır.
Bu noktadan hareketle, geliştirilmesi pek çok boyuta dayanan sosyolojik perspektif
için önümüzdeki ünitelerde boş zamanın, hem etimolojisini hem tarihini, hem üzerine
geliştiren teorileri hem dünyada yapılan müspet istatistiksel çalışmaları, ülkemizde yapılan
çalışmaları ele alacağız. Ardından ilerleyen ünitelerde bunların birbirleriyle karşılaştırılmasını
göreceğiz.

Bu şekilde çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeye çalışılmasının sebebi, boş zaman
(serbest zaman/rekreasyon) üzerine sosyolojik bir perspektif geliştirme çabasıdır.

1.2. Boş Zaman Algısı

Boş zamanın kendisi kelime itibarıyla “boş” içermesinden dolayı daha başlangıçtan
bizlerde negatif/olumsuz bir ön yargı oluşturmaktadır. Bu ön yargının kökleri gerek gelenekte
gerekse dinde olsun, “boş”un bu şekilde anlaşılmasından dolayı insanları suçlayamayız.
Toplumumuzda, “boş” hep böyle bir ön yargının kaynağı olmuştur. “Bunlar boş işler” gibi
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söylemlerde, yapılan işin gereksiz ve amaçsız olmasından dolayı negatif anlam yüklenmesi
söz konusudur.

Bu dersin konusunu tam da bu “boş işler” oluşturmaktadır. İnsan eğer ki “boş işler”
olarak nitelendirdiği zamanın farkına varıp onu yeniden organize edebilirse, başarıya
ulaşmasının önündeki pek çok engeli aşmış ya da kaliteli zaman geçirmeye yönelmesinin
önünü açmayı başarabilmiş demektir.

Bu anlamda zamanın önemi ön plana çıkmaktadır. İnsan daha fazla paraya sahip
olabilir, daha çok çalışıp parasını arttırabilir, bankaya gidip kredi alabilir, fakat daha fazla
zamana sahip olamaz. Belki de insan hayatında geri döndürülemeyen tek şey, zaman
olmaktadır. Bu sebepten zamanı “harcamak” olarak nitelendirmek de doğru değildir. Para
harcanır, ancak zaman ise öyle bir şeydir ki, harcanmaz ve “geçirilmez”de. “Zaman
geçirmek” yine dilimizde, negatif algılara sahiptir. Vakit öldürmek şeklinde de söylenir.
Oysaki vakit öldürmek, aslında kişinin kendisinin öldüğü bir anda, buna tekrar işaret etmek
için belki de söyleyenin dilinde “öldürmek” sözcüğü ile nitelendirilmiştir. Peki, bu geri
gelmeyecek son derece değerli şeyi, zamanı, nasıl kullanmalıyız?

Öncelikle zamanın ne olduğunu ve daha önemlisi ne olmadığını anlamalıyız. Bizim bu
ünitelerde açıklamaya çalıştığımız da budur aslında. Boş zamanın ne olduğunu ve ne
olmadığını, bize nasıl anlatıldığını, nasıl “geçirmemiz” gerektiğinin bize nasıl öğretildiği,
geçmişte ne yapıldığı, bugün toplumların ne yaptığı, iktidarların ne yapılması istediğini,
geçmişte iktidarların ne yapılması istediğini araştırmak bu anlamda da son derece değerlidir.

Öte yandan düşünecek olursak, aslında herkese sadece 24 saat verilmiştir. Yani
Einstein, İmam Gazali, peygamberler ya da dünya üzerindeki hiç kimsenin 25 saati
olmamıştır. Burada insanlar tabi ki şu bağımsız değişkeni ortaya sürmek niyetindedir:
“şartlar”. Biz herkesle aynı şartlara sahip değiliz, gibi ifadeleri sıkça duymamız mümkündür.

Her ne kadar şartlar insanı kısıtlayıcı, kıstırıcı gibi gözükse de doğru bir zaman
yönetimi ile kişi, yapabileceği şeylerin sayısını ve üzerine eğilmek istediği şeylerin niteliğini,
eğilme şeklini ve bu anlamda 2. ünitede daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz, “boş
zaman”larını, “serbest zaman”a döndürmeye, daha da ilerisinde de insanın kendini yeniden
yapılandırdığı zaman olarak niteleyebileceğimiz, “rekreasyon”a dönüştürebileceğimizi, hiçbir
zaman unutmamalıyız.
Negatif algılanan şeyleri pozitife dönüştürmek, insanın hayatında kendi kendine
yapabileceği, en büyük değişim ve sıçramaların başında gelmektedir. Andy Warhol’a1 göre
“Zamanın her şeyi değiştirdiğini söylüyorlar, ama aslında değişim için gidip sen
değişmelisin.” sözünde aktif bireye vurgu vardır. Aktif olarak yaşayan ve zamanının farkında
olan bireyler, boş zamanlarını yeniden organize ederek, kendileri için daha farklı bir gelecek
oluşturabilir.

1

Amerikalı pop-artın kurucu sanatçısı, sosyal eleştirmen, 1928-2987
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Boş zamanı negatif bir kavram olmaktan çıkarıp onu bir nimet olarak görmek yukarıda
bahsettiğimiz kendini yeniden yapılandırmada, boş zaman üzerine çökmüş olumsuz algının
üstesinden gelme açısından son derece önemlidir.

Negatif olarak düşündüğümüz bir şeyi, nimet algısına dönüştürmek; bizim için her
alanda uygulamamız gereken bir reçete gibidir. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız “sosyolojik
perspektif” ise bu algılama ve dönüşüm için, önemli ve gerekli bir araçtır.

1.3. Boş Zaman, Serbest Zaman, Rekreasyon

Boş zaman algımızı, “boş”tan çıkarıp, gemimizi başka bir yelkenle sürmek
isteyebileceğimiz bir yelkenli olmalı diye düşünebiliriz. Ki böyle düşünmekte de haklıyız
aslında. 2. ünitede detaylı bir şekilde, litaratürde kullandığımız kelimelerin etimoljisine,
(köken bilim) değineceğiz. Konu ile ilgili, dilimize geçen yanlış algıları ve yanlış tercümeleri
düzelterek, daha açık ve seçik bir zaman algısına ulaşmak, önemli bir hedeftir.
Esasen, boş zamanın yerine tercihen kelime olarak, “serbest zamanı” kullanmak daha
yerinde gözükmektedir. Serbest, “boş” kelimesinin taşıdığı anlamları taşımamakta, “özgür”
zaman anlamında da serbestliği içine almaktadır. Tabi daha alt bir daire olarak ve alt küme
olarak da rekreasyonu düşüneceğiz. Rekreasyon, hiç çevrilmeden günümüzde dilimize geçmiş
ve maalesef yerleşmiştir. Rekreasyon, en geniş anlamıyla kişinin kendini yenilemesi, yeniden
yapılandırması olarak düşünülebilir.

Gelecek ünitede daha detaylı bir şekilde üzerinde duracağız ama şuna değinmeliyiz ki,
rekreasyon sözcüğünün çevirisi olarak “özgün” yerinde bir çeviri gibi gözükmektedir.2 Kişi
kendini yeniden yapılandırdığında ve diğer zamanların aksine direkt olarak bu yapılandırma
ile ilgili zaman ayırdığında bu, kişinin “özgün”, kendine has zamanıdır diyebiliriz. Burada bu
zaman tanımlamaları arasında, ilerleyen bölümlerde, “boş” zaman yerine “serbest” zaman
sözcüğünü kullanmayı tercih edeceğiz. Aynı şekilde “rekreasyon” sözcüğünü zaman zaman
bir terim olduğu için aynı bırakacak ama bazı yerlerde yine “özgün” sözcüğünü kullanmayı
kullanımın sıklaşması ve Türkçeleşmesine değer verdiğimiz için, kullanmaya özen
göstereceğiz.

2

Prof. Dr. Atilla Erdemli hocamızla yaptığımız istişarelerin bir sonucu olarak bu kelimeyi uygun gördük.
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Uygulamalar

Çevrenizdeki insanlara boş zamandan ne anladıklarını sorun? Onların boş zamanı olup
olmadığını, iş dışında geçirdikleri zamanı boş olarak nitelendirip nitelendirmediklerini
öğrenmeye çalışın. Aynı soruyu boş zaman değil de “serbest” zaman şeklinde başka insanlara
sorunuz.

10

1)

2)

Uygulama Soruları

Yapmış olduğunuz uygulama neticesinde farklı cevaplara ulaştınız mı?

Bu farklı cevapların kaynağı sizce neydi?

3)
İnsanların “boş”, “serbest” ve “özgün” zaman değerlendirmelerinde bir
farklılık var mı?

11

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, boş vakit ve serbest zaman kullanımına kültürel ve tarihsel bakış acısıyla
bakıldığında, toplumların boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ve kendilerini nasıl yeniden
aktif hâle getirmeye çalıştıklarının öneminden bahsedilmiştir. Burada zamanın önemi ön
plana çıkmaktadır. Zamanın ne olduğu ya da ne olmadığını anlamak, onu nasıl
kullanacağımızı bilmek en önemlisidir.

Boş zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramlarının arasındaki farktan kısaca
bahsedilmiştir. Boş zaman kavramının negatif etkisini pozitife çevirerek, nimet hâline
getirerek zamanın kıymetini bilmenin önemi üzerinde durulmuştur. Boş zamanı negatif
algıdan çıkararak, bireyin kendini yenilemesi ve aktif hâline getirmesini bilerek kendimiz için
farklı bir gelecek oluşturabiliriz.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunancada “teori” sözcüğünün karşılığıdır?

b)

Philia

a)

Moralis

c)

Logistikon

e)

Kronos

d)
2)

Ethos

I. Tarih

II. Psikoloji
III. İktisat

Sosyologlar sebep-sonuç ilişkileri ve teoriler geliştirirken yukarıdaki bilim dallarının
hangisinden veya hangilerinden yararlanırlar?
a)

I ve II

c)

I, II, III

e)

Yalnız I

b)
d)
3)

II ve III

I ve III

Aşağıdakilerden hangisini insanoğlunun çoğaltması mümkün değildir?

a)

Yapılan uğraşlar

c)

Bir günde geçirilen zaman

e)

İzlenen filmler

b)
d)

Gezilen yerler

Okunan kitaplar
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4)
“Zamanın her şeyi değiştirdiğini söylüyorlar. Aslında değişim için gidip sen
değişmelisin.” sözü aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a)

Sokrates

c)

Aristoteles

e)

Andy Warhol

b)
d)
5)

6)

7)
Açıklayınız.

Platon

Kant

Sosyolojik perspektif nedir? Açıklayınız.

Sosyoloji ile diğer bilimlerin ilişkisini açıklayınız.

Kültürden bağımsız olarak sosyoloji teorisi geliştirmek mümkün müdür?

8)
Zaman kavramında “boş” yerine “serbest” sözcüğünü tercih etmemizin
sebepleri nelerdir?
9)

Toplumdaki “boş zaman” algısının olumsuz olmasının sebeplerini açıklayınız.

Cevaplar

1)c, 2)c, 3)c, 4)e
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2. BOŞ ZAMAN KAVRAMLARI VE ETİMOLOJİLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Kavramları Tanımlamak

2.2. Kültürümüzde Boş Zaman ve Yanlış Anlaşılmalar
2.3. Oyun Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nelerdir ?
2)

Kavramları nasıl tanımlarız? Kavramları tanımlarken karşılaşılan güçlükler
Tüm çocukların koşulsuz sevdiği “oyun” nasıl bir kavramdır?
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Serbest zaman

Gerekli koşul

Oyun
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Giriş

Hepimiz bir şekilde çocukluğumuzda çeşitli oyunlar oynarız. Hatta oyunlar oynarken
kendimizden geçtiğimiz, zamanı unuttuğumuz olur. Hayatımızda bu coşkuyu, bu heyecanı
tekrar yaşamamız pek mümkün olmamaktadır. Bu bölümde oyun kavramına ve oyun ile ilgili
teorilere değineceğiz. Oyunlar aslında sadece çocuklukta boş zamanları değerlendirme
etkinliği değildir. İlerleyen dönemlerde de kişiler, boş zamanları çeşitli yollarla değerlendirme
yoluna giderler. Yine bu bölümde boş zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramları
tanımlanıp, aralarındaki ilişkiler değerlendirilecektir.
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2.1. Kavramları Tanımlamak

Bir şeyi tanımlamak demek; bir kavramı bütün ögeleri ile eksiksiz olarak anlatmak,
özel ve değişmez niteliklerini sayarak bir şeyi tanıtmak demektir. Bu anlamda tanım yapmak,
dışarıdan kolay gibi gözükse de işin içerisine, mutfağına girdikçe ne kadar zor bir iş olduğu
anlaşılır. Tanımlar öylesine kavramsal ve mantıksal açıdan kavrayıcı olmalıdır ki tanımın
dışarısındaki tek bir vaka dahi tanımı bozmamalıdır. Örneğin “memeliler uçamaz”
dediğinizde, uçan bir memeli hayvanı, örneğin tavuğu gösterdiğiniz de tanım yanlış hâle gelir.
Memelilerin tanımından “uçmak” özelliğini çıkartmak gerekir. Burada tekrar başka bir tanım
daha devreye girer, “uçmak”. Tavuğun yaptığının aslında uçmak olmadığını kanıtlamanız
gerekir.

2.1.1. Boş Zaman Kavramının Unsurları

Her bir kavramın detaylı açıklamasını, kullanımlarını ele almaya çalışacağız.
Sosyologlar ve felsefeciler tarafından yapılan daha detaylı tanımını araştırmaya geçmeden
önce, felsefedeki “gerekli koşul” ve “yeterli koşul” kavramlarına değinmeliyiz.

Gerekli koşul, olmazsa olmaz diyebileceğimiz durumlar için kullanılır. Tek tek ard
arda sıraladığımızda oluşan koşullara gerekli koşul, bu koşulların eksiksiz bütününe de
“yeterli koşul” diyebiliriz. Örneğin; dul olmak için gerekli koşul bekâr olmak, yani evli
olmamaktır. Fakat evli olmamak, tek başına dul olmamak durumunu karşılar mı? Dul olmanın
olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi de eşi ölmüş olmaktır. Tabi ki tekrar evlenmemek yani
bekâr olmak ile birleştiğinde ancak “dul” olma kavramının gerekli koşulunu oluşturabilir. Öte
yandan, genel durumun dışındaki tek bir vaka dahi tanımlamayı çürütür. Dul kaldıktan sonra
tekrar evlenip boşanmış bir kişi dul olarak değerlendirilebilir mi? Bu kadar basit bir dil
kavramında dahi fikir ayrılıkları olabileceği gibi, daha detaylı ve geniş çerçeveli kavramların
bugüne kadar genel geçer, herkes tarafından kabul edilmiş bir tanımının olmamasını
yadırgamamak gerekir. Tıpkı, tavuk örneğimizde olduğu gibi.
Özetle gerekli koşullar GK dersek, yeterli koşula da YK dersek bir kavramın tanımı
için onu oluşturan YK’u bulmak için, öncelikle onu meydana getiren GK’ları bulmamız
gerekir. Bu durumu ekteki gibi formül hâline getirebiliriz.
GK 1 + GK 2 + GK 3 + GK 4 + GK x = YK (kavram)

Bu anlamda “kavramları” analitik bir düşünme şekli ile unsurlarına ayırmak, onları
oluşturan alt unsurları inceleyerek kavramın doğasını anlamak, analitik düşünme ve analiz
etme için son derece önemlidir. Tabi ki burada yapılması gereken önemli bir husus da var
olan kavramın negatif unsurlarını ortadan kaldırmaktır.
Boş zaman kavramları olarak nitelendirdiğimiz kavramlar şunlardır:
1)

2)

“Boş zaman” (kendisi)

“Serbest zaman”
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3)

4)

“Rekreasyon”

“Oyun”

Kısaca tanımlamalarla ilgili bu önemli noktaya değindikten sonra, rekreasyon üzerine
düşünmeye devam edebiliriz. Günümüzde rekreasyonun gerekli koşulları üzerine tartışmalar,
farklı tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi devam etmektedir.

Devine ve White’a göre, teoriden kaynaklanan araştırmalar, bizi gerçeği anlamaya ve
pratiklerle ilgili teorilerin tutarlılığını test etmeye götürür. 3 Eğer elimizde bir kavram
kargaşası varsa, ölçtüğümüz şey ile ölçmek istediğimiz şey tam olarak örtüşmeyebilir. Bu
sebepten kavramları netleştirmek, o konuyu hem anlamak için hem de ileri araştırmalar
yaparak analizler yapabilmek için son derece önemli hâle gelmiştir.

Bu konu üzerine çalışanlar da konu ile ilgili çekincelerini Devine ve White ya da
Sylevester gibi ortaya koymuşlardır. Sylvester da “serbest zamanın haklı kullanımını,
gelişmiş fonksiyonelliğini hayat kalitesini arttırışının ancak köklü teorilerle ve bu
teorilere bağlı pratiklerle mümkün olacağını savunur.” 4 Hem araştırmacılar hem de
katılımcılar, sadece nasıl sorusunun cevabını bilmek istemeyeceklerdir; aynı zamanda
“neden” sorusunun da cevabını bilmek isteyeceklerdir. Biz bu kitapta “nasıl” sorusundan daha
ziyade “neden” sorusuna yönelerek hem katılımcıların hem de araştırmacıların önünü ve
ufkunu açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

2.2. Kültürümüzde Boş Zaman ve Yanlış Anlaşılmalar

Yukarıda bahsettiğimiz “boş zamanın” dört unsuru, genel olarak çalışma azlığı sebebi
ile akademik dünyada ve literatürde birbiriyle karıştırılmakta, kültürümüzde de bu karıştırılma
ya da kavram kargaşası yaşanmaktadır. Kültürümüz ve gündelik hayatımızdaki bazı algılara
ışık tutmayı, ışık tutarak da zihnimizdeki kavramların netleştirilmesini sağlayabiliriz.

2.3. Oyun Kavramı

Boş zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramları genellikle literatürde birbirlerinin
yerine kullanıldığından belirli karmaşalara da sebep olur. Her ne kadar birbirleriyle ilgili
kavramlar olsalar da birbirlerinden tamamen farklı anlamları vardır ve bu alanlarda
katılımcılar ve öğrenciler için, bu kavramların çeşitli uygulamalarını ve aralarındaki
farklılıkları kavramaları son derece önemlidir.

Bu husus üzerinde durmamızın özellikle sebebi nasıl ki bir doktorun işini yaparken
kimya, anatomi, hareket bilimi bilmesi gerekirse; bir üniversitenin spor müdürü ya da bir

3
4

Devine, M. A. & White, B. (1999). Theory application in therapeutic recreation practice and research.
Therapeutic Recreation Journal, 33(1), 29–45

Sylvester, C. (1992). Therapeutic recreation and the right to leisure. Therapeutic Recreation Journal, 26(2),
9–20
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pilates çalıştırıcısı bu serbest zaman aktivitelerini geliştirirken; daha yararlı ve daha kalıcı
programlar geliştirmek için bu kavramlar arasındaki farkları bilmelidir.

Aynı şekilde bu alanda çalışan akademisyenler de teoriler ve soyut kavramlar
geliştirirken, okullardaki rekreasyon bölümlerindeki dersleri işlerken, insanların ve halkın
serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini bilmeli hatta kendisi de bunun bir parçası hâline
gelmelidir. Bu bölüm, bu kavramların netleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kavramlardan ilk olarak diğer kavramlarla daha ilintili olan, ama her bir unsurun
olmazssa olmazı olan “oyun” kavramı ile başlayacağız ve genel oyun teorilerine değineceğiz.

2.3.1. Huizinga

Huizinga’nın 70 yıl önce ortaya attığı oyun kavramı, bugün hâlâ daha tartışılmaktadır.
Huizinga için oyun, ciddi bir eylem değildir. Tabi ki bu oyun oynama aktivitesi, sindirim gibi
temel işlevlerden farklıdır. Çünkü oyuncu, oyunun kurallarını kavrar ve ona göre stratejiler
geliştirir. Tabi ki oyunun olduğu yerde Huizinga için anlam da vardı. “Homo Ludens”
kavramı Huizinga’nın kitabına da ismini veren kavramdır. Oyun oynayan insan anlamına
gelmektedir. Öte yandan “oyun”un en karakteristik özelliği de zevktir.

“(...) dolayısıyla oyun ve ritüel arasında formal bir ayrım yapılamaz hâle
gelmiştir. Böylece, ‘kutsal spor’ ile oyun alanı arasında bir ayrım yapılamaz. Bu
sebepten arena, oyun masası, ekran, sahne, tenis kortu, tamamı oyun sahnesi hâline
gelir. Hepsi gerçek dünya içerisinde geçici dünyalardır ve performansın gösterilmesine
kendilerini adamışlardır.” (Johan Huizinga, Homo Ludens, sf. 10)

Oyunu anlamada çok önemli yer tutan Huizinga’nın oyun anlayışını şu şekilde
özetleyebiliriz:
1)

2)

3)

4)

Oyun hayatın dışındadır ve ciddi değildir.

Oyuncuyu tamamen içine alır.

Maddi çıkar güdülmez ve kâr amaçlı değildir.

Sosyal gruplar oluşturmayı destekler.

Huizinga insan doğası ve oyun arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır. “Oyun saf
biyoloji sınırları aşarak, insan yaşamında önemli bir fonksiyon edinir ve sofistike
oldukça daha çok anlam kazanır.” Çünkü oyun doğası gereği, biyolojik yapının ötesine
geçtiği için, bilimsel anlam şekilleri de bu biyolojik anlamayı ön kabul olarak aldığı için
“oyun” bu tip bir bilimsel anlamanın konusu olamaz. Bu sebepten oyunun anlamı, felsefenin
altında yer almaktadır.

Bu anlamda oyun, Huizinga için fenomenolojinin konusudur. Peki, fenomenoloji ne
demektir? Fenomenoloji Antik Yunancada “görünen” anlamında kullanılır. 20. yüzyılın
başlarında Edmund Husserl tarafından bulunmuş, Heidegger, Marleu-Ponty Sartre, Paul
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Ricoeur tarafından geliştirilmiş bir felsefe metodudur. Fenomenoloji, Husserl tarafından bir
başka felsefe okulu olan fizikalizme tepki olarak geliştirilmiş ve esasen subjektif olarak
görünen şeyleri deneyimlemeye çalışarak objektif olanı ortaya çıkarmaya yönelik bir
harekettir. Fizikalizm ise özü pozitivizmde yatan, bütün dünyayı sadece ve sadece fiziksel
olaylarla açıklamayı öngören felsefe okuludur. Örneğin, fizikalistler için ruhtan bahsetmek
mümkün değildir.
Bu tip bir anlayışa tepki olarak ortaya çıkan fenomenoloji Husserl’in deyimiyle ayraca
alma (bracketing) tekniğini kullanarak, bir olgu ya da terim, ön yargı, subjektif bakış açıları
gibi çeşitli görüşlerden ayrılarak sadece kendisi olarak deneyimlemeye çalışılması çabasıdır,
denilebilir. Bu anlamda Huizinga’nın “oyun” anlayışı, gerçekliği aşması ve oyunun insanı
çevreleyen dünyanın üzerine çıkması sebebiyle rasyonel olarak anlaşılamaz. Bu sebepten
Huizinga’nın anlayışının fenomenolojik bir anlayış olduğunu söyleyebiliriz.

2.3.2. Caillois

Huizinga’nın oyun üzerine düşüncelere damga vuran tanımına karşı en önemli eleştiri
Fransız Filozof ve Yazar Roger Caillois tarafından Man, Play and Games (İnsan, Oyun ve
Müsabaka) adlı kitabında dile getirilmiştir. Huizinga’nın yukarıda bahsettiğimiz oyun
anlayışını temel alan Caillois kitabında oyunun 6 temel özelliğinden bahsetmektedir. Bu
özellikler oyunun;
1)

2)

3)

4)

5)

Özgürce olması, zorunlu olmaması

Bağımsız ve yarışmış olması

Sonuçlarının belirlenmemiş olması

Ürememeye dayanması (sonucunda elde edilen bir ürün olmaması)

Kurallara bağlı olması

6)
Kurgusal (belirli bir farkındalıkla hayatın gerçekliğinden çıkarak kendi
gerçekliği içerisinde oynanamaması) olmasıdır. 5

Dikkatlice inceleyecek olursak Caillois’in oyun tanımı ve Huizinga’nın oyun tanımı
arasındaki temel farklardan bir tanesinin, Caillois’in tanımı içerisinde “para” ajanının da yer
bulmasıdır, diyebiliriz. Caillois’e göre Huizinga’nın tanımı, oyunun ekonomik yönünü
açıklamakta zayıf kalmıştır.

Huizinga’nın aksine Caillois, oyunları kurallı ve kurallarına inanılmış şeklinde değil
de kurallı ya da kurallarına inanılmış bir şekilde tanımlar. Bu şu demektir, Huizinga her iki
durumun da olması gerektiğini düşünürken; Caillois bir durumun olmasının yeterli olacağını,

5

Roger Caillois, Man, Play and Games, University of Illinois Press, 2001.
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bu anlamda da daha dinamik bir oyun anlayışını benimser. Sadece bunu benimsemekle
kalmaz; aynı zamanda oyunların sınıflandırılmasını da yapar Caillois.

Oyunların kendi deyimiyle tipolojisi agon (müsabaka), alea (şans), mimicry
(simülasyon ya da rol) ve ilinx (denge ve baş dönmesi) oyunları olarak 4 temel grupta toplar.6
Bu anlamda Caillois’in oyunları fiziksel olmaları ya da olmamalarına göre ayırmadığını
görebiliriz. Daha ziyade iç dünyalarında nasıl şartlar oluşturduğu ve hangi oyun
dayanaklarının kullanıldığı daha önemlidir Caillois’e göre. Bazı oyunların sonucu tamamen
şansa (Latincede bu tip şans ve zar oyunlarına “alea” denmektedir) ve kadere dayanmakla
birlikte, bazı oyunlar kişinin kendi kaderini tamamen ele geçirmesine ve onu yönlendirmesine
dayanır.

Alea ve agon (müsabaka) oyunları için, her ikisi de kişinin kendisi olarak gündelik
dünyadan çıkarak eşit şartlar altında öteki ile bir bağ kurmasına vesiledir, diyebiliriz. Bu
bağlamda bu iki oyun çeşidi birbirine çok benzemektedir. Öte yandan mimic oyunları ise çok
daha farklıdır. Üçüncü oyun şeklinde “kişi kendisinden kaçıp bir başkası” olmaya
çalışmaktadır. Yine Caillois bu her iki oyun tipinin özellikle de seyircili oyunlarda birleştiğini
de eklemektedir. En son tip oyunlar olan ilinix oyunları için ise, insanın algısını eğip
bükmeye çalıştığı oyunlardır, diyebiliriz.

Oyunlar bu şekilde sınıflandırılırken eğer bir sınıflandırmaya yatay dersek, diğerine de
dikey diyebileceğimiz başka bir sınıflandırma şekli daha vardır. Bu da kuralların oluşum şekli
ve onlara bağlılık olarak nitelendirilebilir. Bu, iki uç durum arasındaki gidiş ve geliştir de
diyebiliriz. Bu iki uç kavramdan birincisi paidiadır ve “türbülans ya da serbestçe
doğaçlamak” anlamına gelmektedir. Diğer kavram ise ludus kavramıdır ve “koşullu kurallara
bağlılık” anlamında gelir. Tabi ki düşünülecek olduğunda ikinci tip oyun, kazanmak için çok
daha büyük yetenek ve efor gerektirir. Spor alanında ikinci tip oyun olması ve ikinci tip
oyunun halk tarafından sevilmesinin de bu tip kurallara sıkı sıkıya bağlılık olduğunu
söylememiz hiç de zor olmaz. Bu anlamda formalize edilmiş oyunların, psikolojik oyunlardan
daha ziyade, kültürün inceleme konusu olduğunu söyler Caillois.

6

Thomas S. Henricks, “Caillois’s Man, Play, and Games: An Appreciation and Evaluation”, American
Journal of Play, Fall 2010.
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Caillois’e göre oyun ve sporların bir tablosunu vermemiz gerekirse,

PAIDIA
Heyecan
Arbede

AGON

ALEA

MIMICRY

ILINIX

Yarışmamak

Sayı Seçmek

Çocuk taklitleri

Çocukların

(Müsabaka)

Kurallı

Atletizm

güreş,

Boks, Bilardo
Kılıç,
Uçurtma

Uçurmak
Sabır

Bulmaca çözmek

Satranç

Futbol,

Müsabakalar,

Genel olarak spor

LUDUS

(Şans)

Yazı Tura
Talih Oyunları
Rulet

(Taklit)

İllüzyon oyunları

Kılık değiştirme

(Baş Dönmesi)
dönmesi

At sürmek

Kayak

Devam eden şans
oyunları

Genel

olarak

tiyatro oyunları

Dağcılık

Tablo 1: Caillois’in oyun anlayışı ve bazı sporlar

Dışsal ve sosyal ve psikolojik faktörler ve bağlanmalar çok güçlü olduklarında oyun
dünyasının kalitesi kaybolmaya başlar. “Kaçış olan bir şey zorunluluk hâlini alır.” sadece
agon önemli olur. Öte yandan Caillois’in Huizinga’ya katıldığı nokta ise hile yapmanın hâlen
daha “oyunun dünyasında” gerçekleşmesidir.

Caillois ve Huizinga’nın oyuna bakış açıları, kültür bakış açısından da farklıdır.
Şüphesiz tarih ve felsefe, olgulara birbirlerinden farklı yaklaşırlar. Her iki yazar üzerine
önemli bir araştırmacı olan Henrick’s bu durumu şöyle özetlemektedir. “Oyunun ruhu,
kültürün bereketli bir kaynağıdır fakat oyunlar ve oyuncaklar kültürün kalıntılarıdır.”7

Bu anlamda Caillois’in bakış açısı daha sosyal teoriyi de içine alan bir bakış açısıdır
diyebiliriz. Günümüzde sosyoloji ve felsefenin sosyal teori adı altında içe içe ayrılmaz bir
şekilde geçtiğini de eklemeliyiz.
7

Thomas S. Henricks, a.g.m., s. 171.
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Günümüz modern toplumunda, önceki statik doğuşla gelen sosyal sınıf anlayışının
aksine, insanın artık sosyal sınıfını ve sosyal yapısını değiştirme şansı ortaya çıkmıştır. Bu
anlamda Caillois daha önceden terminolojisinde bahsettiğimiz iki kavramın yan yana
gelmesini çok önemli bulur. Bunlar agon (müsabaka) ve alea (şans)tır. Her ikisi de hem
tarihsel olarak hem de yaygınlık anlamında tüm toplumlarda görülür. Modernite öncesi
toplumlarda ve eski dünyada agon için Caillois “müsabaka sistematize edilmemiştir ve
kurumlar içerisinde çok az yeri vardır”der. Alea şans için ise “istatistiksel olarak soyutlanmış
bir meseleden daha ziyade tanrıların lütfunun bir ürünüdür” ifadesini kullanır.8
Spor üzerine düşünen felsefecilerden bu tip bir oyun kurgusuna eleştiriler gelmiştir.
Bu anlamda bu eleştirilerden önemli bir tanesi, Salen ve Zimmerman tarafından yapılan bir
eleştiridir.9 Salen ve Zimmerman’a göre Huizinga basit oyun (play) ve karmaşık düzenlenmiş
oyun (game) kavramlarını karıştırmaktadır.10 Salen ve Zimmerman için belirli oyunlarda oyun
ve oyunun bağlamı, dünyanın geri kalanı arasında belirli türde bir ilişki vardır. Bir sistem
olarak oyunun (game) bağlamı ile açık ve kapalı türden bir ilişkisi olduğu söylenebilir.
Kurallar söz konusu olduğunda bir oyun, kapalı bir oyun hâline gelir. Bir oyun oynama (play)
olduğunda ise hem kapalı hem de açık hâle gelir. Kültür söz konusu olduğunda ise tamamen
açık hâle gelir.
Tabi ki felsefe belirli müspet olayları yorumlamak ve anlamak için de son derece
gerekli ve önemlidir. Örneğin; sahaya atlayan bir taraftarın ya da fanatik taraftar gruplarının
durumunu bu bağlamda düşünebiliriz. Bu taraftarlar ve taraftar grupları belirli anlamda
gerçeklikten kopmuş durumdadırlar. Normal bir seyirci için “sadece oyun” görüşü hâkimken;
oyunda sahaya girmenin anlamsızlığı ve mantıksızlığı hâkimken fanatik bir taraftarın
muhakemesinde olay bu şekilde gelişmez. Futbol oyununun hem oyuncuları hem de
izleyicileri ve taraftarları sihirli bir halka ile kuşatılmışlardır.

8
9

10

Roger Caillois, a.g.e., s. 126.

Darryl Woodford, Abandoning the Magic Circle, IT University of Copenhagen.

Parantez içerisinde verilen kavramların her ikisinin de Türkçe çevirisi oyundur. Bu anlamda her iki kelime
de çevrilerek orijinalleri parantez içerisinde bırakılmıştır.
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Uygulamalar

Bir oyun ya da müsabaka gözlemleyin. Bu bölümde anlatılan kavramları,

gözlemlediğiniz müsabakanın hem kendisi hem de izleyicileri açısından düşünün.
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Uygulama Soruları

1)
Çevrenizde oyun oynayan çocukları gözlemleyin. Oyun oynarlarken normalin
dışında davranış sergiliyorlar mı?

2)
Herhangi bir spor müsabakasının izleyicilerini gözlemlediğinizde bu
izleyicilerin kendilerinden geçmesini, bölümde anlatılan hangi kavramlar dâhilinde
açıklayabiliriz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kavramlar üzerinde durulmaktadır ve kavramlara açıklık getirilmektedir.
Öncelikle bir kavramı tam olarak anlayabilmek için, o kavramla ilgili gerekli ve yeterli
koşulların belirlenmesi gerekmektedir. Gerekli koşullar bir kavramı veya olgu için olmazsa
olmazlardır. Art arda sıralanan gerekli koşullar yeterli koşulu meydana getirir. Bu bağlamda,
boş zaman kavramlarını açıklayabilmek için “boş zaman”, “serbest zaman”, “rekreasyon” ve
“oyun” kavramları üzerindeki negatif çağrışımlara açıklık getirilmiştir.
Daha sonra, kültürümüzdeki boş zaman ile ilgili yanlış algılamalar üzerinde
durulmuştur. Boş zaman ve rekreasyon faaliyetler arasındaki fark önem arz etmektedir. Son
olarak da oyun kavramı üzerinde durulmuştur. Özellikle Caillois ve Huizinga’nin bakış
açısından oyun kavramı ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Gerekli koşulların birleşmesi sonucunda oluşan bir kavramın eksiksiz, tam
tanımını veren durum aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Totoloji

c)

Tam koşul

e)

Betimleme

a)

Homosapiens

c)

Homoludens

e)

Homoneanderthalensis

a)

Oyun hayatın dışındadır ve ciddi değildir.

c)

Maddi çıkar güdülmez ve kâr amaçlı değildir.

e)

Sadece profesyonellere özgü olmalıdır.

b)
d)

Yeterli koşul

Açıklama

2)
Aşağıdaki kavramlardan hangisi aynı zamanda Huizinga’nın eserinin ismi de
olan “oyun oynayan insan” anlamına gelmektedir?
b)
d)

Homoerectus

Homohabilis

3)
“Oyun ve ritüel arasında formal bir ayrım yapılamaz hâle gelmiştir. Böylece
kutsal spor ile oyun arasında bir ayrım yapılamaz.” diyen J. Huizinga’nın oyun anlayışı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
b)
d)

Oyuncuyu tamamen içine alır.

Sosyal gruplar oluşturmayı destekler.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Filozof ve Yazar Roger Caillois’e göre
oyunun temel özelliklerinden bir tanesi değildir?
a)

Özgürce olması

c)

Bağımsız olması

e)

Sonuçlarının belirlenmemiş olması

b)
d)
5)
hangisidir?

Zorunlu olmaması

Kurallara bağlı olmaması

Kişinin kendinden kaçıp bir başkası olmaya çalıştığı oyun şekli aşağıdakilerden

a)

Alea

c)

Mimic

e)

Agora

b)
d)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Agon

İlinix

Boş zamanla ilintili olan kavramlar nelerdir? Açıklayınız.

Oyun kavramını ve boş zaman ile ne türden bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.

Huizinga’nın oyun kuramını açıklayınız.

Caillois’in oyun kuramını açıklayınız.

Huizinga ve Caillois’in oyun kuramları arasındaki farkları tartışınız.

Sihirli halka ne demektir? Açıklayınız.

Cevaplar

1)b, 2)c, 3)e, 4)d, 5)c
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3. BOŞ ZAMAN KAVRAMLARI VE ETİMOLOJİLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Boş Zaman, Serbest Zaman (Leisure) ve Rekreasyon Kelimelerinin Etimolojisi

3.2. Boş Zaman, Serbest Zaman (Leisure) ve Rekreasyon Kavramlarının Birbirleriyle
İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

2)

3)

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Okula gitmek sizce bir boş zaman etkinliği midir?

Tüm oyunlar boş zamanlarda mı oynanır?
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•
•
•
•

Boş zaman

Anahtar Kavramlar

Etimoloji

Serbest zaman

Rekreasyon
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Giriş

Günlük dilde birçok kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bilimsel açıdan
baktığımızda bu durum çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Bu yüzden bu bölümde konumuzun
temelini oluştıran temel kavramlar öncelikle etimolojik olarak incelenecek, ardından tanımları
yapılacak ve son olarak da kavramların birbirleriyle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları
dâhilinde ele alınacaktır.
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3.1. Boş Zaman,
Kelimelerinin Etimolojisi

Serbest

Zaman

(Leisure)

ve

Rekreasyon

3.1.1. Etimoloji

Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ἡ ἐτυµολογία - hē etymología), bir
dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili
konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır.
Bir başka tabirle köken bilimi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme
sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi, hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit
edilerek parça ya da bileşenlerinin analiz edilmesi bilimidir.

Etimoloji kelimesi de asıl, hakiki, gerçek anlamındaki ὁ ἔτυµος (ho étymos) ile söz,
kelime anlamındaki λόγος / lógos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Eskiden kullanılan
ve Arapça kökenli olan ismi ise iştikak ilmidir. Köken bilimi uzmanlarına etimolog, köken
bilimci veya iştikakçı denir.

3.1.2. Boş Zaman (Free Time/Skhole)

“Boş zaman” için genel olarak tek bir kelime bulunmamaktadır. “Boş” ve “zaman”
kelimelerinin etimolojisine ayrı ayrı bakmamız gerekir. Burada bizi zorlayacak olan nokta
konu üzerine yapılan çalışmalardan çeviri yaptığımızdan, öncelikle çevirdiğimiz
kaynaklardaki anlamları anlamaktır. Ardından kendi dilimizde ona karşılık geldiğini
düşündüğümüz, kelimelerin etimolojisine bakmalıyız ki bu da işimizin hiç de kolay
olmadığını göstermektedir.

Türkçede ne boş zaman ne de serbest zaman için tek bir kelime bulunmasa da Antik
Yunancada “skhole”“σχολή • (skholḗ)”kelimesi hem boş zaman anlamındadır hem de serbest
zaman anlamındadır.11 Ne ilginçtir ki Latince “schola” kelimesine tekabül eder. Bu da bizim
bildiğimiz okul kelimesidir. Esasen, tartışmaların öğrenildiği, boş zamanın geçirildiği yer
anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda burada eğitim ve boş zaman arasındaki ilişkiyi de
vurgulamak gerekir.

Latince schola, eğitimde geçirilen boş ya da serbest zaman anlamını kazanmıştır.
Seneca’nın mektuplarında, “schola”dan bahsederken Seneca şöyle der; “bu kadar literatürü
hayat için değil, “schola” (okul zamanı) için öğreniyoruz.”12

Tabi burada bizim hem 1. ünitede hem de 2. ünitede tartıştığımız zamanın “boş”
olması hakkında, yine bakmamız gereken “boş” sözcüğünün kendi etimolojisidir. “Boş”
Türkçe bir sözcüktür. Bilinen en eski kullanımı 9. yy.a aittir. “Koyunlar” için sahipsiz
anlamında “boş” kullanılmıştır. (Irk Bitig) Serbestlik anlamında kullanımı ise Divan-ı
11
12

http://www.etymonline.com/index.php?term=school

NON VİTÆ SED SCHOLÆ DİSCİMVS
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Lugati’t-Türk’e kadar uzanır. “Boş kişi [özgür kişi, azatlı]” anlamında kullanılmıştır. Fakat
zamanla esas anlam olan “hürlük ve serbestlik” yan anlam hâline gelmiştir.

Boş zamanı pek çok sözlük, ihtiyaçlardan ve çalışmaktan bağımsız zaman olarak
tanımlar. Almanca ve İspanyolca gibi dillerde boş zaman için uygun bir kelime yoktur.
Sadece “free time” olarak kullanılır. Çünkü bu tanım diğerlerinden daha basit ve kullanışlı
olarak gözükür. Zaman, imkânlar ve fırsatları şekillendiren bir yapıdır (Kelly and Godbey,
1992: 17).

Türk Dil kurumunun etimolojik sözlüğünde “boş” kelimesi, bahsetmeye çalıştığımız
negatif anlamdan payını alarak, “1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan,
dolu karşıtı 2. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal: Boş kadro. 3. Yapılacak işi
olmayan, işsiz 4. mec. Anlamsız 5. mec. Bilgisiz 6. mec. Bir işe yaramayan, yararsız. 7.
zf. mec. Habersiz”13 şeklinde anlamları sıralanmıştır.

Görülebileceği gibi her ne kadar kökeni olumlu anlamlardan çıksa da hürlük ve
serbestlik içerse de günümüzde “boş”un tüm anlamları olumsuzdur. Buradaki kelimenin
İngilizce kullanımda da Latince kullanımında da hatta en eski Yunanca kullanımında da
“serbestlik” anlamı ön plana çıkmaktadır ki “boş” kelimesinin, yanında “serbest” kelimesi
daha olumlu anlamlar içeren bir kelimedir.
Burada düşünmemiz gereken bir başka kelime de “hür” olabilir. Literatürde “free
time” yerine, “leisure” daha çok tercih edilmektedir.

3.1.3. Serbest Zaman (Leisure / Licere)

“Scole”; bilimsel tartışmaların yapıldığı yere karşılık gelir. “Lyceum” olarak bilinen
Apollo Lykos Tapınağı’nın yanındaki bazı yerler vardır. Fransızca “lycée”, “school”
anlamındadır (Kraus, 1997;s.37).

Etimolojik olarak “serbest zaman” kelimesi İngilizce bir kelime gibi gözükse de
Latince “licere” kelimesinden gelmektedir. Kelime tam olarak “leisir” şeklinde 14. yy.da “bir
şey yapmak için fırsat” anlamında kullanılmıştır. İngilizcedeki “licence” (serbestlik) ve
“liberty” (özgürlük) kelimeleri gibi, licere kelimesi de Fransızca serbest zaman anlamındaki
“loisir” kelimesinden gelir. Bunların hepsi özgür seçimle ve baskının olmamasıyla ilişkilidir.
Hatta Latincede “licere” hukuksal bir terimdir. Yasa tarafından izin verilen ve yasak olmayan
anlamında kullanılır.

Tabi yine “boş zaman”da olduğu gibi serbest zamanda da “serbest”in kendi
dilimizdeki etimolojisini incelememiz gerekir. Serbest kelimesi Farsçadan dilimize geçmiş ve
yine hukuki anlamını korumuştur. İlk olarak Fatih Sultan Mehmed Han tarafından
kullanılmıştır. “Çavuş ve kâtib timarı beğler zencirinden serbestdir.” [Fatih Sultan Mehmed,
13

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.569552406b9471.964483
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Kanunname-i Al-i Osman] Serbest (liber) yani özgür anlamını da sağlamaktadır. Tabi bu
mutlak sınırsız bir özgürlükten daha ziyade, kanunlar çerçevesinde bir özgürlüktür.

Türk Dil Kurumuna göre, “serbest”in anlamları arasında “zaman” bulunmaktadır. “sf.
1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. 2. Tutuklu veya bağımlı
olmayan, özgür, hür. 3. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan:
Öğleyin serbestim, gelebilirsin.”14 Serbest isim hâliyle, yine Türk Dil Kurumu bambaşka bir
anlam olarak “özgür”ü de vermektedir, ayrıca hukuki anlamı da özgür manasında kelimenin
Hukuk Terimleri Sözlüğünde kullanılmıştır. 15

3.1.4. Rekreasyon (Recreation/Recretio)

Rekreasyon ise yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen
Latince recreatio kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı; yaygın bir şekilde serbest
zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bireylerin ya da grupların serbest
zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını
taşımaktadır (Tezcan, 1993).

Recreatio kelimesi aslında iki kelimeyi içinde barındırmaktadır. Bir tanesi ön ek olarak
“Re-” yani yeniden anlamında, diğeri ise “creatio” yaratmak, yapmak anlamındadır. Yani
kavram, yeniden yaratma olarak düşünülebilir. İngilizcede de aynı anlamda olan kelime
terimsel anlamı ile dilimize tercüme edilmeden geçmiştir. İlk kullanımını etimoloji sözlükleri
1950’li yıllara kadar geri götürmektedir. Bu anlamda çok yeni bir kelimedir. 16

Günümüzde Türkiye’de rekreasyon bölümünün üniversitelerde 4 yıllık bir lisans
eğitimi olarak bulunduğu da unutulmamalıdır. Rekreasyon bu anlamda, aslında son derece
teknik bir kelimedir. Türkçeye tercüme zorluğu buradan kaynaklanmaktadır. Gazi
Üniversitesi, bölümün amacını şu şekilde açıklamaktadır “Bölümün amacı; turizmin sosyal,
ekonomik ve teknik yönden gelişimine katkı sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi
alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve analitik düşünme
yeteneği olan turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici
adayları yetiştirmektir.”17 Buradan da anlaşılabileceği gibi, rekreasyon bölümleri, ağırlıklı
olarak turizm sektörüne istihdam yaratmaktadır. Turizm sektöründe, aktivite geliştirici ve
ilgili aktiviteleri yöneten kişiler bu bölümlerde yetiştirilmektedirler.

Rekreasyon kelimesinin ise diğer kavramlara nazaran üzerinde daha çok uzlaşı
bulunduğu söylenebilir. “Rekreasyon insanların serbest zamanlarında katıldıkları keyif verici,
sosyal olarak insanların bazı değerlere uyum sağlamasını kolaylaştıran aktivite ve etkinlikler”
olarak tanımlanmaktadır (Hurt ve Anderson, 2011). Serbest zamandan olan farkı ise ahlaki
14

http://www.tdk.gov.tr/

16

Rekreasyon [ Milliyet, 1959]

15
17

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1966.
http://turizm-rekreasyon.gazi.edu.tr/posts/view/title/tanitim-35509?siteUri=turizm-rekreasyon
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olarak rekreasyon etkinliklerinin, sadece kişinin kendisine değil aynı zamanda toplumun da
değerleri ile çelişmemesi söz konusudur.

Türk Dil Kurumuna göre, “rekreasyon” Fr. recreation “a. 1. İnsanların boş
zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler. 2. Bir
bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme.”
şeklinde tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumu, rekreasyonun mimari anlamda kullanımını da
tanımına eklemiştir. Tabi gönüllülük ve boş zaman terimleri kullanılmıştır ve bunlar
tartışmaya açıktır. Bu konuyu ve rekreasyon üzerine daha detaylı bir incelemeyi ilerleyen
bölümlerde rekreasyon teorileri adı altında inceleyeceğiz.

3.2. Boş Zaman, Serbest
Kavramlarının Birbirleriyle İlişkisi

Zaman

(Leisure)

ve

Rekreasyon

Etimolojik olarak serbest zaman kelimesi İngilizce bir kelime gibi gözükse de Latince
“licere” kelimesinden gelmektedir. İngilizcedeki “licence” (serbestlik) ve “liberty” (özgürlük)
kelimeleri gibi, licere kelimesi de Fransızca serbest zaman anlamındaki “loisir” kelimesinden
gelir. Bunların hepsi özgür seçimle ve baskının olmamasıyla ilişkilidir.

Eski Yunan kelimesi “scole” ya da “skole” kelimeleri de boş zaman anlamındadır.
Latince “scola” ya da “scholar” kelimelerine tekabül eder. Aynı zamanda burada eğitim ve
boş zaman arasındaki ilişkiye de vurgu yapar.

Boş zamanı pek çok sözlük, ihtiyaçlardan ve çalışmaktan bağımsız zaman olarak
tanımlar. Almanca ve İspanyolca gibi dillerde boş zaman için uygun bir kelime yoktur.
Sadece “free time” olarak kullanılır. Çünkü bu tanım diğerlerinden daha basit ve kullanışlı
olarak gözükür (Kelly & Godbey, 1992: 17).

Boş zaman saatler ve dakikalar olarak ölçülebilir, hesaplanır, karşılaştırılır ve
eğilimleri tanımlanabilir. “How much leisure?” Ne kadar boş zaman sorusuna, kendini
açıklayıcı gibi görünen bir cevap verilebilir. Farklı sosyal grupların ya da bireylerin boş
zamanı karşılaştırılabilir. Boş zamanlarının tahminlerini günlük tutarak ya da ajanda
oluşturarak belirleyebilir.

Rekreasyon ise yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen
Latince “recreatio” kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı, yaygın bir şekilde serbest
zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise bireylerin ya da grupların serbest
zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını
taşımaktadır (Tezcan, 1993).

Elimizden geldiğince etimolojisini vermeye çalıştığımız kavramların, kullanımı için ve
birbirleriyle olan ilişkileri için (tabi ki teoriler kısımlarında anlamlarını değiştireceğiz) zaman
zaman öneriler sunmaya çalıştık. Gerek schola gerekse licere kelime kökenlerinin her ikisinde
de özgür ve serbest arasında bir ayrım yapılmadığını gördük. Bunun yanı sıra Türk Dil
Kurumunun “serbest” kelimesini tanımlarken, kelimenin “zaman” anlamını yadsımadığını,
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öte yandan “boş” kelimesinin ise pek çok olumsuz anlam içerdiğini gördük. Öte yandan libere
kelimesinin “özgürlük” anlamına geldiğini de belirtmeye çalıştık. “Boş”, “serbest”, “özgür”
kelimelerinden hangisini “zaman” kavramı ile birlikte kullanmamız gerektiği sorusu, buradaki
sentetik soru olmaktadır. Tüm kelimelerin hem yabancı dildeki hem de dilimizdeki
anlamlarını incelemeye ve kuşatmaya çalıştık.

Mantıksal bir analizle yaklaşacak olursak, daha geniş daireden, daha dar daireye
ilerleyecek olursak, “boş” hiçlik anlamında da en geniş daireyi oluşturacaktır. Onu takip eden
ise “özgür” olacaktır. Sonuncu ve en küçük daire ise kanunlar içerisinde kalması
gerektiğinden, serbest olacaktır.
Boş

Özgür

Serbest

Tablo 2: Zamanların Kapsamı

Bu anlamda hem hukuki çerçeveyi desteklediğinden hem de daha az olumsuz anlam
içerdiğinden, “serbest” kelimesini kullanmak daha uygun gözükmektedir. Bu tercihi yaparken
şunu da göz ardı etmemeliyiz: İnsanlara araştırmada bir soru yönelttiğimizi düşünelim. “Boş
zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?”, “Özgür zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?”,
“Serbest zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?”. Bu soruyu ankete çıkıp sosyolog olarak
sahada sorduğunuzu düşünün. Hangi soruya cevap alma olasılığımız daha yüksektir?

Soruyu “özgür” ve “boş” diye sorduğumuzda, “benim boş zamanım yok” şeklinde bir
cevap alabiliriz. Oysaki bizim “boş”, “serbest” ve “özgür” zamanda kast ettiğimiz şey,
teorilerde de daha detaylı bir şekilde anlatacağımız üzere, iş dışında geçen zamanların tümü
olarak nitelendirilebilir. Fakat insanlar “boş” zamana sahip olmadıklarını düşünebilirler. Aynı
durum “özgür” kelimesi için de geçerli olabilir. İnsanlar ben özgür değilim diyebilirler. Bu
durumların bu şekilde olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Bu konuları, postmodernizm bölümünde ayrıca tartışmaya açacağız.

Yine oyunu bu denklemin içerisinde düşünmemiz gerekirse, “oyun” ikinci ünitede de
anlattığımız şekliyle son derece tanımlanması zor ama hayatımızın içerisinde de olan bir
kavramdır. Neredeyse pek çok kavram ile ilintilidir. Rekreasyonların tümü oyun olmak
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zorunda değildir. Kitap okuma aktivitesi bir rekreasyon aktivitesi olarak düşünülebilir ama
“oyun” değildir.

Serbest Zaman

Rekreasyon

Oyun

Tablo 3: Oyun ve Serbest Zaman İlişkisi

Bu anlamda oyun gerek rekreasyonun bir kısmının gerekse serbest zamanların bir
kısmının içerisindedir. (Tablo 3.) Yukarıdaki tabloda rekreasyon kavramını serbest zamanın
içerisinde gösterdik, çünkü rekreasyonun gerekli koşullarından bir tanesi, rekreasyonun
serbest zamanlarda gerçekleşmesidir. Tabi ki serbest zamanların bazılarında oyun bulunsa da
bazılarında bulunmayabilir. Futbol oynamak bir rekreasyon etkinliği olabileceği gibi, evde
televizyondan futbol izlemek bir serbest zaman etkinliği olabilir.

Rekreasyonun terimsel anlamından bahsetmiştik. Eğer terimsel olarak bırakmayıp bir
çeviri yapmaya çalışırsak, öncelikle bunun “özgün” zaman olabileceğini düşünsek de “özgün”
kelimesi rekreasyonun ne aktivite olmasını ne de yenileme anlamlarını taşımamaktadır.
Bunun için en uygun çeviri, “aktivite zamanı” gibi gözükmektedir. Her ne var ki, aktivite
zamanı olarak düşünüldüğünde de rekreasyonun içindeki tekrar yenileme, tekrardan yapma
anlamları bulunmamaktadır. Ama her rekreasyon etkinliğinin bir aktivite olduğu hususunda
bir uzlaşma vardır.
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Uygulamalar

1)
Çevrenizdeki kişilere rekreasyon sözcüğünü duyup duymadıklarını sorun. Eğer
duymuşlarsa bu kavramdan ne anladıklarını öğrenmeye çalışın.

2)
Çevrenizde herhangi bir üniversitede rekreasyon bölümünde okuyan ya da bu
bölümden mezun olmuş kişiler var mı? Varsa bu kişilerden ders içeriklerini öğrenmeye
çalışın.
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1)

2)

Uygulama Soruları

Üniversitelerdeki rekreasyon bölümlerinin amaçları nelerdir?

Okula gitmek sizce serbest zaman aktivitesi olabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde boş zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramlarının etimolojileri
üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu kavramların birbiriyle olan ilişkileri de açıklanmıştır.
Etimoloji, bir kavramın kültürel ve tarihsel bağlamda kökeni ve bir toplum için ifade ettiği
anlamlarla ilgilenir. Her ne kadar Antik Yunan’da ve Latincede boş zaman için bir kelime
bulunsa da Türkçede “boş zaman”ı açıklayabilmek için “boş” ve “zaman” kavramlarına ayrı
ayrı bakmak gerekmektedir. Boş kelime itibarıyla negatif çağrışımlar yapsa da hür, serbest
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla serbest zaman kavramı üzerinde durulmuştur.
Serbest, kelime itibarıyla dilimizde zamanın olması anlamına gelmektedir. Diğer
kavramların anlamları üzerinde farklılıklar olmasına rağmen, rekreasyon genel itibarıyla
insanların boş ve serbest zamanlarında yaptıkları eğlenceli ve hoşlandıkları aktiviteler
anlamına geldiğinden bahsedilmiştir. Bu bölümde son olarak da boş, serbest ve özgür zaman
kavramları arasındaki ilişki üzerine durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi “boş” kelimesinin mecaz anlamlarından biri değildir?

b)

Bilgisiz

a)

Anlamsız

c)

Dolu karşıtı

e)

Habersiz

a)

Rekreasyon

c)

Serbest

e)

Özgün

a)

Özgürlük

c)

Serbestlik

e)

Yeniden

d)

Bir işe yaramayan, yararsız

2)
Türkçede “boş zamanları” ifade etmek için ilk olarak Fatih Sultan Mehmet
tarafından kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b)
d)

Boş

Özgür

3)
Rekreasyonun orijinal hâli olan recreatio kelimesindeki “creatio” ne anlama
gelmektedir?
b)
d)

Yaratmak, yapmak

Boşluk
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4)

Aşağıdaki dillerden hangisinde boş zamana karşılık gelen bir kelime yoktur?

b)

İngilizce

a)

Almanca

c)

Fransızca

e)

Latince

a)

Özgür-serbest-boş

c)

Boş-özgür-serbest

e)

Serbest-boş-özgür

d)

Antik Yunanca

5)
Zaman kavramlarının kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralanmış
hâli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
b)
d)
6)
türemiştir?

Serbest-özgür-boş

Boş-serbest-özgür

Boş zaman, serbest zaman ve rekreasyon sözcükleri, hangi sözcüklerden

7)
Serbest zaman sözcüğünün kökeni olan “scole” kelimesinin tarihsel olarak
kullanılma biçimi nasıl olmuştur?

8)
Rekreasyon sözcüğü hangi dönemde/zamanda ortaya çıkmıştır? Dönemin
özelliklerini dikkate alarak tartışınız.
9)

10)

Zaman kavramlarından hangisi diğerlerini de kapsar? Neden? Tartışınız.

Oyun kavramının diğer zaman kavramlarıyla ilişkisi nedir? Tartışınız.

Cevaplar

1)c, 2)c, 3)b, 4)a, 5)c
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4. SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ I (İLK
KURAMCILAR: KAPLAN VE VEBLEN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Genel Bakış
4.2. Kaplan
4.3. Veblen

4.4. “Zorundalıkların Dışında Kalan Zaman” Olarak “Serbest Zaman”
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

2)

Serbest zamanın bir toplumsal sınıfa özgü olduğunu düşünüyor musunuz?

Sizce işçilerin serbest zaman hakkı var mıdır?

50

Anahtar Kavramlar

•
•
•

Serbest zaman sosyolojisi

Max Kaplan

Thorstein Veblen
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Giriş

Serbest zaman Antik Yunanda aristokrat sınıfa özgü bir zaman dilimi olarak ortaya
çıkmıştır. Bu konudaki ilk sosyoloji teorilerinden bir tanesini geliştiren Veblen de bu zamana
sahip insanları, bir sosyal sınıf olarak tanımlamıştır. Bu bölümde serbest zaman sosyolojisinin
ilk teorisyenlerine ve onların görüşlerine değineceğiz.

52

4.1. Genel Bakış

Bu bölümde serbest zaman üzerine geliştirilen teoriler incelenecektir. İlk olarak göz
atacağımız genel teori, tüm serbest zaman kitaplarında geçen Kaplan (1972) teorisini ve
serbest zaman üzerine ilk düşünürlerden birisi olarak ortaya attığı serbest zamanın içermesi
gereken özellikleri inceleyeceğiz. Ardından daha da eskilere giderek, serbest zamanın
sahiplerinin “sosyal bir sınıf” olarak tanımlanmasını, kapitalizm ve endüstri devrimine eleştiri
yapan Veblen’de göreceğiz. Ardından kısıtlılıkların serbest zaman üzerine etkisini
inceleyecek ve Neulzinger paradigması olarak nitelendirilen paradigmaya göz atacağız. Son
olarak da serbest zamanı aktivite olarak gören görüşe değinip, Haywood ve arkadaşlarının
geliştirdiği formal teoriye bakıp serbest zaman aktivitelerinin niteliğini inceleyeceğiz.

Serbest zaman bir toplumun, bir kurumun veya devam edegelen hayatın gereken
alanlarının dışında kalır. Dahası onun anlamı, aktörün yaptıklarında veya davranışın
sonuçlarındadır. Serbest zamanda, insanlar daha çok kendi doğalarının gerektirdiği
şekildedirler. Her ne kadar boş zaman kendi hatırı için olsa da toplumun temeli olan
prensipler ve konseptlerin gelişmesinde sosyal sonuçları vardır.

4.2. Max Kaplan: Viyolonsel Sosyolog

Serbest zamanın, en önemli düşünür ve sosyologlarından bir tanesi Max Kaplan’dır.
Max Kaplan müzik üzerine yüksek eğitim yapmış bir viyolin sanatçısı, aynı zamanda
sosyoloji alanında doktora sahibidir. 27’ye yakın kitabı, 350’ye yakın akademik makalesi
vardır. 1998 yılında hayatını 87 yaşında kaybetmiştir. Kitaplarından bazıları, “Sanatlar:
Sosyal Persepektif (1990)” 18 , “Serbest Zaman Üzerine Makaleler: İnsanlık ve Politika
Meseleleri (1991)”dir. 19 En önemli kitabı ise, “Amerika’da Serbest Zaman: Sosyal Bir
Araştırma” 20 (1964) olmuştur. Kaplan, savaş sonrası Amerika’daki rekreasyon patlamasını
araştırmıştır. Artık Amerikalıların daha çok zamanı ve daha çok parası olmasının bunda etkisi
büyüktür. Kaplan’a göre 1959 yılında (Amerikanın nüfusu 172 milyon iken)21 33 milyon kişi
yüzmeye, 32 milyon kişi balık tutmaya, 32 milyon kişi dans etmeye, 18 milyon kişi bowlinge
ve 16 milyon kişi avlanmaya gitmiştir.
Kaplan (1975) “Serbest zaman nedir?” sorusunu cevaplamaya çalışırken aşağıdaki
noktalara değinir:
Serbest zaman;
1)

2)

Göreceli olarak kişinin kendisi tarafından karar verilen bir aktivitedir.

Psikolojik olarak keyif vericidir.

18

“The Arts: A Social Perspective” (1990).

20

“Leisure in America: A Social Inquiiy” (Wiley, 1964).

19
21

"Essays on Leisure: Human and Policy Issues" (1991).
http://www.demographia.com/db-uspop1900.htm
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3)

Farklı adanmışlık ve yoğunluk düzeylerine sahiptir.

5)

Pozitif beklentiler içerir.

4)
Rekreasyon için olasılıklar sağlar, kişiyi geliştirir ve diğerlerine hizmet
etmesini sağlar.
Serbest zaman Kaplan’a göre kişinin kendisi tarafından karar verilir fakat bu kişinin
“özgür iradesi”nin bir sonucu olduğu anlamına gelmez. Bu aşamada aşağıdaki zorlayıcı
faktörleri de göz önünde bulundurmalıyız.
1) Kaynakların/tesislerin uygunluğu

2) Bireylerin olanaklar hakkında sınırlı bilgiye sahip olması

3) Zaman ve para kısıtlılığı

4) Ailenin, arkadaşların, komşunun, eşlerin düşünceleri

5) Sosyal ve ahlaki yükümlülükler, örnek olarak bireylerin yaşlanmış akrabalarını
ziyaret etme zorunluluğu hissetmesi ya da çocuklarını ve ailesini tatile götürme zorunluluğu
hissetmesi gibi.

Bir diğer 19. yüzyıl Amerikan sosyologlarından Thorstein Veblen’in çalışmaları da
sosyal sınıfla ilgili tartışmalarla yakından ilişkilidir. Veblen tarih boyunca egemen sınıfın boş
zamanı nasıl ortaya çıkardığını ve onu nasıl tanımladığını ve nasıl kullandığını gösterir.
Temel çalışması olan The Theory of Leisure Class, adlı çalışmasında Feodal Dönem,
Rönesans Dönemi ve Endüstri Çağı boyunca, üst sınıfın kendine özgü olan serbest zaman
kullanımları ve sahip olduğu serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerinin üzerinde durur.

Avrupa’da boş zaman sosyolojisi, endüstriyel şehirlerde çalışanların boş zaman
motiflerini inceleyen Fransız Bilgin Joffre Dumazedier tarafından yönlendirilmiştir. O, boş
zamanın tıpkı kazançlı işler gibi aile ve sosyo-dinsel zorunluluklardan ayrılması gerektiğini
ileri sürmüştür. Fakat boş zaman, tıpkı hayati, toplumsal, ailesel ve dinî rolleri tatmin etmek
gibi çok önemli bir gerekliliktir (Kelly & Godbey, 1992).

Dumazedier, esasen 4 serbest zaman teorisi geliştirmiştir. En geniş kapsamdan en dar
kapsama yöneldiğini söyleyebiliriz. Bunun ilki bir davranış şeklidir ve hatta işte bile
gerçekleşebilir. İkincisi iş olmama durumudur. Üçüncüsü, aile ve ev gerekli işlerini aşandır.
Dördüncüsü ve en dar olanı ise kendini gerçekleştirmedir.

“Boş zaman iş, aile ve toplumsal zorunluluklardan uzak, kişinin isteklerine döndüğü,
rahatlamak, farklılaşmak veya kendi bilgi ve doğallığını geliştirdiği, kendi yaratıcılık
kapasitesinin serbest çalışmasıdır.” (Dumazedier, 1967).

Bu açıdan serbest zaman, sonunda kişinin kendini geliştirdiği amaçlı şekilde seçilmiş
aktivitedir. Gerekli aktiviteden farklılaşmak hayatın zorunlu kurumsal etkinliklerini ifade
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etmek, eğlence ve kendini geliştirmeye yönelik etkinlik arasında açıkça bölünmesini varsayar.
Boş zaman biçimlerden ziyade, niyet ve kurumsal konum tarafından ayrılır.

4.3. Veblen: Toplumda Bir Sınıf Olarak Serbest Zaman

Modern toplumda serbest zaman bazıları için bir ayrıcalık olamaz. Aksine bu, geniş
ölçüde herkesi kapsar. Serbest zamanın çalışmayla anlamlı bir ilişkisi olmalı ve çalışma ve
serbest zaman yan yana var olmalıdır. Dahası serbest zaman klasik görüşünde serbest
zamanın son derece dar bir tanımı yapılmıştır. De Grazia özellikle rekreasyonun modern
konseptini reddeder ve serbest zaman uygun olmayan bir kullanımı olarak görür. Rekreasyon
ona göre; anlamlı ve çalışmanın ötesinde restore etmeyi planlar. Bu yüzden serbest zamanın
bir parçası olarak görülmemelidir (Kraus, 1998).
Thorstein Veblen geliştirdiği teori ile
serbest zaman kullanan kişileri bir sınıf olarak
nitelendirmiştir. Esasen Türkçeye “aylak”
olarak çevrilmiş olsa da “leisure” bizim burada
tartıştığımız anlamda serbest zaman ya da o
zamanki kullanımıyla boş zaman niteliğini
korumaktadır. Veblen’in geliştirdiği teori, çağa
hâkim olan sanayi devrimi ve kapitalizme bir
eleştiri
niteliğindedir.
Veblen’e
göre
toplumlarda temel bir ayrım vardır. Bu ayrım,
sömürü ile hayatta kalanlar ve endüstri ile
hayatta kalanlar arasındadır. Avcı-toplayıcı
topluluklarda avcı ve toplayıcı arasındaki
ayrıma benzer. Burada sınıfsal olarak serbest
zamana sahip olan topluluk, üretici ekonominin
bir parçası değildir. Göstermelik tüketim
“serbest zamana sahip sosyal sınıftan gelme
kişiler tarafından yapılır; ya zenginliği ifade
eder ya da sosyal statüyü perçinler. İkinci
sanayi devriminden sonra ortaya çıkan yeni
Resim 1. Veblen’in kitabının orijinal ilk basımından bir
zenginler (nouveauriche) bu tip tüketimle
sayfa.
toplumun geri kalanını etkilemeye çalışır
(Dowd 1966: 32). Diğer sınıflar da bunu taklit etmeye çalışırlar. Bu da toplumun zaman ve
para kaybıyla tanımlanması tehlikesini ortaya çıkarır.

Serbest zamana sahip sınıf ayrımını, Veblen çok eskilere götürür. İş bölümünün
yapıldığı toplumlar kadar eskidir. Topluluktaki yüksek statüye sahip bireyler avcılık ve savaşı
tecrübe ederken, daha alt statüye sahip bireyler daha çok iş gerektiren, daha yoğun fakat
ekonomik olarak daha üretken olan çiftçilik, aşçılık gibi meslekleri seçmek zorunda
kalmışlardır. Serbest zaman sosyal sınıfındaki bireyler, statülerini korumayı ve devam
ettirmeyi savaş zamanı aktiviteleri ile başarmışlardır. Onlara esasında çok nadiren ihtiyaç
vardır. Fakat alt sosyal sınıf mensupları sanki varlıklarını onlara borçluymuş gibi hissederler.
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Özetle, iş anlamında yoğun aktiviteler yapıyor olmamak yüksek statü sahibi olmayı
gerektirmese de yüksek statü sahibi olmak bu tip yoğun aktiviteleri yapmamayı gerektirir.

Veblen için “başıboş zenginlik” önemli bir kavramdır. Tarih boyunca onların
yaşamlarının nasıl olduğunu üzerinde durmuş ve “dikkat çeken tüketim” olarak yeni bir
kelime ortaya çıkarmıştır. Toplumu etkilemek için ziyafetler veren, eğlenceler düzenleyen,
değerli hediyeler veren, kendi çabalarıyla milyoner olandan feodal soylulara kadar, serbest
zaman sınıfının üyelerini ve onların önemli statülerini yazmıştır.

4.4. “Zorundalıkların Dışında Kalan Zaman” Olarak “Serbest
Zaman”

Serbest zaman üzerinde yapılan en yaygın yaklaşım, isteğe bağlı zaman veya sorumlu
olmadığımız zaman olarak ifade edilir. Birçok sosyolojik kaynakta boş zamanın bu
şekli/tanımı açıkça ifade edilmiştir. Sosyoloji sözlüğü şöyle tanımlar;

“Serbest zaman, yaşamın beraberinde getirdiği gerekliliklerden sonra kalan
serbest zamandır. Yirmi dört saatten, uykuyu, çalışma saatlerini ve diğer ihtiyaçları
çıkardığımızda kalan fazla zamandır.”

Bu görüş serbest zaman, çalışmaya bağlı olarak gelişen sosyal ilişkiler, çalışma ya da
seyahat gibi bazı iş ile ilgili sorumluluklardan ya da özellikle çalışmaktan bağımsız olan
zaman olarak görülür. Aynı zamanda, kişisel bakım, yeme, içme, uyku gibi yaşam için önemli
olan temel aktiviteleri içerir. En önemli özelliği de zorlama ya da zorunluluğun olmamasıdır.
Boş zamanın tanımı için bu yaklaşım, halkın ekonomik ve endüstriyel yaşamıyla ilgilenen
ekonomist ve sosyologlar arasında en popüler olan yaklaşımdır.

Böyle olması da normaldir aslında. İnsanlar zorunluluklardan uzak geçirdikleri zamanı
ve önemini görmezden gelmektedirler. Bu zaman insanların hayat kalitesinde esasen çok
büyük rol oynamaktadır. Bizler okula gitmek, işe gitmek, iyi bir uyku çekmek üzerine
yoğunlaştığımızdan böyle bir zamanın varlığını dahi gözden kaçırır hâle gelmekteyiz.

Eğer endüstri toplumunda yaşayan insanlar günün 6-8 saatini uykuda geçiriyor, 6-8
saatini iş, okul gibi aktivitelerde geçiriyorlar ise geriye kalan zaman ne kadardır? Geriye kalan
zorunluluklarının dışında anlamında zaman ne kadardır? Tabi ki burada ev işi, sosyalleşme
gibi zamanları da göz önünde bulundurmak da önemlidir ki, bunlar kişiden kişiye de
değişmektedir. Fakat insanların hayatlarının bir bölümü zorunluluklar dışındaki zamanla
geçmektedir.

4.4.1. Hayat Döngüsü

Bunu göstermek için şöyle bir model sunulabilir:

Hayat Döngüsü: İnsanın ortalama yaşam süresini ifade eder. Günümüzde ve
ülkemizde 70 civarı yaş olarak kabul edilmektedir. Uyku: Bir günümüzün 1/3’ünü uykuda
geçirmekteyiz. Çocukluk: İnsanlar çocukluklarında, doğumlarından 4 yaşlarına kadar günde 6
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saatlerini, araştırma ve keşfetme ile geçirmektedirler. Okul: 5-6 yaşlarında okula başlarız. 18
ila 25 yaşlarında ise ortalama olarak okul hayatımız sona erer. Bu da 13 ila 20 yıl arası bir
sürenin 70 yıllık hayatımızda okul ile geçtiğini gösterir. Okul, genellikle 30 ya da 36 hafta
sürer. Okul ile ilgili aktiviteler, ev ödevleri çalışmalar ise maksimum insan hayatında günde 6
saati bulur. Bu bize akademik olmayan, uykuda geçmeyen ciddi bir zaman dilimini işaret
eder. Çalışma dünyası: 18-25 yaş arası atıldığımız iş dünyası, 55 ila 65 yaşlarına kadar sürer.
Genellikle insanlar haftada 40 saat çalışırlar ki bu günde 8 saatten 5 güne tekabül eder. Buna
iki hafta tatil ve genel olarak geçen tatil günlerini de eklersek esasen zamanın hiç de az
olmadığını görürüz. Emeklilik: Emeklilik ise her günün pazar günü olduğu bir dönemdir.
İnsanlar belki de en geniş serbest zamanlarını bu dönemde bulmaktadırlar.

Buradaki zamanlarla oynayabiliriz; kişiden kişiye, yöreden yöreye, köyden kente bu
zamanlar hiç kuşkusuz değişiklik gösterecektir, ama kabul gören görüş, insanın hayatının
1/3’ünü zorunluluklarının dışında geçirdiği zaman olarak, serbest zaman şeklinde geçirdiğidir.
Bizde bir egzersiz olarak kendi hayatımızı hesaplayabilir ve çevremizdeki kişilerin
hesaplamalarını yapabiliriz.

Uluslararası Zaman Bütçe Araştırması (International Time Budget Study) (Szlai ve
ark., 1972) en çok etki oluşturmuş zaman temelli serbest zaman tanımlama çalışmasıdır. Bu
karşılaştırmalı çalışma boş zamanın artakalan zaman olarak tanımlanabileceğini varsaymıştır.
Serbest zaman “üstü örtülü şekilde işle, ev veya hayatı devam ettirmeyle alakalı olmayan bir
şeyler yapma” şeklinde tanımlanmıştır. Bu yaklaşım çalışma ortamı ve evi ayırmasındaki ve
görev dağılımındaki varsayımları ile cinsiyet ön yargılıdır. Bu yaklaşıma göre, eğer sen
aktivitenin şeklini, zamanını ve yerini biliyorsan, bu aktivite iş, bakım veya boş zaman olarak
belirlenebilir (Kelly & Godbey, 1992).

Böylece, daha önce de bahsettiğimiz gibi, serbest zaman saatlerle ve dakikalarla
sayılabilir, toplam hesaplanabilir, ortalama alınabilir, karşılaştırılabilir ve genel eğilimler
hesaplanabilir. “Ne kadar serbest zaman” sorusuna cevap verilebilir. Farklı insanların ve
sosyal grupların serbest zamanı karşılaştırılabilir. “Zaman bütçesi” içinde günlük tutularak,
boş zaman süresi, bir zaman olarak doğruca belirlenebilir. Birçok sözlük serbest zamanı, işten
ve zorunluluktan farklı bir zaman olarak tanımlamaktadır.
Asıl karmaşa “serbest” kavramına dikkatle yoğunlaştığımızda başlıyor. Serbest zaman
kavramı, bütün zorunluluklar ve yükümlülükler tamamlandıktan sonra kalan zamanı tamamen
gösteriyor mu? Eğer öyleyse, birçok insan asla ona sahip değil. Aslında, herhangi bir zaman
zorunluluktan gerçekten bağımsız mı? Biz bir kulübe girmeyi veya beyzbol oynamayı
seçebiliriz, fakat tercihler biz dikkate değer bir zorunluluğun altındayken alınır. Okul işlerini
veya çamaşır işini erteleyip bir yürüyüşe çıkabiliriz ama o durumda bile bir beklentiye cevap
vermiş oluruz. Diğer insanlarla yaptığımız her şey onların beklentilerini ve karşılıklılık
kurallarını içerir. Yeterli serbest zaman olması için, ne kadar “serbest” olması gerekir?

Fakat bu komplikasyonlar bizi değeri, zaman metaforunda değerlendirme konusunda
engellememelidir. Birincisi, her ne kadar zaman bütün kültürlerde aynı anlamda olmasa da
Batı’nın saat doğrusalı kültürler arasında kullanılmış ve farklı zamanların farklı kültürlerde
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karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Ekonomik ve ailesel birçok değişik şart altındaki kadın
ve erkek için, endüstrileşme, kentleşme ve sosyoekonomik gelişimlerle alakalı zaman
dağılımı analizin temelini oluşturur. İkincisi, sosyal organizasyonun önemli bir boyutudur.
Sosyal zaman ekonomik, politik, dinsel ve sosyal düzenin boyutlarını gösterir. Zaman
fırsatları, kaynakları ve dahası sosyal aktörlerin değerler sistemini şekillendiren bir yapıdır
(Kelly & Godbey, 1992).

Zaman böylece boş zamanın bir boyutudur. O, öncelikleri ve kararın içeriğini ortaya
çıkaran önemli bir metafordur. Ayrıca sosyal hayatı, bütün eylem ve ilişkiler için
şekillendiren yaygın bir elementtir. Ama, o serbest zamanı tek başına tanımlayan basit bir
kavram değildir. “İsteğe bağlı” kavramsallaştırması içinde “özgür zaman” (free time)
kavramındaki özgürlüğün doğası ve seçim ile ilgili sorular, boş zamanı nicelikten niteliğe
götürmüştür.

Bu teori, eleştiriye açıktır. Serbest zamanı böyle bir teori üzerine kurmanın bazı
zorlukları vardır. Bunlardan ilki, bu yaklaşımın serbest zamanı bir aritmetiğe indirgemesidir.
Yani serbest zaman, uyuduğumuz, işe gittiğimiz ve sorumluluklarımızdan çıkardığımız zaman
olarak gözükmektedir, fakat toplumun bizi ne kadar zorladığı, bize ne kadar baskı yaptığı, bu
baskıların kimlik rolleri ile birleştiğinde ise zorunda kalınmayan zaman olarak
değerlendirilebilecek bu zamanın neredeyse hiç olmadığı söylenebilir.
Bu konuyla ilgili olarak getirilen en büyük eleştirilerden birisi de pek tabi Türkiye’nin
de içinde olduğu, “ev içerisinde geçirilen” zaman kavramıdır. Burada ev içi zamanın “erkek
egemen” bir belirlenim olması, problemin kaynağını oluşturur. Türkiye’de “ev hanımı” olarak
nitelendirdiğimiz kişilerin zamanının geri plana atılması, değersizleştirilmesi ya da yok
sayılması problemi vardır. Bu problem ev içerisinde özel yaşamda yapılan işlerin “iş” olarak
algılanmamasından doğmaktadır. Modern aile yapısında kadın kadar, çalışan kadının partneri
olan erkek de bu ev içi iş adını verebileceğimiz alana ve çalışma şekline dâhil olmaktadır. Bu
meseleleri “Türkiye’de Serbest Zaman” bölümünde daha detaylı bir şekilde tartışacağız.
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Uygulamalar

Çevrenizde boş zamanı olmadığını söyleyen insanlarla neden böyle düşündükleri
üzerinde görüşme yapın.
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1)

2)

Uygulama Soruları

Boş zaman, sadece zenginlere mahsus bir zaman dilimi midir?

Boş zamanı olmadığını düşünen insanlar neden böyle düşünmektedirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde serbest zaman üzerine geliştirilen teorilerden bahsedilmiştir. Bu alanda en
önemli isimlerden biri olan Max Kaplan’a göre serbest zaman göreceli, keyif verici, belli
oranda adanmışlık gerektiren, rekreatif faaliyetlere imkân sağlayan ve olumlu beklentiler
içerir. Bir başka önemli kişi Veblen’dir. Veblen, daha çok toplumdaki hâkim sınıfın serbest
zaman faaliyetleri üzerinde nasıl belirleyici etkide bulundukları konusu ile ilgilenmiştir.
Bununla ilgili olarak, bu bölümde bir toplumsal sınıf olarak serbest zaman kavramı
açıklanmıştır.

Bir başka yaklaşım ise serbest zamanı zorunluluklar dışında kalan zaman olarak görür.
Bu yaklaşımda, serbest zaman hayat döngüsü içerisinde açıklanmıştır. Yine bu bağlamda,
zaman kavramın nasıl algılandığı ve bunun serbest zaman kavramı ile ilişkisi üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Kaplan’a göre aşağıdakilerden hangisi serbest zamanın özelliklerinden biri

a)

Göreceli olarak kişinin kendisi tarafından karar verilen bir aktivitedir.

c)

Rekreasyon için olasılıklar sağlar.

e)

Kişinin diğerlerine hizmet etmesini sağlar.

a)

Kaynakların-tesislerin uygunluğu

c)

Zaman ve para kısıtlılığı

e)

Eşlerin düşünceleri

a)

Çok çalışan bir topluluktur.

c)

Üretici ekonominin bir parçası değildir.

e)

Karmaşık ilişkiler içindedir.

b)
d)

Psikolojik olarak keyif vericidir.

Kişiyi geliştirmez.

2)
Kaplan’a göre, serbest zaman kişinin kendisi tarafından karar verilen bir zaman
olsa da özgür iradesinin bir sonucu olduğu anlamına gelmez. Aşağıdakilerden hangisi serbest
zamanın zorlayıcı faktörlerden birisi değildir?
b)

d)

Bireylerin olanaklar hakkında sınırlı bilgiye sahip olmaması

Ailenin düşünceleri

3)
Veblen’e göre, aşağıdakilerden hangisi serbest zamana sahip topluluğun
özelliklerinden bir tanesidir?
b)
d)

Avcı-toplayıcı topluluk özelliği gösterir.

Sosyal statünün en alt basamaklarındandır.
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4)
Veblen’e göre tarihte bireyler statülerine göre daha çok iş gerektiren, daha
yoğun fakat ekonomik olarak daha üretken işleri tercih etmek zorunda kalmışlardır. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi üst statüdeki insanların seçtiği bir iştir?
a)

Çiftçilik

c)

Toplayıcılık

e)

Hayvancılık

b)
d)
5)

Aşçılık

Avcılık

I. Uyku
II. İş

III. Serbest zaman

Hayatımızın 1/3’ünü yukarıdaki aktivitelerden hangisiyle ya da hangileriyle geçiririz?
a)

Sadece I

c)

Sadece III

e)

I, II ve III

7)

Veblen’in serbest zaman görüşü nedir? Açıklayınız.

b)
d)
6)

8)
açıklayınız.

Sadece II

I ve II

Max Kaplan’ın serbest zaman görüşü nedir? Açıklayınız.

Zorundalıkların dışında kalan zaman olarak serbest zaman kuramını

9)
Hayat döngüsü çerçevesinde yaptığımız hangi eylemde ne kadar zaman
geçiririz? Açıklayınız.
10)

Zaman bütçesi nedir, ne işe yarar? Açıklayınız.

Cevaplar

1)d, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e
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5. SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ II (NEULİNGER
PARADİGMASI VE AKTİVİTE OLARAK SERBEST ZAMAN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Özgürlük Olarak Serbest Zaman: Neulinger Paradigması
5.2. Aktivite Olarak Serbest Zaman Teorisi

5.2.1. Haywood ve Arkadaşlarının Aktivite Olarak Serbest Zaman Teorisi

5.2.2. Formal Boyut
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Serbest zamanımızın ne kadarını kendi başımıza tamamen “özgürce”
belirleyebiliriz, ne kadarını otorite ve toplum belirler?
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•
•
•

Serbest zaman

Anahtar Kavramlar

İş ve özgürlük

Aktivite
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Giriş

Sabah 06.30’da uyanıp 08.30’da işbaşı yapan Ali, 8 saatini çalışarak geçirdikten sonra
büyükşehirin keşmekeşinden evine yorgun argın akşam 18.30’da varmıştır. Ali bundan
sonraki zamanında bilgisayarını açarak yine iş ile ilgili dosyalara bakmak, üzerlerinde
çalışmak zorunda kalmıştır. Ali’nin başka bir aktivite yapacak gücü olmadığını düşünürsek,
onun serbest zamanı olduğunu söyleme imkânına sahip miyiz?
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5.1. İş ve Özgürlük Olarak Serbest Zaman: Neulinger Paradigması

Önce söylenmesi ve daha da derinleştirilmesi gereken mesele; iş ve serbest zaman
arasındaki ayrımı yapabilmektir. Bu ayrım için, en önemli nokta da “algılanan özgürlük” adını
verebileceğimiz temel noktadır. Bazı modern serbest zaman teorisyenleri herhangi bir
zorlanmanın olmaması ve tam bir özgürlük duygusunun gerçek bir boş zaman deneyimi için
ihtiyaç duyulan şey olduğunu söyler. Bununla birlikte, gerçekçi olarak bireylerin özgürlüğü
ve içsel motivasyonu sağlamada ya da kişinin etkinlik yapısının azalmasında ya da bireye
katılması için yapılan baskı gibi pek çok durum vardır.
Örneğin aktivite, kişinin kendi özgür seçimi ise, ister eğlenceli olsun ister eğlenceli
olmasın, o bir “serbest zaman” aktivitesidir. Öte yandan zorunlu olarak yapılan aktivite bir
önceki teoride gördüğümüz gibi “iş” olarak adlandırılmaktaydı. Tabi ki birbirinden farklı pek
çok iş ve serbest zaman aktivitesi vardır. Neulinger (1981) paradigması, bu farklı çeşit
aktivitelere açıklık getirmektedir.
Algılanan
Zaman
(1)
Saf Serbest
zaman

İç Motivasyon

özgürlük

(2)

=

Serbest

(3)

Serbest-Çalışma Serbest İş Zamanı
Zamanı
İç ve Dış
Motivasyon

Dış Motivasyon

Algılanan
zorlanma
=
Serbest Olmayan Zaman
(4)

(5)

(6)

Saf Çalışma

Çalışma - İş

Saf İş

İç Motivasyon

İç ve Dış
Dış
Motivasyon Motivasyon

Tablo 4: Neulinger Paradigması

Açık bir anlaşılma ortaya çıkarmak için paradigmanın her bir hücresi aşağıda
açıklanacaktır (Leitner & Leitner, 2012: 15-16):

1)
Saf serbest zaman, içsel olarak motive olunan ve tamamen bağımsız bir şekilde
dâhil olunan aktiviteleri gösterir. Dâhil olunan aktivite sadece kendisi içindir, dışsal ödüller
göz önünde bulundurulmaz. Bu hücre, en az sayıda aktiviteye sahip hücre gibi
gözükmektedir. Çoğu serbest zaman aktivitesinde az da olsa dışsal ödüllere dikkat edilir. “Saf
serbest zaman” aktivitelerine bir örnek olarak dağlarda kayak yapmak verilebilir. Tabi ki bu
aktivite yapılırken tek motivasyon, aktivite sırasında deneyimlenen iyi hisler olmalıdır. Öte
yandan eğer dağda kayak yapmak dışsal bir ödülle, egzersiz sonucu kişinin sağlığına pozitif
etki etmesi gibi bir durumla karşılaşılırsa aktivite ikinci hücrede değerlendirilecektir.

2)
“Serbest-çalışma zamanı” özgürce katılınan, hem iç hem de dış ödüllerin
kombinasyonuyla motive olunan aktiviteleri göstermektedir. Serbest çalışma zamanının
içerisine çok sayıda aktivite girebilir. Örneğin, keyif veren özelliğinin yanı sıra fitness,
sağlıklı olma kazanımı için yapılıyorsa “serbest çalışma zamanı” aktiviteleri olarak
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değerlendirilebilir. Bu tür aktivitelerde hem kişinin özgürce aldığı zevk hem de kendisine
sağladığı yarar vardır.

3)
“Serbest iş zamanı aktiviteleri”ne de katılım özgürcedir. Fakat katılımdan
kaynaklanan motivasyon ve ödül tamamen dışsaldır. Bunun için genel bir örnek olarak koşu
ve aerobik gösterilebilir. Eğer bu iki aktiviteye de katılım daha iyi sağlık, kilo kaybı ve
beraberinde getireceği diğer pozitif sonuçlar için olacaksa ve aktivitenin kendisinden alınan
keyfe bağlı olarak motivasyon gerçekleşmiyorsa, bu bir iş-zaman aktivitesidir. “İş-zaman”
aktivitelerinde kişinin aldığı keyiften çok, sonucunda ulaştığı kazanımlar ön plana
çıkmaktadır.
4)
“Saf iş aktiviteleri” ise zorunlu katılımla gerçekleşir. Öte yandan içsel ödüller
üretir. Birinci hücrede olduğu gibi bu hücrede bulunan aktivite sayısı çok azdır. Buna bir
örnek olarak profesyonel basketbol oyuncusu verilebilir. Oyuncu yasal bir kontratı
olduğundan dolayı oynamak zorundadır, diğer yandan sadece basketbol oynamanın verdiği
zevk ile oynamaktadır. Basketbol oynamanın getireceği finansal ödülleri düşünmemektedir.
Tabi burada bu hücreye dahil edilebilecek profesyonel atletler olmakla birlikte, profesyonel
atletleri takip eden hücre olan “çalışma-iş” hücresinde yer alması daha çok karşılaşılan bir
durumdur.

5)
“Çalışma-iş aktiviteleri” zorunlu olarak katılımla olmakta, öte yandan iç ve dış
ödüllerin her ikisiyle de motivasyon gerçekleşmektedir. Çalışma-iş aktivitesine bir örnek
vermek gerekirse, bir profesyonel basketbol oyuncusu kontratından dolayı oynamak
zorundadır ve oyunundaki motivasyon hem oyundan aldığı keyif hem de oyundan alacağı
finansal getirilerdir. Benzer bir örnek de üniversite profesörü olabilir. Kontratına bağlı olarak
derse girmek zorundadır. Ancak bunu hem finansal gelir hem de öğretmenin verdiği keyif ile
yapıyorsa bu kişi bir çalışma-iş aktivitesi yapıyor demektir.

6)
Sonuncu ve belki de en istenmeyen aktivite türü “saf-iş aktiviteleridir”. Bu tip
aktivitelere katılım zorunluluktandır ve katılımdaki motivasyon bütünüyle dışsal ödüllere
bağlıdır. Bu türe örnek olarak hizmetçilik ya da mahkemenin verdiği topluma hizmet görevi
gibi tamamen dış bir ödül (para) için motive olunan aktiviteler gösterilebilir.

Bu tip bir egzersizi kendimiz de kurgulayabiliriz. Yaptığımız aktivitelerin bu şekilde
sınıflandırarak bir dökümünü bizler de yapabiliriz.

Burada genel bir eleştiri olarak serbest zamanda hissedilen özgürlüğün sahte bir
özgürlük olduğu görüşü de dillendirilebilir. Bazı bireyler, kalabalık, yoğun yaşamın içinde
hobiler, sosyal aktiviteler ve oyunlarla ilgilenmişlerdir. Bir tüketici zihniyeti ile hepsine
egemen olma eğilimi göstermişlerdir. Psikiyatrist Eric Fromm, The Sane Society (Delirmiş
Toplum)’de insanların boş zamanlarını ve rekreatif aktivitelerini değerlendirmede,
yaşamlarındaki diğer alanlar gibi, kendi yönlerini ve otonomilerini bulmaktan yoksundurlar.
Tüketici olarak onlar, gerçekten ihtiyacı olmadıkları şeyleri alırlar. 20. yüzyıl pazarlama
teknikleri, çabuk kavranan bir oryantasyon yaratır. Almak için hücum ettikleri eşyalara karşı
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yabancılaşmayı, her zaman yeni şeylere sahip olmayı büyük zevkle yaparlar. Fromm
tüketiciler için şöyle der;

“O etkin olana katılmaz, zevk ve kültürün mümkün olduğu kadarına sahip olmak ve
her şeyi anlamak ister. Gerçekten de kendi boş zamanından zevk almada özgür değildir. Onun
boş zamanı endüstri tarafında belirlenir, zevkleri manipüle edilir. Eğlence, diğerleri gibi bir
endüstridir. Tüketici ayakkabı, elbise aldığı gibi mutluluk satın alır. Eğlencenin değerini insan
değil, pazar belirler.” (Fromm, 2012: 45.)
Fromm bunu gerçekten anlamlı deneyimleri hariç tutan, mekanik cihazlara bağımlı
olan “basma düğmesi” zihniyeti olarak ifade eder. Sürekli fotoğraf makinesiyle fotoğraf
çekmekle meşgul olan bir turistin elinde, evine döndüğünde sadece o an çektiği fotoğraflar
olacaktır. Sahip olduğunu sandığı ama sahip olamadığı fotoğraflar. Çünkü fotoğraf çekerek
sadece o kareye odaklanır ve gördüklerinin tadını çıkaramaz.

Benzer olarak, günümüzün en önemli filo-sosyologlarından, Deleuze de “tüketimin
üretimi” kavramıyla benzer şeyleri söylemektedir. Üretim biz daha tükettiğimiz anda
gerçekleşmektedir ve tüketimin dışında ki bu bir dağda kayak aktivitesi olsa bile, alınan
ekipmandan tutun da gidilen yerde harcanan paraya kadar, her şeyin bir tüketim zincirinin
parçası olduğu ve bu anlamda “özgürlükten” ve “saflık”tan hiç ama hiç bahsedilemeyeceği,
bir eleştiri olarak getirilebilir.

5.2. Aktivite Olarak Serbest Zaman Teorisi

Serbest zaman özel bir zaman mı yoksa aktivite mi? Bilincin ve aklın özel bir durumu
mu? Ya da boş zaman bilinçlilik ortaya çıkaran yaşanmış tecrübeler mi? Boş zamanın bütün
tanımları onun çeşitlerini, rahatlamayı, bilişsel, imgesel, fiziksel, sıradan veya sıra dışı
olayları, herhangi bir zaman doldurmayı, bireysel veya sosyal aktiviteleri içermelidir.

Serbest zaman hakkında yaygın anlayışlardan bir tanesi, serbest zamanları boyunca
insanların birbirleriyle ilişki kurması aktivitesidir. The International Study Group on
Leisureand Social Science (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Serbest Zaman Çalışma Grubu)
bunu şöyle tanımlar:
“Boş zaman birçok meşguliyet içerir, birey boş zamanında sosyal görevlerini, ailesini
ve mesleki olarak kendini şarj ettikten sonra; dinlenerek, eğlenerek, ilgisi olmayan
yeteneklerini geliştirerek kendini mutlu edebilir. Aynı zamanda, boş zaman; bireyin
potansiyellerini, kapasitelerini, yeteneklerini ifade etmek anlamına gelir.” (The International
Study Group on Leisureand Social Science, s. 38)
Benzer olarak Dumazedier şöyle bir tanım yapar:

“İş, aile ve sosyal hayatın sorumlulukları dışında, insanı dinlendiren, oyalayan ya da
bilgilerini arttıran, kendini geliştirmek için kapasite yaratan serbest egzersizlerin yapıldığı
aktivitedir.” (Dumazedier 1967: 39).
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Açıkçası boş zamanın bu konsepti, boş zamanı kullanma yolunu içerdiğinden beri,
rekreasyon düşüncesiyle yakından ilgilidir. Rekreasyon üzerine önceden yazan yazarlar,
aktivitenin önemine vurgu yapmışlardır. Örneğin; Jay B. Nashrekreatif hareketin, etkin bir iş
deneyimi olduğu düşüncesi üzerinde ısrarla durmuştur. Aktivite, boş zamanı en iyi şekilde
kullanmak için önemlidir.

5.2.1. Haywood ve Arkadaşlarının Aktivite Olarak Serbest Zaman
Teorisi

Serbest zamanı aktivite olarak gören teorinin temel olarak, insanların boş
zamanlarında pek çok aktivite arasından bir tanesini seçerek yapması üzerine kuruludur.
Burada vurgu, kişiden ziyade yapılan aktivitenin doğasına bağlıdır. Örnek olarak spor
yapmak, televizyon izlemek, dans etmek, hobiler, tatiller, kumar oynamak, içki içmek
verilebilir. Genellikle bu aktiviteler oyun dolu ve zevk verici olarak karakterize edilse de
bazen rekreasyon olarak belirlenir.

Bu serbest zaman şeklinin önemli bir özelliği de iş ile olan ilişkisidir. Temel olarak iş
ile olan karşıtlığı ve daha önce de bahsettiğimiz serbestçe seçilmiş olması ya da zorunlu
olarak yapılıyor olması bu modelde de önemlidir. İronik olarak görünen bu karşıtlık
çalışmanın baskınlığının üstesinden gelir ve onları bugün bildiğimiz hâliyle oluşturur. Tabi ki
burada oluşan aktivitelerin endüstrileşmiş bir toplumun ürünü olması ve böyle bir toplum
tarafından şekillendirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum bazı eleştirilere yol
açmış ve aktivite olarak serbest zamanın aslında hiç var olmadığı bazı düşünürler tarafından
dile getirilmiştir. Tablo 2’de aktivite olarak boş zaman teorisinin güçlü ve zayıf yönleri
belirtilmiştir.
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Aktivite Olarak Serbest Zaman
Boyut

Serbest zamanı göreceli
olarak özgürce seçilen

aktivitelerle eşleştirmek

Güçlülüğü

Halkın serbest zaman hakkında ne

Zayıflığı

Pasif serbest zaman

düşündüğünü anlamayı kolay kılar görüşünü görmezden gelir.

Din, hayır işi gibi aktiviteler

hakkında belirsizliğini korur.
Belirli gruplar için

hesaplama yapmak zordur.
Örnek; profesyonel

Modern serbest zamanın
doğasını anlamak.

İnsanların boş zamanlarında neler

yaptıklarını anlamak; aktivitelerin
doğasına dikkat çekmek ve

sanatçılar ve sporcular.
Spor ve sanat gibi

kurumsallaşmış serbest
zaman formlarına

potansiyel kalitesine bireysel/sosyal gereğinden fazla önem verir.
deneyimlerine dikkat çekmek,
oyunun önemini vurgulamak

Formel olmayan, organize
olamayan serbest zaman

formlarını dışarıda bırakır.
Geçmişte köklerini arar,
değişimle baş etme

konusunda güçlük çeker.
Tablo 5: Serbest Zamanın Aktivite olarak Görünmesinin Kuvvetli ve Zayıf Yönleri

5.2.2. Formel Boyut

(Haywood ve ark., 1995).

Formel boyut Haywood ve arkadaşlarına göre, bir serbest zaman etkinliğine katılımı
karakterize etmektedir. Tüm serbest zaman aktivitelerinin kendisine “form” veren belirli bir
karakteristiği vardır. Bu form, onu diğer aktivitelerden de ayırmamızı sağlar. Bazı vakalarda
bu süreç aktif bir süreçtir. Katılımcılar, deneyimin, yetenek, obje vb. şekilde aktüel olarak
üretiminde bulunurlar. Buna örnek olarak yerel opera topluluğu, futbol kulübü, çömlek
kursunda katılımcılar bireysel ve kolektif olarak, bir performans, oyun, yürüyüş, yararlı bir
obje ya da sanat objesi üretimine katkıda bulunurlar.
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Diğer tip aktivitelerde ise katılım pasif bir şekilde gerçekleşir. Diğer bir deyişle
katılımcılar başkaları tarafından üretilen deneyimler, bilgi, performans ya da ürünleri
tüketirler. Bu tip karakteristiği olan serbest zaman aktivitelerine örnek olarak; opera
dinleyicileri, futbol maçındaki seyirciler ya da çömlek kulübünün sergilendiği galerinin
patronları bunlara örnek olarak verilebilir.
Sonuç olarak katılımın doğası şekildeki gibidir denilebilir.
Aktif Üretim
Pasif Tüketim
Üretim ve tüketim deneyimleri birbirine çok yakın olduğu için Haywood ve
arkadaşları bu iki başlı figürü daha da derinleştirip genişletirler. Buna örnek olarak da futbol
müsabakasını verirler. Futbol müsabakasının “aktif olarak üretimi” zorunlu olarak, yer zaman
ve ekipman tüketimini gerektirir. Benzer bir şekilde seyirci de “pasif tüketici” olarak, sadece
izleneni izlemekle kalmaz, olup biteni aktif bir şekilde yorumlar; zevk, hayal kırıklığı gibi
durumlarda aktif bir şekilde tepki verir ve hatta tribün düşünüldüğünde, yüreklendirme ile
sonucu değiştirmeye çalışır. Sonuç olarak, katılımcı üretirken tüketmekte, izleyici de
tüketirken üretmektedir (Haywood ve ark., 1995).

Formal boyutun bir başka özelliği de aktivitenin sonucu üzerinde katılımcının sahip
olduğu kontroldür. Kumar oynarken, bahis oynarken, katılımcı pasif bir durumdadır; sonuç
üzerinde ya çok az etkisi vardır ya da hiç etkisi yoktur. Tabi ki burada örneğin iddia oynarken
takımların formasyonu ya da kazanıp kazanamama oranları gibi çalışılabilecek şeyler varmış
gibi gözükse de bahis oynandıktan sonra, aktör kendini kadere teslim eder ve güçsüz,
kuvvetsiz bir izleyici hâline dönüşür.

Böylelikle serbest zaman aktiviteleri deneyimleri, farklı işlevsellikleri ile üretim ve
tüketim ile düşünülebilir. Öte yandan katılımcının pasif ya da aktif olması da bu aktivitede rol
oynar. Katılımcının sonuç üzerindeki etkisi de bu anlamda önemlidir (Haywood ve ark. 1995:
36).
Aktif

Üretim

Tüketim
Pasif
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Uygulamalar

Çevrenizde çalışan insanları gözlemleyiniz. Çalışan insanlardan bazılarının iş
dışındaki zamanlarında da işle ilgili uğraşları var mı? Gözlemleyerek sonuçlar çıkarmaya
çalışınız.
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1)

2)

Uygulama Soruları

Çalışma saatleri dışında da işiyle uğraşan kişilere rastladınız mı?

İş dışında kalan zaman, serbest zaman olarak değerlendirilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde serbest zaman yaklaşımları açıklanmaya devam edilmiştir. Öncelikle
serbest zaman ve iş arasındaki farklılık vurgulanmıştır. Fakat serbest zaman ve iş kavramı
daha karmaşıktır. Bununla ilgili olarak, Neulinger’in algılanan özgürlük ve zorlanma ile ilgili
paradigması üzerinde durulmuştur, Neulinger’in ortaya attığı çeşitli aktivitelere açıklık
getirilmiştir. Diğer taraftan bir aktivite olarak serbest zaman yaklaşımı açıklanmıştır. Bu
anlamda, serbest zaman rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir aksiyon zamanıdır.

Serbest zamanı bir aktivite olarak gören Haywood ve arkadaşlarının yaklaşımından
bahsedilmiştir. Bu yaklaşımda serbest zaman işle olan ilişkisi kapsamında ele alınır. Ayrıca,
serbest zamanı bir aktivite olarak ele almanın artı ve eksileri üzerinde de durulmuştur. Son
olarak da Haywood ve arkadaşlarının yaklaşımının herhangi bir serbest zamanı karakterize
eden formal boyut üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Neulinger paradigmasına göre, saf iş zamanı aşağıdaki motivasyon türlerinden
hangisini içerir?
a)

İç motivasyon

c)

İnformal motivasyon

e)

Dış motivasyon

a)

Keyif miktarı

c)

Pazar

e)

Harcanan para

b)
d)

Formal motivasyon

İç ve dış motivasyon

2)
Çağımızın ünlü düşünürlerinden olan Eric Fromm’a göre eğlencenin değerini
aşağıdakilerden hangisi belirler?
b)
d)
3)

Mutluluk miktarı

Kalite

“Tüketimin üretimi” kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a)

Kaplan

c)

Fromm

e)

Neulinger

b)
d)

Veblen

Deleuze
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4)
Haywood ve arkadaşları aktif-pasif zaman türlerine aşağıdaki ikiliklerden
hangisini eklemişlerdir?
a)

Üretim-tüketim

c)

Serbest-boş

e)

Geçmiş-gelecek

a)

Çalışma zamanı

c)

Saf serbest zaman

b)
d)

Boş-dolu

Özel-genel

5)
İçsel olarak motive olunan ve tamamen bağımsız bir şekilde dâhil olunan
aktiviteleri gösteren zaman türü aşağıdakilerden hangisidir?
b)

Serbest zaman

d)

Gönüllü zaman

6)

Neulinger paradigması nedir? Açıklayınız.

8)

Aktivite olarak serbest zaman teorisini açıklayınız.

e)

7)

9)

10)

Saf gönüllü serbest zaman

Eric Fromm’un serbest zaman anlayışı nedir?

Formal boyut nedir? Formal boyut, serbest zamanı nasıl sınıflar?

Saf serbest zaman ve saf iş kavramları nelerdir? Açıklayınız.

Cevaplar

1)e, 2)c, 3)d, 4)a, 5)c
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6. SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ III (İŞLEVSELCİLİK
VE YENİ MARKSİST TEORİLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Fonksiyonalist Model (İşlevselci Model)

6.1.1. Sosyal Sistemlere İşlevselci Yaklaşım: Talcott Parsons

6.1.2. İş ve Serbest Zamana İşlevsel Yaklaşım: Stanley Parker

6.2. Serbest Zamana Neo-Marksçı Bakış Açıları

81

1)
müdür?

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Toplumların serbest zamanları kullanılarak, bireyleri şekillendirmek mümkün
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•
•
•
•

İşlevselcilik

Anahtar Kavramlar

Stanley Parker

Talcott Parsons

Neo-Marksisizm
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Giriş

Beden eğitimi derslerinde hocanın “sağa dön”, “sola dön” şeklindeki komutları,
öğrencileri uygun adım marş düzeninde yürütmesi size saçma geldi mi? Aslında bütün bunlar
sizi askeri bir eğitime hazırlamanın ön uygulamalarıdır. Bu bölümde, bu tip uygulamaların
hangi düşüncelerden türediğini göreceğiz.
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Önceki bölümlerimizde serbest zaman üzerine olan, çok çeşitli görüşleri ele almıştık.
Bu bölümde birbirine karşıt iki görüşü fonksiyonalizm (İşlevselcilik) ve onun eleştirisini
yapan Marksist görüşü ele alacağız.

6.1. İşlevselci Model (Fonksiyonalist Model)

6.1.1. Sosyal Sistemlere İşlevselci Yaklaşım: Talcott Parsons

İşlevselci bakış açısına göre serbest zamanın birkaç yolu, bir başka deyişle fonksiyonu
vardır. Birey ve daha büyük sosyal sistem arasındaki boşluğu doldurmak, bu fonksiyonlardan
bir tanesidir. Burada açılış kapanış seremonisi, üniformaları, madalyaları, maç bitiminde el
sıkışmayı örnek olarak verebiliriz.

İşlevselcilik sosyal bilimlerde bireylerin sosyal sistemler içerisinde belirli roller
takındıklarını savunan görüştür. Sosyal roller, sosyal sistemler oluşturmak için iyi bir iletişim
içerisine girerler. Yine sosyal sistemler içerisinde bireyler ve sosyal sistemin kendisi için
işleyen kurumlar vardır. Tabi ki sosyal sistemlerin ortak değer yargıları bulunmaktadır. Bu
anlamda serbest zaman kurumlarının, sosyal sistemin bütünü için bürünmesi gereken bir rol
bulunmaktadır.
Modernleşme ile batıda, serbest zamanın modern toplumları rasyonalize edilmiş
sistemleri üzerinde belirli işlevleri olduğu düşünülmeye başlamıştır. Weber’e göre modernite
iş ve serbest zaman arasındaki ilişkiyi değiştirmiştir. Yeni iş yerleri -fabrikalar ve ofisler- katı
kurallarla örülmüş ve bireylerin çalışırken neler yapıp neler yapmamaları gerektiği
belirlenmiştir. Ekonomik ve endüstriyel anlamda gelişmenin bedeli, zaman ve çalışma yeri
arasındaki kırılma olmuştur. Böylelikle serbest zaman bireyselleşmiştir. Serbest zamanın
zengin insanlar tarafından yapılan ve kişiyi daha iyi bir insan hâline getiren eski tanımların
yerini; işin dışında yapılan, iş olmadığı zaman yapılan serbest zaman tanımları almıştır.
Böylece serbest zaman modernite tarafından yaratılan, iş zamanından tamamen ayrı, öte
yandan işin gölgesinde kalmış; resmî olmayan, ev içinde ve özel bir hâl almıştır.
Serbest zamanın bu hâle dönüşmesi, akılcı modernliğe bir tehdit oluşturmaktadır.
Weber’in zamanında sağ ve sol politik görüşe mensup kişiler okuma kulüpleri, yetişkinler için
okullar, spor aktiviteleri gibi serbest zaman aktiviteleri düzenleyerek sosyal değişim ve politik
eylem oluşturmayı hedeflemişlerdir. Eş zamanlı olarak ulus devletler de organize serbest
zamanlar oluşturarak vatandaşlarını belirli kalıplara sokmaya çalışmışlardır. Geçtiğimiz
yüzyılın başında beden eğitimi dersleri, savaş için sağlıklı askerler yetiştirmeyi temel alan
öğretim programlarına sahiptiler. Ülkemizde de beden eğitimi derslerinde Almanya’dan
alınan programlar uygulanmıştır. Beden eğitimi derslerinin ilk bölümlerinin sıralı düzen
eğitimi dersleri olması, uygun adım yürüme, sağa sola dönüşler hep bu askerî eğitim
anlayışının bir yansımasıdır.

20. yüzyılda Amerika’nın global ekonomi ve politikadaki başarısı, Amerikan popüler
kültürünün ve Amerikan yaşayış tarzının yayılmasına sebep olmuştur. Talcott Parsons (1964)
gibi ünlü Amerikan sosyologları Weber’i incelemiş ve klasik ekonomi üzerine çalışmalar
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yaparak Amerikalıların davranış kalıplarını ve yaşama biçimlerini ortaya koymaya
çalışmışlardır. Parsons’a göre sosyal dünyadaki her şeyin ya bir işlevi olmalı ya da bir işe
yaramıyorsa, o şey bırakılmalıdır. Ona göre serbest zamanın farklı kişiler için birden çok
işlevi olabilir. Fakat ortak işlevi, insanlara dinlenme imkânı sağlamasıdır. Bu anlamda
Parsonscu işlevsellik, serbest zamanı rahatlama, gevşeme olarak görür. Bu görüş esas olarak
ünlü İngiliz filozofu Bertrand Russell’ın herkesin daha fazla serbest zamanının olması
gerektiği ve böylelikle kişilerden daha iyi yararlanılabileceği görüşünden hareket eder. (1935)
Tabi bu görüş idealist ütopyacıların ve politikacıların şu şekilde düşünmesine yol açmıştır:
Geleceğin dünyası, sonsuz serbest zaman ve işe yarayan serbest zaman aktiviteleriyle dolu
olacaktır (Spracklen, 2013: 53-55).
Parsons’a göre sosyal sistemlerin analiz için iki temel referans noktası vardır:
1)

Sosyal sistemin gerekliliklerinin ve buna bağlı işlevlerin kategorize edilmesi ve

2)
Sosyal sistemi içerisindeki sibernetik hiyerarşinin kategorize edilmesi, bir
başka deyişle sosyal sistemi içerisindeki işlevlerin kontrolünün analizi.
Parsons’un başlangıç noktasını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Sosyal sistemi
meydana getiren sosyal olaylar kişilerin birbirleriyle olan etkileşimi verilen bir durumda
bireyler, pek çok beklentiye istinaden cevaplar stratejisi geliştirirler.
İşlevselci olarak Parsons sosyal sistemin üstesinden gelmesi gereken 4 tane problem
olduğunu söyler :
1)

2)

3)

4)

Adaptasyon ekonomi ile ilgilidir.

Hedeflere ulaşmak politik sistem ile ilgilidir.

Pattern elde etmek aile ile ilgilidir.

Entegrasyon pek çok kültürel ve serbest zaman etkinliği ile ilgilidir.

Bu anlamda serbest zamanın sosyal sistemler içerisindeki rollerine değinebiliriz.
Parsons’dan etkilenen Roberts, fonksiyonalist açıdan serbest zamana bakmış ve görüşler
geliştirmiştir.

İngiliz sosyoloji profesörü ve dünya serbest zaman organizasyonu başkanlığını uzun
süre yapmış Keen Roberts Parsons’un görüşlerinden yola çıkarak, yeni bir işlesevlci model
geliştirir. Leisure (Serbest Zaman) (1970), Contemporary Society and the Growth of Leisure
(Çağdaş Toplum ve Serbest Zamanın Gelişimi) (1978) ve 2016’da yayınlanması beklenen
yeni kitabı Sosyal Teoride Spor ve Serbest Zaman (2016) ile uzun süredir bu alanda çalışan
Roberts, serbest zamanın işlevlerini şöyle açıklar.
Roberts’a göre serbest zamanın fonksiyonları şunlardır:
1)

Sosyal sistemi takviye etmek,
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2)

3)

4)

5)
korumak.

Stresi alarak büyük sosyal sistemler için güvenlik şalteri gibi hareket etmek,

Fair play takım çalışması ve liderlik gibi değerleri aşılamak,

İnsanlara yeteneklerini geliştirmek için fırsat vermek,

Hayatın insanı ödüllendirmeyen ve tatmin etmeyen taraflarına karşı, kişiyi

Roberts şunu da eklemektedir; eğer toplum tarafından desteklenen serbest zaman ve
spor etkinlikleri olmazsa dezavantajlı gruplar, çocuklar ya da engelliler, çok sınırlı sayıda
rekreasyon etkinliğine katılabilirler. Bu anlamda devletin yapması gereken yasaklamak değil;
sadece doğal güzellikleri korumak, halkın refahını gözetmek, serbest zaman geçirilen yerleri
korumaktır.

6.1.2. İş ve Serbest Zamana İşlevsel Yaklaşım: Stanley Parker

Parker modeline başlangıç noktası olarak Harold Wilensky’nin “yayılma” kavramını
alır. Buna göre serbest zaman aktiviteleri, iş aktivitelerinin devamıdır. Parker’ın aldığı ikinci
kavram “telafi” kavramıdır. Buna göre serbest zaman aktiviteleri, iş sırasında yaşanan
tatminsizliği gidermek için yapılır.

Parker iş ve serbest zaman arasında işlevsel link oluşturmaktadır. Parker kendinden
önceki işlevseller eleştirel yaklaşımlar getirmektedir. Bunlardan bir tanesi Edward Gross’dur.
Gross’a göre iş, boş zamanla tanımlanmıştır. Daha da ötesi iş, zaman hakkı vermektedir
(Gross, 1961). Fakat iş enstrümantal ve zorunlu serbest zaman gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Her ikisi de hem iş hem de serbest zaman kültür gelenekleri ve kültürün
devamı için önemli rol oynamaktadırlar. Davranışın kurallarını öğrenmek, neyin kabul
edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu öğrenmek önemlidir. Örneğin; fair play. Sosyal
sistemin sürekliliği açısından da pek çok yetenek, serbest zaman sayesinde kazanılır.

Stresli geçen vaktinden sonra Gross’a göre serbest zaman, gerilimin alınmasında son
derece önemli bir rol oynar. Serbest zaman gerilimi alarak kişinin tekrar kendisi olmasını
sağlar. Sosyal sistemin adaptasyon işlevleri de serbest zaman aktiviteleri ile yapılır. Serbest
zaman, insanlara gönüllü birliklere katılma fırsatı tanır. Zamanın dışında kalan sürede
insanlar, bu tip etkinliklere katılarak pek çok değer elde ederler.

Geçmişte serbest zaman, milliyetçi semboller örneği vermiş; insanların yetenek ve
kabiliyetlerini tanımlamak için de kullanılmıştır. Gross’a göre bu serbest zamanı hedeflere
uzlaşma noktasında bir başka önemli rol biçmektedir. Ayrıca serbest zaman bireylerin grup
aktivitelerine katılımıyla, sosyal sistem içerisine entegre olmaları açısından son derece önemli
bir rol oynar.

Parker’a göre Gross analizi, serbest zamanı 4 kategoriye koyarak biraz yapay analiz
durumuna düşmektedir ve bizim iş ve serbest zaman arasındaki linke ve bu link hakkındaki
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bilgimize çok az bilgi eklemektedir. Parker ve serbest zaman arasındaki ilişkiye iki kavram
üzerinden bakar:

1)
Füzyon: Bu kavramda da serbest zamanı hayatımızın ayrı parçaları olarak
görmekten kaçınırız.

2)
Çokluk: Bu kavramda serbest zamanı hayatımızın ayrı parçaları olarak
görmekte ısrar ederiz.

Tabii ki işin doğası direkt olarak insanların serbest zamanlarında ya da çalışmadıkları
zamanlarında ne yapmayı seçtiklerini etkileyecektir. Parker davranış kalıbı (patern) olarak
tekrar eden üç serbest zaman şekli geliştirmiştir. Bu deneyimler, insanların yaşadıklarına
reaksiyon olarak gelişen serbest zaman şekilleridir. Tabii burada insanların yaşadıkları, direkt
olarak iş çıkışı ya da serbest zamanda yaşadıklarına etki eder kabulü yer almaktadır.

1)
Birincisi serbest zaman saatlerinde iş hayatına devam eden bir grup insan
vardır. Parker bu insanları işlerini genişletmiş kişiler olarak görür. Buna örnek olarak; başarılı
iş adamları, doktorlar, öğretmenler verilebilir.

2)
İkinci olarak işlerine tam tersi serbest zaman aktivitelerine katılan kişiler
gösterilebilir. Parker bunlara karşıt patern demektedir. Parker örnek olarak madencileri, petrol
kuyusu çalışanlarını verir.

3)
Üçüncü olarak kendi doğallıklarını, yaptıkları serbest zaman aktivitesiyle
ortaya çıkaran insan grubu vardır. Serbest zaman işten ayrıdır fakat bu şekilde planlanması
gerekmemektedir. Parker buna doğallık paterni adını vermektedir. Parker buna örnek olarak
ne tam tatmin sağlayan ne de tam olarak baskıcı olan işleri örnek vermektedir. Bu tip işlerde
çalışan insanlar pasif durumda olan çalışanlardır ve genellikle işlerinde çok sıkılmaktadırlar.

Tabii ki Parker bu sınıflandırmayı yaparken bunu temellendirmiştir. Hatta buna ek
olarak insanları aynılaştırmakta, bütün madencileri sanki benzer serbest zaman aktivitelerine
katılıyormuş gibi göstermektedir. Bu, kanıta dayanmayan çok büyük bir genellemedir. Bu
anlamda Parker kişilerin bireysel seçimlerinden ve özgürce seçimleriyle serbest zaman
aktivitelerine katılımlarından çok uzakta durmaktadır. Parker ve işlevselciliğini bu kitabın iş
ve serbest zaman bölümünde ayrıca daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi ise Parker’ı
en ciddi şekilde eleştiren Marksist serbest zaman teorilerine bir göz atalım.

6.2. Serbest Zamana Neo-Marksist Bakış Açıları

Sosyolojinin olmazsa olmazları Weber ve Marx’tir. Weberci teorilerden türeyen
işlevselci yaklaşımın diğer tarafında duran, Marksçı yaklaşımları inceleyeceğiz. Bu anlamda
bizde burada Marx'ın teorisi serbest zaman üzerine kurgulanan teorileri inceleyeceğiz. Marx'a
göre iki tip olgu vardır; bunlardan bir tanesi üretim, diğeri tüketimdir. Üretime sahip ise bir
grup insan sadece ekonomik güce sahip değillerdir; aynı zamanda politik güce de sahiptir.
Üretime sahip olanlar bu anlamda Marx'ta devlet hükmeden sınıfın istediğini gerçekleştirmesi
için sadece bir araçtır. Çalışan sınıfın başka bir deyişle, işçi sınıfının bu anlamda sistemin
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haklı olduğunu düşünmekten başka çaresi yoktur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, işçi
sınıfı eşitsizliği kabul etmeli ve bunun doğanın bir gereği olduğunu düşünmelidir. Çalışan
sınıf ve onun düşünceleri medya, okullar ve din tarafından manipüle edilir ve ekonomik
eşitsizliği adil olarak algılamaları sağlanır.

Marx'a göre kapitalist toplumlarda fabrikalar, kafeler, tüm her şey özel kişilere aittir.
Marx'ın kurmak istediği Marksist toplumda ise her şey devlete aittir. Bu anlamda Marx
kapitalist toplumda iki temel sınıf görür; bunlardan bir tanesi mallara ve üretime sahip olan
burjuva sınıfı, diğeri ise burjuva sınıfı için çalışan işçi sınıfı, diğer adıyla proletarya. Bu
sınıflar Marx’a göre daima çatışma içerisindedir, çünkü burjuva sınıfı çalışan sınıfın
proletaryanın maaşlarını ve gelirini daha çok kazanmak için düşük tutmak isteyecek;
proletarya ise daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak için maaşının yüksek olmasını isteyecektir.
Karl Marx kendisi serbest zaman ile ilgili bir düşünce geliştirmiştir. 1980’lerde bazı
akademisyenler Marx’ın görüşlerini kullanarak, yeni Marksçı diyebileceğimiz serbest zaman
teorileri geliştirmişlerdir.

1980’lerin ortasında John Clarke ve Chas Chritcher serbest zamanın
ticarileştirilmesine dayanan bir teori geliştirdiler. Teorilerinde Marx ve Marxçı düşünürlerden
özellikle de Antonio Gramsci’den etkilendiler. Clarke ve Critcher’a göre serbest zaman ve iş
doğasını kapitalizm şekillendirir. Endüstri devriminden önce, hayatın bu iki alanı arasında bu
kadar net ayrımlar bulunmamaktaydı. Endüstri devrimi ve kapitalizmin iki tane büyük etkisi
oldu: Birincisi kapitalizm serbest zaman için yeni olanakları ortadan kaldırdı, serbest zaman
ile arasında kesin bir çizgi çizdi. İkincisi devlet ve kapitalist girişimciler serbest zamanın en
önemli iştirakçileri oldular. Buna örnek olarak; devletin belirli serbest zaman aktiviteleri
gerçekleştirilen yerleri lisanslaması verilebilir. Ülkemizde de iş yeri açma ruhsatı olarak
bilinen bu lisanslama, dünyanın her yerinde devlet kontrolü altındadır. Buna örnek olarak
barlar, bahis dükkânları gösterilebilir. Ayrıca filmler ve diziler çıkmadan önce, devlet
tarafından onaylanır. Buna ek olarak sağlık standartlarını bahane ederek devlet, çekilmesi
gereken şeyleri bizlere söyler ancak onları tüketmenizi sağlar. Bu konuda en kapsamlı felsefi
görüşlerden bir tanesini günümüz filozoflarından Deleuze, “tüketimin üretimi” şeklinde ifade
etmiştir. Biz markette bir malı aldığımız anda o mal yeniden üretilmiştir. Böylelikle bireyler
kendileri için tasarlanan tüketim dünyasının dışına çok da çıkamaz hâle gelirler. Bu görüşleri
serbest zamana uygulamak mümkün müdür? Serbest zaman da devlet tarafından bizim için
üretilen bir araç mıdır?
Clarke ve Critcher bu anlamda serbest zamanı fonksiyonalist diğer bir deyişle
işlevselci yaklaşımlara da derinden karşı çıkar. Onlara göre serbest zaman, arzulanan
deneyimler hâline gelir; özgürlük, seçim, arzuların tatmini, kendini dışa vurma gibi. Serbest
zaman, temel ihtiyaçlarını karşılayan yani yiyecek, barınma ve kıyafetten sonra insanların
yaptığı şeyler olarak gözükmektedir. Fakat işlevselcilere göre serbest zaman paralı işlerden
sonra kazanılan bir ödül gibi gözükmektedir.
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Clarke ve Critcher iş ve serbest zaman arasındaki ilişkinin Parker tarafından anlatıldığı
şekline, bizim de yukarıda belirttiğimiz modele karşı çıkarlar. Onlara göre bu model:
1)

Sadece öneriden oluşur, hiçbir sitematik data toplamaya dayanmamaktadır.

2)

Zayıf bir işlevsel analiz üzerine kuruludur.

4)

Serbest zamanı, iş deneyiminin bir fonksiyonu olarak öngörür.

3)
Her bir sosyal aktivite daha büyük sosyal sistem ile bağdaştırarak açıklamaya
çalışılmıştır.
5)

6)

Kişiye ve bireye çok az önem verir.

Sosyal davranışları kültürel bir refleks olarak ön görür.

7)
Tümüyle kapsayıcı değildir; çocuklu kadınların serbest zaman aktivitelerini
görmezden gelir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi serbest zaman toplumu adı altında adlandırılabilecek
bir toplum vardır. Bu sebepten serbest zaman ve serbest zaman toplumu ortaya çıkartmak
konusunda tartışma ve tehlike olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda boş zaman
manipülasyona açık bir şekilde durmaktadır, serbest zamanın aşımı ve yanlış kullanımı sözde
büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu yüzden devlet lisanslı malı kontrol etmelidir ve hatta
yönetmelidir. Clarke ve Critcher’a göre devlet, halk düzenini korumak için belirli formlarda
sosyal olarak kabul edilebilir, serbest zaman aktivitelerini empoze etmektedir. Bu anlamda
çalışan sınıfın serbest zaman probleminin çözümü için üç form ileri sürmektedir:
1)

2)

3)

Sokaklardan uzakta

Kontrol altında

Yapıcı bir şeyler yapan

Kabul edilebilir serbest zaman aktivitelerinin empoze edilmesi için en merkezi kurum
eğitim kurumlarıdır. Clarke ve Critcher’e göre klasik sanat eğitimi, görsel sanatlar gibi ya da
İngiliz edebiyatı eğitimi, genç insanları modernleşen dünyada kendi ülkelerinin zengin
kültürünü ve mirasını takdir etmeleri açısından son derece önemli bir hâl almaktadır. Ayrıca
çalışan sınıfın kadınları için devlet, rasyonel bir ev bağımlılığı da geliştirmektedir. Serbest
zaman, artan kapitalizmle özgürlük ve seçim gibi özelliklerini kaybetmekte ve sanki paralı bir
işe dönüşmektedir. Gelinen sınıf içinde bulunulan sınıf, hem işi hem de serbest zaman
aktivitelerini belirler hâle gelmiştir.

Piyasa ve devlet, serbest zamanı oluşturmuş; onu bir tüketim malzemesi hâline
getirmiştir. Sosyal süreçler sonucunda oluşan bir serbest zaman tüketicisi artık vardır. Ticaret
sektörü baskın olmuş; hatta devlet sektöründe bile kaynakların dağılımı ticari modeller
üzerinden yapılır hâle gelmiştir. Clarke ve Critcher’a göre modern serbest zaman sınıf
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üzerinden anlaşılabilir. Her ne kadar işçi sınıfı hem nicel anlamda küçük olsa da hem de etkisi
azalsa da bulunulan sınıf serbest zaman aktivitesini belirler. Serbest zaman seçimleri
kaynaklara ulaşabilmedeki bu kaynaklar eşit bir şekilde dağıtılmıştır ve bu sebepten bizim
serbest zaman aktivitelerimiz maddesel ve kültürel anlamda kısıtlanmıştır. Bizim serbest
zaman seçimlerimiz, kazandığımız para ile direkt alakalıdır.

On dokuzuncu yüzyılda rasyonel rekreasyon teorilerin gelişmesi ile birlikte, işçi sınıfı
kamusal alan kullanımı en aza düşürecek şekilde bastırılmıştır. Orta sınıf insanları, sokakları
kamusal alan olarak görmektedir ve devlete işçi sınıfıyla en çok karşılaşacakları yer olan
sokakları kontrol etmesi açısından baskı yapmıştır. Kapı önü konuşmaları ve dedikoduları
normal gelebilir; sakat oynayan çocuklar, gezinen gençler, arabaların tamiri ve kaykay
kaymak kamusal alanı potansiyel olarak tahrip eden aktiviteler olarak görülmüştür. Hatta
bugün alışveriş merkezleri temel amaç olarak çalışan sınıfı ve davranışlarını kontrol eden
kamusal alanlar olarak görülebilir.

Clarke ve Critcher’a göre bir birey, vatandaş, kültürel kurum arasında 3 olası ilişki
bulunur.
1)

2)

3)

Kuruma aktif bir şekilde tam bağlı üye

Servis sözleşmesi ile bağlı bir müşteri

Ne kontratı olan ne de bağlı olan bir tüketici

Büyük şirketlerin tüketicilerin ihtiyaçlarını etkileme gücü vardır. Serbest zaman
endüstrisi, yeni ürünler üretmekte ve tüketicileri bu ürünleri satın almaları konusunda ikna
etmektedir. Bu satın alma, kişinin kendi seçimi olarak değil; üzerinde kurulan baskı ve algı
yönetimi sayesinde olmaktadır. Buna ek olarak serbest zaman sosyal alt grupların sınıf, ırk,
yaş ve cinsiyet gibi çevresinde organize edilmekte; serbest zaman olanakları bu anlamda
kısıtlanmaktadır. Materyal kaynaklar zaman ve para gerektirmektedir. Kültürel kaynaklar ise
belirli bir sosyal grup içerisinde doğru serbest zaman davranışının ne olduğunu ve bu şekilde
davranmak gerektiğini anlamayı gerektirir.

Üst sınıfa bağlı insanlar sayıca az fakat güçlüdürler. Serbest zaman stilleri kendilerini
kim olarak algıladıkları ile alakalıdır. Centilmen kulüpleri, özel tiyatrolar, kraliyet bahçeleri,
partileri, sınıfın çizgisini çekmek açısından önemlidir. Tabii ki bu tanımlamada çalışan sınıfın
değerlerini tanımlamadan o sınıfın kendisini tanımlamak neredeyse imkânsızdır. Bu anlamda
tanımlama ile ilgili problem, bu sınıfın neyi tükettiği üzerinden tanımlanmasıdır. Asıl sınıf
tanımlamaları ise ne ürettikleri üzerinden olmalıdır.
Aynı şekilde orta sınıf tanımlaması çizgisinin nereye çekileceği benzer sebeplerden
dolayı son derece zordur. İşçi sınıfına göre daha çok para kazanıyor olmaları, serbest zaman
piyasasında onlara daha çok olanak sağlayacaktır. Orta sınıf insanları, daha ziyade kişisel
serbest zaman aktivitelerini tercih eder gibi gözükmektedirler. Örnek olarak bahçe yapımı,
özel ev tamiri gibi. Orta sınıf ayrıca kamusal serbest zaman alanlarında daha çok vakit geçiren
sınıftır. Bu alanlara örnek olarak tiyatrolar ve restoranlar verilebilir. Bu sebepten orta sınıfın
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serbest zaman katılımı, daha kişisel ve zaman zaman da gönüllü ve dernek yardımlarına
katılımla özdeşleştirilebilir.

Serbest zaman aktivitelerine katılım kültürel farklılıkların tamiri açısından ve
eşitsizliklerin tamiri açısından son derece önemlidir. Akşam yemeğine gitmek, tüm sınıflar
için ortak gözükebilir. Fakat seçilen yemeklerde ve seçilen restoranda ciddi farklılıklar
oluşacaktır. Çalışan işçi sınıfı için tıpkı orta sınıf gibi spor yapmak, bir kulübe üye olmak son
derece normaldir; fakat yine çok ciddi kültürel farklılıklar oluşacaktır. Örneğin; özel bir golf
kulübüne üye olmak, bir futbol takımının barına üye olmaktan çok farklıdır.
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Uygulamalar

İş yerlerinin, fabrikaların kurallarını gözlemleyiniz. Bu kurumlardaki çalışanların
davranışlarını ve çalışma şekillerini inceleyiniz.
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1)
Gözlemlediğiniz
çalışmaktadırlar?
midir?

2)

Uygulama Soruları

çalışanlar,

esnek

kurallarla

mı

katı

kurallarla

mı

Çalışanların neler yapıp neler yapmamaları gerektiği önceden belirlenmiş
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Serbest zaman teorilerinin devamı niteliğinde birbirine karşıt iki yaklaşım ele
alınmıştır: işlevselcilik ve Marksist görüş. İşlevselli bir yaklaşım olan Parsons’un işlevselci
yaklaşımında serbest zaman bireyler için farklı fonksiyonları icra etmektedir. Bir başka
işlevselci yaklaşımda Parker serbest zamanın iş ile olan ilişkisi üzerinde durmaktadır. Bu
yaklaşımda serbest zaman aktiviteleri, işin devamı olarak görülür. Bireyler serbest zaman
aktiviteleri ile işten elde edemedikleri tatmini sağlamaya çalışırlar.

Weber eksenli geliştirilen işlevselli yaklaşımların aksine, Marksist yaklaşımlar da
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlarda serbest zaman üretim-tüketim kavramları içerisinde şekil
almaktadır. Dolayısıyla serbest zaman piyasa tarafından yönlendirilmektedir. Sonuç olarak da
sınıf farklılıklarına bağlı olarak insanların serbest zaman algılamaları ve seçimleri de
değişiklik göstermektedir.
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Bölüm Soruları

1)
Ülkemizde beden eğitimi derslerinde uygulanan sıralı düzen eğitimi hangi
ülkenin programından alınmıştır?
a)

Almanya

c)

İtalya

e)

Kanada

a)

John S. Mill

c)

J. Locke

e)

I. Kant

a)

Adaptasyon ekonomi ile ilgilidir.

c)

Davranış kalıbı elde etmek, aile ile ilgilidir.

e)

Özgürlük, sınıfsal ayrımların ortadan kalkmasıyla ilgilidir.

b)
d)

Fransa

Amerika

2)
Parsonscu işlevsellik, serbest zamanı rahatlama, gevşeme olarak görür. Bu
görüş esas olarak, hangi İngiliz filozofun görüşünü temel almaktadır?
b)
d)

B. Russell

A. Smith

3)
Aşağıdakilerden hangisi Parsons’a göre sosyal sistemin üstesinden gelmesi
gereken problemlerden biri değildir?
b)
d)

Hedeflere ulaşmak, politik sistem ile ilgilidir.

Entegrasyon pek çok kültürel ve serbest zaman etkinliği ile ilgilidir.
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Roberts’a göre serbest zamanın fonksiyonlarından biri

a)

Sosyal sistemi takviye etmek

c)

İnsanları eğlendirmek

e)

Fair play, takım çalışması ve liderlik gibi değerleri aşılamak

a)

Zayıf bir işlevsel analiz üzerine kurulu olmak

c)

Serbest zamanı, iş deneyiminin bir fonksiyonu olarak görmek

e)

Sosyal davranışları kültürel bir refleks olarak öngörmek

b)

d)

Stresi alarak büyük sosyal sistemler için güvenlik şalteri gibi hareket etmek

İnsanların yeteneklerini geliştirmek için fırsat vermek

5)
Neo-Marksistlere göre aşağıdakilerden hangisi işlevselci modelin hatalarından
biri değildir?
b)
d)
6)

7)

8)

9)

Sadece öneriden oluşmak

Kişiye ve bireye çok fazla önem vermek

Parsons’un işlevselci yaklaşımını anlatınız.

Roberts’a göre serbest zamanın fonksiyonları nelerdir?

Parker’a göre iş ve serbest zaman arasındaki ilişki nedir?

Neo-Marksistler, işlevselci yaklaşımı nasıl eleştirirler?

10)
Neo-Marksistlerin çalışan sınıfın serbest zaman probleminin çözümü için
sunduğu öneriler nelerdir?

Cevaplar

1)a, 2)b,3)e, 4)c, 5)d
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7. SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ IV (CİDDİ SERBEST
ZAMAN VE MANEVİYAT)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. “Ciddi” Serbest Zaman Teorisi (Robert Stebbins)
7.1.1. Sıradan Serbest Zaman

7.2. Varlık ve Zihin Durumu Olarak Serbest Zaman
7.3. Serbest Zaman ve Maneviyat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Bazı insanların serbest zamanlarında çok vakit isteyen detaylı işlerle
uğraşmalarının sebebi ne olabilir?
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Anahtar Kavramlar

•
•

Ciddi serbest zaman

Maneviyat
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Giriş

Serbest zaman, boş zaman ve rekreasyondan çeşitli özellikleri yönünden
ayrılmaktadır. Ancak bunun ötesinde serbest zaman da kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır.
Bu bölümde serbest zamanın teorisyenler tarafından sınıflandırmaları işlenecek, ardından da
serbest zaman ve maneviyat arasındaki ilişki incelenecektir.
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7.1. “Ciddi” Serbest Zaman Teorisi (Robert Stebbins)

Bu teoriyi oluşturan en önemli kişilerden bir tanesi Robert Stebbins’dir. Stebbins
“ciddi” (serious) serbest zaman ve “sıradan” (casual) serbest zaman arasında ayrım yapmıştır.
Buna örnek olarak ücretli işler, pek çok insan için giderek daha az anlam ifade etmektedir.
Stebbins’e göre ciddi serbest zaman, insanların boş zamanlarında kariyer yapmalarına olanak
tanıyan serbest zamandır. Yani ciddi serbest zaman, zamanlarını sıra dışı tutku ve bağlılıkla
geçiren kişilerle alakalıdır.

Stebbins’e göre ciddi serbest zaman aktivitelerine düzenli katılım “kâr hipotezi” ile
açıklanır. Kâr hipotezine göre düzenli katılımdan sağlanacak yararlar, götürülerden fazla
olduğunda aktiviteye katılım devam eder.
Stebbins, ciddi serbest zamanın altı karakteristiği olduğunu ifade eder:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Azim

Kariyer takip etmek

Kişisel efor

Kişiye olan yararları

Aktivite ile özleşme

Aktivitenin etosu (karakter)

Kişinin benlik fikri, ciddi serbest zaman karakteristiklerinde merkezi oluşturur. Bazı
araştırmacılar ciddi serbest zaman üzerine incelemeler yapmışlardır: Mantar toplama, golf ve
maraton koşmak. Green ve Jones, Spor Turizmi ve Sosyal Kimlik adlı çalışmalarında spor
turizminin, katılımcılara ciddi serbest zaman aktivitelerine katılım imkânı tanıdığını
bulmuşlardır. Katılımcılar bir kimlik hissiyatı ve bunu diğerleriyle paylaşarak serbest zaman
aktivitelerini kullanmışlardır. Kişilik üretiminde gönüllüler üzerinde ciddi serbest zaman
aktivitelerinin son derece önemli olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bir araştırmada Amerikan
iç savaşının tekrar sahnelendiği serbest zaman aktivitesinde yaşayan tarih canlandırılmış,
sadece eğitimsel bir aktivite olmanın ötesine geçmiş ve ciddi bir serbest zaman aktivitesine
dönüşmüştür. Bu tip tarihi tekrar canlandırma aktiviteleri katılımcılar için anlamlıdır, çünkü
yaşam tarzlarını yakın dostluklar yoluyla destekler, kolektif katılım ve otantik öznel anlama
imkânı sunar.

İnsanların neden köpek sporlarına katıldığı üzerine ilginç bir çalışma daha vardır.
“Bağlılık kültürü” bu bağlamda çok büyük önem arz eder. Bu bağlılık aile içerisinde
anlaşmazlıklara neden olabilir. Çünkü katılımcılar köpeklerine çok büyük para
harcamaktadırlar. Ülkemizde de bu tip ciddi boş zaman aktivitesine örnek olarak güvercin
besleyiciliği düşünülebilir. Bazı güvercinler asgari ücretin üzerinde fiyatlarla alıcı
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bulmaktadır. Elimizde henüz bunu destekleyecek araştırma bulunmasa da araştırmacılar için
ileride güzel bir konu olabilir.

Gillespie ve arkadaşları, katılımcılara hobilerinde harcadıkları paranın nereden
geldiğini sorduklarında katılımcılar, ekstra iş bulduklarını ya da fazla mesai yaptıklarını ve
böylelikle köpeklerine harcadıkları parayı temin edebildiklerini söylemişlerdir. Hatta bazı
vakalarda evlerini ipotek eden katılımcılar olmuştur. Köpeğe bağlı harcamalar sebebiyle
hayatlarında yeni öncelikler belirlediklerini belirtmişlerdir. Çoğu kişi; işlerinin köpeklerinden
sonra geldiğini, en azından psikolojik olarak ve harcanan zaman olarak belirtmişlerdir. Bazı
katılımcılar işverenlerine köpek aktivitelerine katılmak için izin alacaklarını önceden
belirtmişler, bazı katılımcılar da işlerini kendilerine köpekleriyle ilgilenebilecek kadar yeterli
zaman sağlayacak şekilde seçmişlerdir. Çalışma zamanlarının köpeklerin talimi çerçevesinde
uyarlanması ise sıkça görülen bir durumdur. İşte tam bu nokta “bağlılık kültürü karşıtlığı”
köpek sporuna katılanlarla katılmayanlar arasındaki farkı anlatmaktadır.

Stebbins’in “kâr hipotezi” kavramı Jones tarafından incelenmiştir. 1990’ların sonunda
Luton şehri futbol takımı taraftarları kendilerine bir ödül getirmese de herhangi bir fayda
sağlamasa da götürüsü fazla olsa da etkinliklere katılmaya devam etmişlerdir. Jones,
Stebbins’in modelini geliştirerek katılımcıların bir ya da üç telafi davranışı gösterdiğini öne
sürmüştür:
1)
Grup taraftarı olma: Takımı destekleyen diğer kişilerden birisi gibi kendinde
güçlü hisler hissetmek.

2)
Grup dışı küçültme: Karşıt takımın taraftarlarının istenmeyen kişilik
özelliklerine sahip olduğuna inanmak. Örneğin; Fenerbahçe’yi tutmayanlar kötüdür, demek
gibi.

3)
Gerçekçi olmayan iyimserlik: Gelecekte olacaklara karşı abartılmış bir
şekilde pozitif tepkiler vermek ve o takımı tutmanın pozitif yönlerinden bahsetmek. Örneğin;
Balıkesirspor lige yükseldiğinde asla küme düşmeyeceğine inanmak gibi.

İşte bu durumlarda ciddi serbest zaman katılımının yoğun ve doğal hâli
gözükmektedir. Tabi ki Stebbins’in modelinin bir eleştirisi olarak, kendini çok aşırı beğenme
(hedonizm) kavramında köklerinin yattığı söylenebilir. Stebbins’e göre serbest zaman
aktiviteleri eğlenceli, zevk verici, özgürlükçü ya da seçime dayanan aktiviteler olmak zorunda
değildir.

Stebbins’e göre çoğu insan hobisinin olmasını iyi bir şey olarak görse de kültürel
olarak baskın görüş tüm serbest zamanın sıradan serbest zaman olduğudur. Çünkü ciddi
serbest zaman sahibi olmanın bir bedeli vardır. Örneğin; bayanlar için bunun bir derece doğru
olduğu söylenebilir. Romantik ilişkilere girmek için evlenmemiş, genç bayanlar serbest
zaman aktivitelerini buna göre düzenlemektedirler. Bayanların serbest zaman tercihleri
geleneksel romantik aşk söylemiyle de çelişmektedir. Evli kadınlar diğer aile üyeleriyle
zaman ve mekân kısıtlıkları konusunda anlaşmalı, mesela seçtikleri aktivite için bir oda sahibi
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olmalıdır. Ev işi, çocuk bakımı ve diğer ailevi sorumlukları ikinci plana itmekten kaynaklanan
suçluluk duygusunun üstesinden gelmelidirler.

Stalp’a göre dikiş-nakış kadınlar için bir ciddi boş zaman aktivitesi olarak gözükmekte
ve bu sayede kaçış, rahatlama ve yaratıcılık imkânları bulmaktadırlar. Her ne kadar dikişnakış feminen özellikler gösteren geniş bir aktivite olsa da bunlar genellikle arkadaşlara, aile
üyelerine hediye olarak verilir ve duygusal bağ oluşturmada önemli bir rol oynar. Daha da
önemlisi kadının kendisi için zaman ayırmasıdır. Stalp için ciddi serbest zaman aktivitesi
olarak dikiş-nakış aile içinde gizli cinsiyet ve güç dengeleri ve dinamikleri taşımaktadır. Bu
aktiviteler ev dışı para gerektiren aktiviteler değildir ya da bir eş ve anne olarak taşıdıkları
rollerle çelişmemektedir.

7.1.1. Sıradan Serbest Zaman

Ciddi serbest zamanın tersine göreceli olarak görmezden gelinen kavramlardan bir
tanesi “sıradan serbest zaman” ya da “ciddi olmayan serbest zaman”dır. Sıradan serbest
zaman, marjinal bir şekilde köklerini kişisel bakış açısında saklar. Stebbins’e göre sıradan
serbest zaman altı başlık altında anlaşılabilir: oyun, rahatlama, pasif eğlence, aktif eğlence,
sosyalleşme konuşmaları ve algıların harekete geçirilmesi. Bütün serbest zaman
aktivitelerinin ortak özelliği hepsinin doğasında bencil (hedonik) olması yatar. İnsanlar bu
aktivitelere katılırlar, çünkü bu aktiviteler insanlara bireysel haz getirir.
Oyun üzerine tartışmasında Stebbins, Kelly’nin oyunu “çocuksu ışık getiren
aktiviteler” olarak görmesini tartışır. Bu aktiviteler içsel motivasyondan kaynaklanır ve
katılımcıların ciddi olmayan sonuçları kısıtlamasından kaynaklanır.

7.2. Varlık ve Zihin Durumu Olarak Serbest Zaman

Neulinger kişisel başarı ve kendini gerçekleştirmeye yardım etmede boş zaman
ilişkisinin rolü ve aktivitenin özgürlüğünü anlama üzerine vurgu yapar.

“Boş zaman içeren anlamlar kendi içinde aktivite yapmayla ilişkilidir, zevk ve haz
veren şeyler yapmak gibi ya da herhangi biri için yeteneklerini, kapasitesini, potansiyelini
ifade etmektir.”

Bu konu bütünsel bir yaşam biçimine vurgu yapar. Bazılarına göre ise yaşam, iş, din,
serbest zaman, ailevi aktiviteleri gibi çok fazla bölüme ayrılmaz. Onun yerine, bütün ilişkiler
bir bütünün parçası olarak görülür. Bunlar içinde bireysel kapasiteleri keşfetme diğerleriyle
deneyim zenginliğini arttırmak, tam anlamıyla hayat dolu, etkileyici, ilgili, yaratıcı ve kendini
gerçekleştirmeyi aramak vardır.
Boş zaman hakkındaki bu düşünce, kendini gerçekleştirme de özgürlüğünü fark etme
ihtiyacı duyma üzerinde vurgu yapmaktadır.

Pek çok akademisyen, kişinin serbest zaman aktiviteleri yaparken zihninin aldığı
durum üzerine görüşler öne sürmüştür. Katılımcılar zorlanmadığında, alınan özgürlük
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yükselir. İçsel motivasyon kişinin içinden gelir. Dışsal bir ödüle dayanmadığında katılımcının
algılanan özgürlüğünün yine yükseldiği görülür. Aynı anda katılımcının tatmini, keyfi de
yükselmektedir. Katılımcı yeterli düzeye sahip olduğunu düşündüğünde yine tatmin ve keyif
yükselir. Pozitif etki ise katılımcının katıldığı aktivitenin kendi kişisel ihtiyaçlarına etki
ettiğini gördüğünde ortaya çıkar.
Bir önceki bölümde paradigmasını verdiğimiz Serbest Zaman Psikolojisi adlı kitabın
yazarı Neulinger, serbest zamanda geçen aktiviteleri serbest zamanda geçmeyen
aktivitelerden algılanan özgürlük, algılanan zorlanma karşıtlığı ile ayırır.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, serbest zamanın karşıtının çalışma olmadığıdır.
Serbest zamanın karşıtı yükümlülüktür. İş olamayan ya da iş ile bağlantılı pek çok deneyim
bu anlamda boş zaman gibi gözükse de esasen gerçek boş zaman aktiviteleri değildir.
Profesyonel bir topçu, para ile ilgili bir durumdan dolayı kendini oynamaya yükümlü
hissediyorsa, serbest zaman aktivitesi yapmıyordur. Bunun sebebi, serbest zaman aktivitesi
sadece boş zamanda yapılan bir aktivite değil; bir varoluş şekli, hayat felsefesi ve hepsinin
üzerinde bir zihin durumudur. Seçme özgürlüğü olmadığı zaman, serbest zaman da yoktur.

Neulinger’e göre serbest ve boş zaman arasındaki ayrım, sosyoloji (objektif) ve
psikoloji (subjektif) zihin durumu arasındaki ayrıma benzer. Bu anlamda Neulinger, serbest
zamanı içeriğine bakmaksızın zihin durumu olarak görür.

Pulitzer ödülü sahibi ünlü düşünür, De Grazia da böyle bir serbest zaman tasviri
yapar. Fakat Grazia’nın tasviri oldukça kötümserdir: “Serbest zaman varlığın bir durumudur,
insanın bir hâlidir, çok az kişi bunu arzular, daha da azı buna ulaşır.” Neulinger ise De
Grazia’dan daha iyimserdir. Neulinger, serbest zamanın kullanımının kavram olarak üç ayrı
şekilde gerçekleştiğini söyler:
1) Zaman dilimi olarak (boş zaman)

2) Aktivite olarak (boş zaman aktivitesi)
3) Zihin durumu (deneyim)

Tabi ki bu şekilde tanımlandığında her bir alanın kendi içerisinde ayrı ayrı
problemleri olduğu görülecektir. Boş zamanı klasik sosyoloji kuramları kullanılarak serbest
zaman olarak tanımlamak en temel yaklaşımdır. Bu biçimde yaklaşmanın temel sorunu, bizim
zaman dilimleriyle ilgilenmemiz ve öteki kişilerle ilgilenmiyor gibi gözükmemizdir. Örnek
olarak iş zamanı, ev işlerinde geçirilen zaman verilebilir. Zihin durumu yaklaşımında ise
kişinin bu şekilde bölünmesine gerek yoktur. Tabi ki bir deneyim, zaman dilimi içerisinde
gerçekleşecektir. Öte yandan her şey bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Neulinger, bu
noktada Green’in sevgi analizini esas alır. Sevgi, zihnin bir durumudur. Zamanın kategorisi
değildir. Çocuğunu ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur. Çocuğunu 9.00 ile 9.15 arasında
sevmezsin ya da sadece sabahları sevmezsin ya da 12 ile 2 arasında öğleden sonra sevmezsin.
Sadece hafta sonlarında sevmezsin.
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7.3. Serbest Zaman ve Maneviyat

20. yüzyılın ilk yıllarında oyun ve rekreasyondan insan deneyiminin kutsallığı ya da
canlandırıcılığı olarak bahsedilir. Boş zaman ve din arasında açık bir bağlantı olduğu belirtilir.
Bu dönemde kutsal son, İsa, Tanrı gibi terimlere sayısız referans yapılmıştır.

Yahudi- Hristiyan perspektifinden yazan, Paul Heintzman ve Glen Van Andel hem iş
hem de boş zaman geleneksel olarak, tapınmak ve boş zaman için bir zaman olarak Sabbath
hizmeti ile diğer oyun ve işte Tanrı emrinin bir parçası olarak görülür. McDowell’a göre:

“Yeni Çağ paradigmaları tarafından, boş zaman deneyimlerini, bir anlamda evren ile
birliğini ve her şeyin, mistik ya da manevi duygu ile kendi bağlı olarak aşırı bilinç durumu
olarak karakterize eder. Ayrıca kendini gerçekleştirme ve zirvede olmayla benzer olarak
manevi deneyimi kolaylaştırabilir.”
John Hultsman eğilimlerimizin, sosyal değerler ve batı felsefi düşüncelerinin bağlamı
içinde, boş zaman hakkında düşünmek olduğunu ifade eder. Aslında modern endüstri
dünyasında metalaştırma, bürokratikleştirme, şehirleşme gibi bazı etkilerin boş zamanı
değerlendirmede zor hâle geldiğini yazmıştır. Biz yaşamamızı baskı altına alan, yoğun, çılgın
teknolojinin köleleri hâline geldik. Aslında Batı filozofları ya da Taoizm, Zen-Budizm,
Hinduizm, Konfuçyüsçülük gibi dinî inanç sistemleri için boş zaman tamamen farklı bir
sistem içinde görünebilir. Bazı ortamlarda yaşam, yapmacık olmaktan ziyade doğal; karışık
olmaktan ziyade basit, uyumlu ve daha rahat olma eğilimine sahiptir.
Hayat çeşitli şekilde; oyun, eğitim, çalışma, sosyal ve ailevi ilişkiler olarak bölüme
ayrılmış değildir. Daha doğrusu yaşamla tamamen bütünleşmiş kusursuz bir bütündür.

Serbest zaman ve maneviyat nadiren de olsa, serbest zaman üzerine yapılan
tartışmaların ve geliştirilen argümanların maneviyat ile bağlantısı olduğu görülür. Bu bağlantı
özellikle varlık olarak serbest zaman tanımıyla uyuşur. “Manevi ve zihni bir durum, içsel bir
sakinlik, içe bakış ve açık olmak” bu anlamda çağdaş serbest zaman düşünürleri, serbest
zaman ve maneviyat arasındaki bağlantıya vurgu yaparlar.

Parker şöyle der; “Manevi bir görüşten ayrılarak rekreasyon düşüncesi sadece basit bir
anlamda bizi tekrar çalışmaya yöneltmeye çalışır.” Godbey’e göre “Rekreasyon ve serbest
zaman davranışı en nihayetinde sonsuz bir davranıştır, rasyonel değildir ve anlam doludur. Bu
anlamda manevi bir anlam olabilir.” Yine Goaddle’e göre adına yakışır bir serbest zaman, bir
amaçla doldurulmalıdır, sevgiyle doldurulmalıdır ve manevi ve kozmik bir anlamının
bulunması gerekir.

Serbest zaman üzerine yazmış olduğu bir makalede Mcdowell şöyle demiştir, serbest
zaman farkındalığı kişinin kendi ruhuyla arasındaki bir farkındalık olmalıdır. Bu da ancak
ruhu bilmekle gerçekleşir. Ruh, hayatın enerjisinin kaynağıdır. Umut ve arzuyla hareket eder
ve insanı iyileştirip öyle kalmasını sağlar. Bu serbest zamanı, serbest yapan şeydir. Bu
yaptığınız bir şey gibi değil; hissettiğiniz bir şey gibidir. Günümüzde serbest zaman ve
maneviyat üzerine yapılan çalışmalar, bu basit açıklamaların çok daha ötesine geçmiştir. Pek
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çok alanda artık maneviyat ve serbest zaman çalışmaları yapılmaktadır: telepatik rekreasyon,
kamp, dış dünyada yapılan çeşitli eğitimler, deneyimsel eğitimler, maceracı eğitimler, turizm
ve halk rekreasyonu.

Buna ek olarak sosyal bilim alanında, maneviyat ve serbest zaman arasındaki ilişkiye
giderek artan bir ilgi vardır ve bu konuda empirik araştırmalar da yapılmaktadır. Raghhep ve
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, serbest zaman katılımı ile tatmin arasında ve algıları
iyi olma arasında bir ilişki var mıdır diye araştırmalar yapılmış ve sonuçlarına bakılmıştır.
Serbest zaman katılımın frekansı ve serbest zaman tatminin seviyesi arasında pozitif bir ilişki
bulunmuştur. Bütün bileşenleriyle birlikte buna manevi iyilik de dâhildir. Dominant olan ise
estetik ve çevreci alt bileşenler olarak bulunmuştur. Heindzman ve Manned daha kapsamlı bir
çalışma yapmış ve 268 katılımcıya çeşitli sorular yöneltmiştir. Serbest zamanın 4 boyutuna
bakmışlardır: aktivite, motivasyon, ortam ve zaman. Manevi iyi olma durumuna da
bakmışlardır. Manevi iyi olma ve genel olarak serbest zaman aktivitelerine katılım arasında
pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda kişisel açıdan geliştirici ve dışsal ve
kültürel aktivitelere katılımla ruhsal iyilik arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Serbest
zaman motivasyonuyla kişinin ruhani olarak daha iyi olması arasında da yüksek bir ilişki
vardır. İlginç olarak, kentten uzak bölgelerde rekreasyona katılanlar ya da kendi evlerinde
serbest zamanını değerlendirenlerin manevi sağlığının daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.
Heintzman bunun için nicel değil nitel bir analiz yapmayı uygun görmüştür. Nitel
analiz yapmasının sebebi daha derinlemesine inmek, nicelde atlanabilecek pek çok şeyi
nitelde yakalamaya çalışarak daha derin sonuçlar çıkarmaktır. Sekiz kişiyle yapılan bu
çalışmada maneviyata ilgisi olan kişiler seçilmiştir. Bu kişiler şuna benzer ifadeler
kullanmışlardır: açık olmak, hayatta dengeli olmak, kendine dürüst olmak… Bu aktiviteler
sonucunda ulaştıkları durumları bu sözlerle ifade etmişlerdir.

Fenomenolojik bir yaklaşımla da Schmidt ve Little, manevi deneyimleri ve manevi
boş zaman olarak nitelendirebileceğimiz deneyimleri seçtikleri 24 kişi üzerinde
araştırmışlardır. Buna göre serbest zaman deneyimlerinin manevi yanı bazı şeyleri
tetiklemektedir. Buna örnek olarak yenilenme, ritüel, gelenek kendini kontrol, üstesinden
gelme, içe bakış ve derin düşünme gibi şeyleri vermişler ve bunlara bağlı çıktılar olarak
bağlılık, büyüme ve özgürlüğü rapor etmişlerdir.
Ne yazık ki Hristiyanlık ve serbest zaman arasında kurulmaya çalışılan bu bağ, yazılan
yüzlerce makale ve analiz, detaylı araştırmalar, ülkemizde neredeyse hiç yoktur. Bu da
ülkemizin makus tarihinin bir yansıması gibidir. Akademisyenlerin inceledikleri ve halkın
davranış şekilleri arasındaki büyük uçurumun âdeta kanıtı gibidir.
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Uygulamalar

Çevrenizdeki evcil hayvan besleyen kişileri inceleyin. Hayvanların bakımına ne kadar
zaman ayırdıklarını onlardan öğrenin.
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Uygulama Soruları

1)
Bazı insanlar hayvan bakımına, detaylı sporlara (örn: golf) çok fazla zaman
harcamaktadırlar. İnsanların neden böyle davrandıklarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ilk olarak Stebbins’in ciddi ve sıradan serbest zaman kavramları üzerinde
durulmuştur. Ciddi serbest zaman bireylerin iş dışında kalan ve bilinçli olarak kariyerlerine
katkıda bulunabilecek aktiviteler içinde bulundukları zamandır. Araştırmalar ciddi serbest
zamanın bireylerin kişilikleri ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan ciddi
serbest zamanın tersine, sıradan serbest zaman bireylerin kişisel bakış açısına dayanmaktadır.

Bir varlık ve zihin durumu olarak, Neulinger’in serbest zamanı psikolojik açıdan
incelemesi üzerinde durulmuştur. Bu bakış açısındaki önemli olan nokta, serbest zamanın iş
karşıtı olarak görülmesi değil, yükümlülüğün karşıtı olarak görülmesidir. Dolayısıyla serbest
zaman bir zihin durumu olarak ele alınmıştır ve son olarakta manevi açıdan serbest zaman
yaklaşımı üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Sahiplendiği köpeği gezdiren, onun bakımını yapan ve onunla çokça vakit
geçiren bir kişi, aşağıdaki serbest zaman türlerinden hangisini yapmaktadır?
a)

İşlevsel serbest zaman

c)

Ciddi serbest zaman

e)

Aktivite olarak serbest zaman

b)
d)
2)

Popüler serbest zaman

Kurumsal serbest zaman

Kâr hipotezi kavramı aşağıdaki serbest zaman düşünürlerinden hangisine aittir?

a)

Max Kaplan

c)

Roberts

b)
d)
e)

T. Veblen

Neulinger
Stebbins

3)
Dikiş-nakış kadınlar için bir serbest zaman aktivitesi olarak düşünüldüğünde
aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
a)

Kaçış

c)

Yaratıcılık

e)

Aile içinde gizli cinsiyet ve güç dengeleri

b)
d)

Rahatlama

Eş ve anne olarak taşıdıkları rolle çelişmek
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4)
Kişiler serbest zaman aktivitelerine katıldıklarında ve zorlanmadıklarında
aşağıdakilerden hangisinin düzeyinde yükselme beklenir?
a)

Eğlence

c)

Özgürlük

e)

Tutarlılık

a)

T. Parsons

c)

J. Neulinger

e)

J. Roberts

b)
d)

Mutluluk

Gönüllülük

5)
“Serbest zaman varlığın bir durumudur. İnsanın bir hâlidir, çok az kişi bunu
arzular, daha da azı buna ulaşır.” görüşü aşağıda verilen serbest zaman teorisyenlerinden
hangisine aittir?
b)
d)
6)

7)

R. Stebbins

T. De Grazia

Ciddi serbest zaman teorisi nedir? Açıklayınız.

Johns’a göre taraftarların geliştirdikleri telafi davranışları nelerdir?

8)

Neulinger’e göre serbest zamanın kullanım şekilleri nelerdir?

10)

Maneviyat ve serbest zaman üzerine nasıl çalışmalar vardır?

9)

Serbest zaman ve manevi gelişim arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevaplar

1)c, 2)e, 3)d, 4)c, 5)d
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8. SERBEST ZAMAN VE REKREASYONUN TOPLUMSAL TARİHÇESİ
I (ANTİK ÇAĞLAR, ORTA ÇAĞ VE RÖNESANS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Hristiyanlık Öncesi Medeniyetlerde Serbest Zaman ve Rekreasyon
8.1.1. Antik Mısır Kültürü
8.1.2. Antik Yunan
8.1.3. Antik Roma
8.1.4. Orta Çağ

8.2. Rönesans Endüstri Devrimi ve 20. Yüzyılın Başı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Antik zamanlarda insanlar elektrik vb. buluşlar olmadan önce serbest
zamanlarını nasıl değerlendiriyorlardı? Çağımıza göre daha sosyal bir yaşam sürdükleri
düşünülebilir mi?
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

Serbest zaman tarihi

Antik Çağlar

Orta Çağ

Rönesans
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Giriş

Günümüzde gerek Amerika’da gerekse Türkiye’de insanlar bir günde ortalama 2-3
saatlerini televizyon başında geçiriyorlar. Kitle iletişim araçlarının olmadığı Antik Yunanda,
Roma’da ya da Antik Mısır medeniyetinde insanlar serbest zamanlarını nasıl
değerlendiriyorlardı? Geçmişten günümüze insanların serbest zamanlarını nasıl
değerlendirdikleri incelenecektir. Bu bölüm, incelemenin birinci basamağını oluşturmaktadır.
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8.1. Hristiyanlık
Rekreasyon

Öncesi

Medeniyetlerde

Serbest

Zaman

ve

Oyun ve serbest zaman üzerine tarihsel bir bakış açısı geliştirmek son derece zordur.
Çünkü Paleolitik ve Neolitik Çağlar üzerine çok az bulgu vardır. İlkel toplumlarda popüler
oyunların, savaş oyunları şeklinde sporla birleştirilmiş oyunlar olduğunu biliyoruz. Savaş
oyunları gerek toplumun savaşa hazırlanmasında gerekse toplumun savaş gücünün halk
tarafından görülmesi açısından büyük önem taşımaktaydı. Müzik ise dinî ritüellerde kullanırdı
ve o dönemlerden elimize geçen az da olsa müzik aleti bulunmaktadır. Tarih öncesi toplumlar
geliştikçe kişiler belirli konularda uzlaşmaya başladı. Bununla birlikte köyler şehirlere
dönüşmüş ve şehirlerde üst sınıf zengin, güç sahibi ve boş zamanı olan bir sınıf ortaya
çıkmıştır.

8.1.1. Antik Mısır Kültürü

Antik Mısır kültüründe erkekler avlanma, balık tutma, güreş, boks ve çelik çomak gibi
fiziksel sporlarla uğraştılar. Fiziksel güçlerini ortaya koymak için uzun mesafeli koşular
düzenlenirdi. Antik Mısır’da en popüler oyunlardan bir tanesi senet adı verilen bir oyundu.
Senet oyunu, oyun tahtasının üç sıra içindeki otuz kareye bölünmesiyle oynanırdı. Diğer pek
çok Mısır oyununda olduğu gibi, senet oyununun da dinî açıdan önemi vardı. Oyun sayesinde
Mısırlılar, başka bir dünyaya geçildiğine inanırlardı.

Resim 1: Nefertati’nin mezarından çıkarılan Senet oyun tahtası22

Mısır’daki mezar resimlerinden öğrendiğimiz kadarıyla banketler, üst sınıfın
rahatlama için kullandığı aktivitelerden bir tanesiydi. Bu aktivitelerde yiyecek, alkol, müzik
ve dans bir arada bulunurdu. Dans, gelen misafirleri eğlendirmek için son derece önemli bir
serbest zaman aktivitesiydi. Kural olarak erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla dans ederdi
(Brewer & Teeter, 2007). Müzik aletleri arasında en popüler olan alet flüttü. Medeniyetin
gelişmesiyle birlikte trampet, obua gibi yeni aletler de müziğe eşlik etmeye başladı.

22

Brooklyn Müzesi Senet Oyunu. Faience Senet board by Keith Schengili-Roberts.
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8.1.2. Antik Yunan

Antik Yunan şehir devletlerinde kültürel ve felsefi gelişim, en üst seviyeye ulaşmıştır.
Boş zamanlarında Antik Yunanlılar sanata, spora ve en önemlisi de öğrenmeye büyük ilgi
duymuşlardır. Tabi ki bu tip boş zaman aktivitelerine ulaşma hakkı aristokrat ve tam
vatandaşlar için geçerli olmuştur. Tam vatandaşlar, oy verme yetkisine sahip, yönetime
katılan doğuştan aristokratlardır. Çiftçiler, zanaatkârlar da Antik Yunanda vatandaştılar fakat
sınırlı haklara sahiptiler.

Hayatın güzellikleri genellikle çok zengin ve güçlü vatandaşlara açıktı. Atinalıların
dengeli insan modelini ve idealini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bu model asker, atlet,
sanatçı, devlet adamı ve felsefecinin birleşiminden oluşuyordu. Bu modele ulaşmak için
eğitimin yanı sıra yılın yetmiş gününü kapsayan çeşitli dinî festivaller kullanılıyordu. Bu
festivallerde müzik, şiir, tiyatro, jimnastik ve atletik müsabakalar bir araya geliyor; insanların
eğlenmesi ve eğitimi için bir fırsat oluşturuyordu. Spor, günlük hayatın neredeyse bir parçası
hâline gelmişti ve insanların toplandığı her yerde, savaş için hazırlanan ordunun
toplanmasında ya da düğünlerde, büyük şahsiyetlerin cenaze törenlerinde karşımıza
çıkıyordu. Atina vatandaşları çocukluk yaşlarından itibaren çeşitli kültürel ve atletik
aktivitelerle tanışıyorlardı. Yedi yaşından itibaren okula gitmeye başlayan çocuklar, okullarda
ilk olarak jimnastik ve müzik öğreniyorlardı.
Atinalı filozoflar, zihin ve bedenin beraber ve uyum içerisinde hareket etmesinin
farkına varmışlardı. Oyunun sağlıklı sosyal çocuklar yetiştirmekteki önemini görmüşlerdi.
Platon’a göre “Eğitim, çocukların spor eğitimiyle başlamalıdır. Çocukluk oyunlarıyla
kural ve kanunlar, çocuğa yerleşir.” (Platon, 1961: 23).
Antik Yunan generali tarihçisi aristokrat Xenophon, Oeconomicus adlı eserinde
serbest zamandan bahsederken aslında endüstri devrimiyle ortaya çıkan mekanik insan
vurgusunun hiç de yeni olmadığını bize gösterir:

“Kendisine mekanik işçiler denilen kişiler hakkında her yerde konuşulmaktadır ve
şehirlerde çok kötü olarak bilinirler. Kendisi için çalışan işçilerin (Antik Yunanda)
vücutlarına zulmederler ve onların iç mekânlarda hareketsizce oturup kalmalarını hatta bazen
bütün gün boyunca ateşe bakıp öylece oturmaları istenir. Vücutlar kötü kullanıldığında ruh da
hasta olur. Mekanik olarak nitelendirilenlerin serbest zamanlardan yoksun olmaları endişe
vericidir. Hatta bazı şehirlerde savaşta iyi olarak adlandırılan mekanik işçilerin zanaat
işlerinde bile çalışmalarına izin verilmez.” (IV 2, 3)
Xenophon’un bu görüşü açık bir şekilde Antik Yunan’da aristokratik akış açısını
göstermektedir. Platon, felsefesinde toplumu üç sınıfa ayırır. En alt sınıf bu işçilerden oluşur
(Devlet, 415 a) Aristoteles’e göre de serbest zaman, felsefesinin önemli bir unsurunu
oluşturur. Nikomakhos'a Etik (Aristoteles, 1997) isimli kitabında “Mutluluğun serbest zamana
bağlı olduğu düşünülür.” der (1177 b 4). Bu sebepten “Kendimize serbest zaman yaratmak
için çok meşgulüz.” (1177 b 5). Esasen işle meşgul olması gereken Aristoteles’e göre öteki
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insanlardır. Çünkü “Bir işçinin ya da mekanik çalışan kimsenin mükemmelliği tecrübe etmesi
mümkün değildir.” (Politika, 1278 a 20).

Hayatta kalmaya odaklanan, zihniyle değil de elleriyle çalışan kişiler, derin düşünme
ve yönetime katılım erdemlerinden yoksun kalırlar. Yine Politika kitabında Aristoteles, ideal
devlette işçilerin yer alıp almamasını tartışırken şöyle der: “En iyi devlet formu, onları
vatandaşlığa kabul etmemelidir. Eğer kabul edilirlerse vatandaş için mükemmellik kavramı
ortadan kalkacaktır. Gerekli insanlar ya bireylerin isteklerini karşılayan kölelerdir, bireylere
hizmet ederler ya da işçiler ve mekanik çalışanlardır; onlar da topluma hizmet ederler
(Politika 1278 a 7-1278 a 13). Yine Aristoteles’e göre “Sanatçının ya da ticaret erbabının
hayatı mükemmellikten çok uzaktır. Mükemmel vatandaş olabilmek için serbest zamana sahip
olmak gerekir. Bu yüzden çiftçiler de mükemmel vatandaş olamazlar.” (Politika 1328 b 361329 a 1).
Aristoteles, daha da ileri gider. Aristoteles, şehir tasarımında agorada (pazar yeri,
meydan), çalışan sınıf ile serbest zamana sahip olan sınıfın yerlerinin ayrılması gerektiğini
savunur. Ona göre iki agora olmalıdır. Alt agorada ticaret ve iş gerçekleşmeli, üst agorada ise
sadece serbest zaman hayatı gerçekleşmelidir. (Politika, 1331 b 13) Sonuç olarak sadece
“gerçekten özgür” insanlar, serbest zaman aktiviteleri için hazırlıklıdırlar. Çünkü onlar özgür
ve onurlu bir insan için gerekli eğitimi almışlardır. Aristokratların dışında kalan kısım ise dar
ve sınırlı bir eğitim almış ve serbest zaman aktivitelerini gerçekleştiremeyecek konumdadır
(Sylvester, 1992).
8.1.2.1. Olimpiyat Oyunları

Olimpiyat oyunlarının tarihi, milattan önce 766 yılına kadar eskiye gider. Olimpiyat
oyunları, her dört yılda bir Olympia kentinde Yunanlıların en büyük tanrısı Zeus adına
düzenlenen oyunlardır. Oyunlar beş gün sürer ve ülkenin her yerinden insanlar izleyici olarak
oyunlara gelirlerdi. Katılımcıların güvenli bir şekilde Olympia’ya ulaşmaları için savaşlara bir
süre ara verilirdi.

Resim 2: Disk atan adam23
23

Disk Atan Adam, İngiliz Ulusal Müzesi.
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Kadınların ve kölelerin olimpiyat oyunlarına katılması yasaktı. Öte yandan kadınlar,
Zeus’un eşi Hera için kendi oyunlarını düzenlerlerdi. Olimpiyat geleneği, bir ideal olarak
1896 yılında tekrar canlandırılarak günümüzde hâlen devam etmekte ve dünyanın ekran
başında izlediği en büyük spor organizasyonu olma özelliğini taşımaktadır.

İlk olimpiyatlarda 180 metrelik koşu, tek aktiviteydi. İlk 13 olimpiyattan sonra yeni
aktiviteler eklendi. Bunlar arasında at yarışları, ağırlık kaldırma ve boks vardı. Pankreas adı
verilen boks ve güreşin karışımı olan hatta zaman zaman sonucu ölümlere varan oyun, MÖ
648 yılında oyunlara eklendi.

Roma kralları Hristiyanlığı tamamen kabul ettikten sonra, olimpiyat oyunlarının
“pagan” oyunları ve dinî oyunlar olduğu gerekçesiyle Roma İmparatoru Theodoisus I
tarafından 393 yılında resmen yasaklandı.

8.1.3. Antik Roma

Çoğu Romalı yaşamak için çok çalışırdı. Zenginler dahi çok az serbest zamana sahipti.
Çünkü hem devlet işlerinde yer alıp hem orduya hizmet etmek zorundaydılar. Yıl içerisinde
az da olsa çalışmadıkları günler olurdu. Boş günlerinde Romalılar, atlı araba yarışları ve
gladyatör dövüşleri izlerler ya da tarihte Roma hamamı olarak bilinen hamamlara giderlerdi.
Geçmiş zamanlarda Romalılar tarafından en çok yapılan aktivite balık tutmaktı.

Genç Romalılar orduya hizmet etmek için kendilerini zinde tutmaya çalışırlardı. Çoğu
şehirde halaestra adı verilen koşu, zıplama, ağırlık atma ya da güreş talimi yapılabilecek
alanlar mevcuttu. İmparatorluğun çoğu şehrinde imparatorluk tarafından ya da zengin kişiler
tarafından kurulan kütüphaneler mevcuttu. Herkesin kütüphaneye girme hakkı vardı, fakat
kitaplar ödünç verilmezdi. Arkadaşlarını yemekte ağırlamak ve eğlendirmek (cena) Romalılar
için diğer bir popüler boş zaman aktivitesiydi. Romalılara göre ideal bir akşam yemeği partisi
için dokuz kişi gerekliydi. Daha fakir kişiler, arkadaşlarını eğlendirmek istediklerinde ise
dilimize “taverna” diye geçmiş tavern adı verilen yerlere davet eder ve onlara yiyecek ve
içecek ısmarlarlardı (Matthews, 2007).

Resim 3: Gladyatör Dövüşlerinin Gerçekleştiği Collesium
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Romalılarda orta sınıf insanların en sıklıkla katıldıkları boş zaman aktivitesi, gladyatör
dövüşlerini izlemek olmuştur. Gladyatörler birbirleriyle ölümüne savaşırlardı. Gladyatörler
genellikle politik tutuklular, suçlular ve kölelerden oluşurdu. Böylelikle gladyatör dövüşleri
sadece bir eğlence değildi; aynı zamanda sosyal kontrolü sağlamak ve gözdağı vermek için de
kullanılırdı. Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinde bir yıl içerisinde Romalıların 175
resmî tatil günü vardı. Bunların 101’i tiyatro eğlenceleri, 64’ü at arabası yarışları, 10’u da
gladyatör dövüşleri için ayrılmıştı (Roberts, 1962).

8.1.4. Orta Çağ

Asur, Babil, Mısır, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde ve Orta Çağ boyunca,
Rönesans’ta ve Kuzey Amerika kolonilerinin dönüşümü öncesinde, rekreasyon, oyun ve
serbest zamanın rollerinden bahsedilmektedir. Bazı aktiviteleri yasaklamada ya da
belirlemede temel kısmı oluşturan toplumsal ve dinî sınıflar, rekreasyonel ilişkileri etkileyen
en önemli faktörlerden birisidir; Olimpiyat oyunlarını yasaklayan da bu zihniyet olmuştur.
Olimpiyat oyunları Theodoisos I tarafından “pagan oyunları” oldukları gerekçesiyle
yasaklanmıştır.
Serbest zaman, Antik Yunan’da; bilime, sanata, atletizme, felsefeye ve derin
düşünceye bağlılık gibi görünürken, Roma’da ise; imparatorların kendi kurallarını
ölümsüzleştirmesi için, insanları eğlendirerek ve yatıştırarak kullandıkları politik bir araç
hâline gelmiştir.

Karanlık ve Orta Çağ’da Katolik Kilisesi ibadet ve çalışma üzerinde çok güçlü bir yer
edinerek putperestlerden kaldığı düşüncesiyle oyunu yasaklama arayışına girmişlerdir.
Reformasyon dönemi boyunca, spor, oyun, müzik, dans, tiyatro, kumar gibi bazı aktiviteler
yeni Protestan mezhebinin sert kınamalarına rağmen devam etmiştir. Sınıf farklılıklarına göre
değişen rekreatif aktiviteler, İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde meydana gelmiştir.

Devrim öncesi Amerikan kolonileri ve Yeni İngiltere Protestanları rekreasyonel
uğraşıların çoğunu sert bir şekilde kınıyorlardı. Fakat bu tutucu dönemden sonra, oyun ve
çeşitli sosyal uğraşılar, İngiliz seçkinlerinin kararlaştırdığı güneydeki sömürge halkın yeşil
alanlarında gelişmiştir. Bu seçkinler, serbest zaman elde etmek için kölelerini ve
hizmetçilerini kullanırlardı.

8.2. Rönesans Endüstri Devrimi ve 20. Yüzyılın Başı

1300’lü yıllarda Orta Çağ Avrupası’nda modern Avrupa’nın doğuşunun temelleri
atılmıştır. Fransızca “yeniden doğma” anlamına gelen Rönesans 300 yıl devam etmiş ve
serbest zamanın anlamını değiştirmiştir. Bu dönemde serbest zamanın geliştiğini görmek için
dönemin sanatçılarına bakmamız yeterli olacaktır. Dönemin sanatçıları olarak Michelangelo,
Leonardo Da Vinci, William Shakespeare, Cervantes gibi isimler karşımıza çıkmaktadır.
Soylu insanların sponsorluğu altında tiyatro ve opera evleri yapılmış; aktörler, şarkıcılar,
müzisyenler aranır hâle gelmiştir (Ruth V. Russell, 2009, Pastimes).
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Bu zamanlar ayrıca macera zamanı olarak da bilinir. İnsanların dünyaya ve diğer
insanlara karşı olan ilgisi artmış, bilinmeyen diyarları keşfetmek için tehlikeli yolculuklara
çıkmaya başlamışlardır. İngiltere’de seyahat ile ilgili kitaplar popüler olmuş; genç
centilmenler için eğitimlerini tamamlamak demek uzun seyahatlere çıkmak anlamına gelmeye
başlamıştır (Hudman, 1980).

18. yüzyılın sonlarında, oyuna karşı düşünceler değişti ve oyunlar belirgin bir şekilde
artmaya başladı. Avrupa’da ise krallığa ait arsa ve bahçeler halka acildi ve bazıları ünlü
parklar hâline getirildi. Yeni dünyada yeni İngiltere’deki köyler dışında, park yapımı için
planlar yapılmaya başlandı. Halkın serbest zamanlarında kullanması için açık alanlar
belirlendi. Aynı zamanda, 18. yüzyılın başlarında, ormanlık alan ve vahşi yaşamı korumak
için de çalışmalar yapıldı (Kraus, 1998: 182-183).

19. yüzyıl boyunca, Avrupa ve Amerika’da çok büyük sosyal değişiklikler meydana
gelmiştir. Avrupa’dan Yeni Dünya’ya büyük göç dalgaları olmuştur, bilimsel bilgi ilerlemiş
ve demokrasi gelişmeye başlamıştır. Diğer faktörlerden ziyade, rekreasyon ve serbest zaman
üzerindeki etkili olan önemli faktör endüstri devrimidir. 20. yüzyılın başlarında, serbest
zamanlar oldukça serbest bir şekilde yapılırken, rekreasyon akımı Amerika ve Kanada’da
başlamıştır (Kraus, 1998: 186).

Faster Rhea Dulles’e (1965) göre; 19. yüzyılın ilk yarısı, tüm sınıfların eğlencesi olan
tiyatronun gelişimine tanık olmuştur. Eğlence parklarının kurulması, halkın kullanması için
dans salonlarının açılması, konser salonları, at yarışlarının yeniden canlanması ve diğer
popüler sporların artması da yine bu dönemde görülmüştür (Dulles, 1965).
Amerikan devrimi boyunca, tiyatro yasaklanmıştır. İç savaştan önceki zaman
diliminde köleler, rekreasyon ve serbest zamanlarında rahat bir şekilde aktivite yapabilirlerdi.
Çalışma saatleri uzun ve sıkıcı olmasına rağmen, pazar günleri işe gitmezler, isterlerse balık
tutma, avlanma, sosyalleşme ya da dinî ibadetler gibi diğer faaliyetlere devam ederlerdi.

Köle kabilelerini tasvir eden John Blassingome (1972) şuna vurgu yapar, köle
evlerinde bazen oyun ve partilere izin verilirdi. Her yerde çalışmaya ara verilirdi. Bazı arsa
sahipleri köleleri için ziyafet düzenler ve hatta bazı zamanlarda komşularını ziyaret etmelerine
bile izin verirlerdi.

19. yüzyıl boyunca Amerika’ya gelen Avrupalıların büyük çoğunluğu yeni gelen
jenerasyona kadar, grupları ayırmada spor, folklor kostümleri, oyunlar gibi kendi
geleneklerini sürdürme eğiliminde olmuşlardır. Bu jenerasyon yavaş yavaş Amerika’nın tüm
motiflerine kapılmış, karışmış ve serbest zamanlarında onları takip etmişlerdir (Kraus, 1998:
189-190)
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Uygulamalar

Sizden yaşça büyük kişilerin elektrik olmadığı dönemlerde serbest zamanlarını nasıl
değerlendirdiklerini öğrenin.
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1)

2)

Uygulama Soruları

İnsanlar elektriğin olmadığı dönemde sizce daha mı çok eğleniyorlardı?
Sizce o dönemde birbirleriyle daha çok etkileşim içerisinde miydiler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Her dönemde, Asur, Babil, Mısır, Antik Yunan, Roma ve Orta Çağ boyunca,
Rönesans’ta ve Kuzey Amerika kolonilerinin dönüşümü öncesinde de serbest zaman, oyun ve
rekreasyondan bahsetmek mümkündür.

Antik Yunan’da insanlar serbest zamanlarında bilim, sanat ve felsefeyle ilgilenirken,
Karanlık ve Orta Çağ’da kilise baskısı sebebiyle pek çok alanda oyun, müzik, tiyatro ve dans
gibi aktiviteler yasaklanmıştır. 19. yüzyıl boyunca Avrupa ve Amerika’da çok büyük sosyal
değişiklikler meydana gelmiştir. Avrupa’dan Amerika’ya büyük göçler yapılmıştır. Endüstri
devrimiyle birlikte tekrar serbest zaman aktiviteleri rahatça gerçekleştirilebilecek hâle
gelmiştir, rekreasyon akımı aynı zamanda Amerika ve Kanada’da da görülmeye başlamıştır.

127

Bölüm Soruları

1)
Antik Mısır’da başka bir dünyaya geçildiğine inanılan en popüler oyun
aşağıdakilerden hangisiydi?
a)

Senet

c)

Futbol

e)

Kâğıt oyunları

a)

Xenophon

c)

Platon

e)

Epiktetos

a)

Sokrates

c)

Aristoteles

e)

Thales

b)
d)

Çelik çomak

Basketbol

2)
Serbest zamandan bahsederken mekanik insana vurgu yapan “Vücutlar kötü
kullanıldığında ruh da hasta olur.” diyen Antik Yunan generali, tarihçisi, filozofu kimdir?
b)
d)

Sokrates

Aristoteles

3)
Agoranın alt ve üst olarak ikiye ayrılmasını, alt agorada ticaret ve iş
aktivitelerinin, üst agorada serbest zaman aktivitelerinin gerçekleştirilmesini savunan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
b)
d)

Platon

Parmanides
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4)
Aşağıdaki gruplardan hangisinin Antik Yunan’da düzenlenen olimpiyat
oyunlarına katılması yasaktı?
a)

Aristokratlar

c)

Askerler

e)

Şairler

a)

Spor yaparak

c)

Tiyatrolarda rol alarak

e)

Uzun seyahatlere çıkarak

b)
d)

Kadınlar ve köleler

Filozoflar

5)
Rönesans boyunca ve sonrasında genç centilmenler eğitimlerini nasıl
tamamlarlardı?
b)
d)
6)

7)

8)

9)

10)

Satranç oynayarak

Resim yaparak

Antik Yunan’da serbest zaman nasıl değerlendirilirdi?

Olimpiyat oyunları nasıl doğmuş, gelişmiş ve yok olmuştur?

Antik Roma’da insanlar serbest zamanlarını nasıl değerlendirirdi?

Antik Mısır’da insanlar serbest zamanlarını nasıl değerlendirirdi?

Orta Çağ ve Rönesans’ta insanlar serbest zamanlarını nasıl değerlendirirdi?

Cevaplar

1)a, 2)a, 3)c, 4)b, 5)e
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9. SERBEST ZAMAN VE REKREASYONUN TOPLUMSAL TARİHÇESİ
II (RÖNESANS SONRASI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Eğlence Ticaretinin Büyümesi

9.1.1. Çalışma Saatlerinde Kısıtlama

9.2. Rekreasyon Hareketlerinin Başlaması
9.2.1. Parkların Gelişimi

9.2.1.1. Belediyeye Ait Parklar

9.2.1.2. 20. Yüzyılın Başlarında Rekreasyon ve Parklar
9.3. Birinci Dünya Savaşında Rekreasyon Programları
9.3.1. 1920’lerde Toplumsal Rekreasyon
9.3.2. Çalışma Saatlerinin Azalması
9.3.3. Ulusal Rekreasyon Projeleri

9.3.4. Serbest Zaman Hakkında Büyük Farkındalık
9.3.5. Savaştaki Ulus

9.4. Modern Zamanda Rekreasyon ve Boş Zaman, İkinci Dünya Savaşı Sonrası
Beklentiler
9.4.1. Rekreasyon ve Serbest Zamanın Yayılması

9.4.2. Diğer Rekreasyon Programlarının Gelişmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Sizce insanlık tarihinde bireyler, ne zamandan itibaren kendilerine
ayırabilecekleri, kendi istediklerini yapabilecekleri ve en önemlisi kendilerini “özgür”
hissedebilecekleri zamana sahip olmaya başlamışlardır?
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Rekreasyon

Parklar

Çalışma saatleri

Farkındalık
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Giriş
Endüstri devrimiyle birlikte makinelerin çalışma hayatına girmesinin, insanların
çalışma zamanını kısaltacağı ve hatta zamanla insanlara ihtiyaç kalmayacağı düşünülmüştü.
Günümüzde bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiştir. Fakat sanıldığının aksine, bu seviyeye
gelmek düşünülenden çok daha uzun sürmüştür. Endüstri devrimiyle birlikte seri üretime
geçişte, insanların 18 saate varan çalışma koşullarında çalıştıklarını biliyoruz. Hatta ilk
rekreasyon programlarının 18 saatini işte geçiren kadınların, çocuklarını kreşlere bırakmaları
sonucunda ortaya çıktığı görülmüştür. Bu bölümde rekreasyonun ortaya çıkışını, ulusal
programa dönüşmesini ele alacağız.
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9.1. Eğlence Ticaretinin Büyümesi

9.1.1. Çalışma Saatlerinde Kısıtlama

1868’de çalışma saatlerini kısıtlamak için bir kongre kurulur. Grazia’ya (1962) göre,
1860’ta haftalık ortalama çalışma saatleri tüm sanayilerde 69,7 saat iken, 1890’da 61,7 saate,
1910’da da 54,9 saate düşürülmüştür.

Sonuç olarak, 19. yüzyılın son yarısı boyunca, serbest zamana olan ilgi arttı ve serbest
zaman ortaya çıkmaya başladı. Oyunla ilgili bazı korkular ve serbest zamanın açığa çıkmayan
rolünün ne olduğu hakkında sorular oluşmaya başladı (Kraus, 1998: 193).

9.1.2. Serbest Zaman Hakkındaki Kaygılar

1876’da Amerika’nın önde gelen gazetecisi, Harace Greeley şunu gözlemledi, sanat ve
bilim için öğretmenler olmasına rağmen, hiç oyun profesörü yok ve şu soruyu sorar, “Kim
bize serbest zamanlarımızda ve eğlenirken nasıl başarılı olabileceğimizi öğretecek?” 1880’de
James Garfield, insanlığın tüm gücünü iki bölümde araştırmamız gerektiğini, serbest zamana
ve uygarlığa sahip olmak için savaşmamız gerektiğini ifade etmiştir.

Bu yeni kavram endüstriyel devrimin beklenen kaçınılmaz bir sonucu hâline gelmiştir.
Şimdi Amerikalılar, geleneksel sosyal aktivitelerden uzak, kalabalık, büyük şehirlerde
yaşamaya başlamışlardır. Dolayısıyla boş zamanlarında artış olmuş ve eğlen-dinlen için para
verecek hâle gelmişlerdir. Yani tüm sınıflar için yararlı serbest zaman etkinliklerine ve
rekreasyon programlarına ihtiyaç duymuşlardır (Kraus, 1998: 193).

9.2. Rekreasyon Hareketlerinin Başlaması

Terim olarak rekreasyon hareketleri kavramı; serbest zamanda yapılan aktivitelerin
betimlenmesi ve organize edilmesi olarak kullanılmıştır. Bu gelişmeler 19. yüzyılda 4 ana
temele dayandırılmıştır:
1)

2)

3)

4)

Yetişkinlerin eğitim hareketleri,

Ulus, devlet ve belediye parklarının gelişimi,

Yerleşim yerleri ve ulusal gönüllü organizasyonların gelişimi ve

Şehir ve kasabalarda oyun alanlarının gelişmesi (Kraus, 1998, s.194).

19. yüzyıl boyunca bir yandan yetişkinlerin eğitimine devam edilirken bir yandan da
şehirdeki tarımın gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, Fransa’da işçilerin günlük
çalışma saatlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. İnsanların daha verimli çalışması ve
kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için serbest zamana ihtiyaçları vardır. Belediye
kütüphaneleri, eğitim kursları ve konferansların gelişmesi için çalışanları zorlamışlardır
(Kraus, 1998: 194).
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Amerika’da ise suç oranları artıyordu. Serbest zaman, Amerikan değerlerine katkıda
bulunabilirdi. Cumhuriyetin ilk kuruluşundan Thomas Jefferson ve John Adams gibi liderler
bu zengin ve demokratik kültürün geliştiğini ön görmüşlerdir (Kraus, 1998: 194).

9.2.1. Parkların Gelişimi

9.2.1.1. Belediyeye Ait Parklar

Uzun zaman Kuzey Amerika’da belediyeye ait parkların gelişiminde geride kalmıştı.
Çünkü Amerika ekip biçecek, avlanma yapacak ve özenle hazırlanmış bahçelere sahip değildi.
Amerika’daki ilk büyük park, New York’taki Central Park’tır. 19. yüzyılın ikinci yarısı
boyunca, Central Park farklı tasarım ve felsefesiyle diğer büyük şehirleri de etkilemiştir. Jane
Adams eğer yaşadığınız şehirde insanlardaki sorumluluk bilinci gelişmemiş ya da yaşam
koşullarından dolayı unutulmuş ise rekreasyon bu kötü alışkanlıklardan daha güçlüdür, der ve
tek başına şehveti bile bastırabileceğini ifade eder (Adams, 1910).

9.2.1.2. 20. Yüzyılın Başlarında Rekreasyon ve Parklar

20. yüzyılın başlangıcı, Amerikalıların büyük çoğunluğu için büyüyen ekonomi ve
rekreasyonel fırsatların artması açısından heyecan verici bir dönemdir. Rekreasyonel parkların
kurulduğu zamandır. Amerika’nın pek çok eyaletinde pek çok park kurulmuştur. 1906’da 41
şehirde halkın kullanabileceği rekreasyon alanları oluşturulmuş, 1920’de ise bu 465’e
yükselmiştir (Kraus, 1998: 199-200).

20. yüzyılın ilk 30 yılı boyunca rekreasyon alanlarında artışlar meydana gelmiştir.
Bazı araştırmacılar rekreasyon ve oyunu etkili bir şekilde savunmuştur. Josesph Lee, genel
olarak oyun üzerinde durmuş ve değerlerin oyun sonucu oluştuğu görüşünü savunmuştur
(Lee, 1929).

Luther Halsey Gulick ise iyi bir fizikçidir ve rekreasyon ve fizik eğitiminde özel bir
ilgi geliştirmiştir. Gulick, modern yaşamda rekreasyon ve serbest zamanın öneminin fark
edilmesi için kuvvetli bir şekilde göstermiş ve zorlamıştır. Ona göre modern suç, tarih
boyunca anti-sosyallik ve davranış bozukluğu, oyun ve rekreasyonun yanlış yapılmasından
kaynaklanmaktadır. Oyun alanı hazırlamak, kurmak; reform yapmaktan daha ucuzdur. Aynı
zamanda, halk okullarının desteklendiği gibi, çocukların oyun oynayacakları uygun yerler de
sağlanmalı ve çocuklar desteklenmelidir (Gulick, 1920)

9.3. Birinci Dünya Savaşı’nda Rekreasyon Programları

Birinci Dünya Savaşı sırasında, milletlerin hızlı hareket etmeleri toplulukların ordu
birliklerine ve askerî eğitim merkezlerine daha yakın olmalarına sebep olmuştur. Ulusal
Savunma Konseyi ve Savaş Komisyonu, oyun alanı ve rekreasyon topluluğundan savaş
zamanı için ulusal oyun alanları kurmasını istemiştir. Oyun Alanı ve Rekreasyon Topluluğu,
askerlerin ve sivillerin kullanabileceği yüzlerce savaş zamanı toplu hizmet kampları
kurmuştur.
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Bunun en yoğun olduğu zamanda, Savaş Zamanı Toplum Hizmet Kampları 3000 kişi
maaşlı çalışan işe almıştır ve 500.000 gönüllü çalışan ile 755 şehirde programlar organize
etmiştir. ABD ve Avrupa’daki diğer askeri üslerde ise Genç Erkek Hristiyan Organizasyonu
gibi gruplar, servisler ve hizmetler için destekleyici olmuşlardır. Savaşın sonucu olarak
toplumsal rekreasyon programları artmaya başlamıştır (Kraus, 1998: 209).

9.3.1. 1920’lerde Toplumsal Rekreasyon

Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte, toplum her türlü rekreasyon faaliyetlerine
daha fazla katılmıştır. Ucuz arabaların yapılışıyla ve daha gelişmiş otoban sistemleriyle
insanlar rekreasyon faaliyetlerini araştırmak için daha kolay seyahat edebilir hâle gelmişlerdir.
Kamp yapma, doğa gezintisi veya çeşitli çevresel faaliyetler popüler hâle gelmiştir. Sportif
faaliyetler ve eğlence aktiviteleri için devasa stadyumlar inşa edilmiştir. Birçok hobi ve ilgi
alanları gelişirken, radyo, fonograf veya haraketli resimler moda hâline gelmiştir. Jaz dönemi
olarak da adlandırılan 1920’lerde gece kulüpleri çoğalmış, yeni müzik ve danslar türemiş,
geleneksel ve cinsel değerler oldukça esnemiştir (Kraus, 1998: 210).

9.3.2. Çalışma Saatlerinin Azalması

Rekreasyon hareketleri gelişmeye devam ederken, haftalık çalışma saatlerinin
azalması ve boş zamanın artması gibi bir başka trend oluşmaktaydı. Benjamin Hunnicutt
(Hunnicutt, 1980) boş zamanda en büyük artışın 1901 ve 1921 yılları arasında olduğunu ve
ortalama haftalık çalışma saatinin 58,4 saatten 48,4 saate düştüğünü belirtmiştir ki bu düşüş, o
dönemin ne öncesinde ne de sonrasında asla olmamıştır.

Kısa çalışma saatleri ve yüksek ücretler, 19. yüzyılın ortalarından o döneme kadar
ilerleyici politikacılar için hep bir sorun olagelmiştir. Mahkeme kararları ve yasama, demir
yolları ve bazı tehlikeli işlerde çalışanlar için günde sekiz saat çalışma kararına varılmıştır. Bu
kararlar ayrıca sekiz saatten sonra verimin düştüğünü ispat eden Fredickson Taylor gibi
bilimsel uzmanlar tarafından da desteklenmiştir. Bu aynı zamanda, günde sekiz saat haftada
48 saat çalışma sınırlaması getirerek, diğer endüstrileşmiş Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya
gibi ülkelere de cevap niteliğindeydi. Bu standart 1924 yılında İsviçre’nin Cenova şehrinde
gerçekleşen, Uluslararası İşçi Konferansı’nda sağlık, aile ve kültürel ihtiyaçlar için, daha fazla
boş zamana ihtiyaç olduğu vurgulanarak bir tavsiye olarak benimsenmiştir (Kraus, 1998:
211).

9.3.3. Ulusal Rekreasyon Projeleri

Büyük Buhran’ın etkileriyle mücadelenin bir parçası olarak, ulusal hükûmet
rekreasyonla alakalı olarak birçok çalışma planını hayata geçirmiştir. Roichard Knapp (1923),
1933’de kurulan Ulusal Acil Rahatlama Yönetiminin parklar ve yüzme havuzları gibi birçok
yapı inşa ettiğini ve rekreasyon liderlerini istihdam ettiğini belirtmiştir. İkinci kurum olan
Sivil Çalışma Yönetimine ise 30 günde 4 milyon insanı istihdam etme görevi verilmiştir. Bu
birim diğer görevlerinin yanında, 3500 oyun alanı ve atletizm alanlarını birkaç ay içinde
kurmuştur.
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Ulusal Gençlik Yönetimi ve Toplumu Koruma Heyetinin her ikisi de rekreasyon
alanlarının yapılması gibi birçok projeyi yönetmiştir. 1932 ve 1937 yılları arasındaki beş yılda
hükûmet kamplar, binalar, piknik alanları, yüzme havuzları ve diğer yapılar için yaklaşık 1,5
milyar dolar harcamıştır. Toplumu Koruma Heyeti bazı eyaletlerde, 1993’den önce olmayan
eyalet park sisteminin kurulmasına yardımcı olmuştur.

Knapp’a (1923)’e göre İs Geliştirme Yöntemi bütün ülkede 12700 oyun alanı ve 8500
jimnastik ve rekreasyon yapısı, 750 yüzme havuzu, 1000 buz pateni pisti ve 64 atlama pisti
inşa etmiş ve geliştirmiştir.

Başkan Franklin D. Roosevelt’in Yeni Anlaşması kapsamında başlatılan bu
programlar, bütün ABD’de rekreasyon ve park haraketlerinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Bunlar serbest zamanın hükûmetin önemli bir sorumluluğu olduğunu açıkça ortaya koymuştur
(Kraus, 1998: 212).

Dünya Serbest Zaman Organizasyonu (World Leisure Organization [WLO]), ilk önce
1956 yılında Ulusal Rekreasyon Derneğinin (National Recreation Association [NRA]) bir
uzantısı olarak kurulmuştur. Dünya Serbest Zaman Organizasyonu ülkelere temel olarak bilgi,
önderlik ve teknik destek sağlamak gibi rolleri üstlenmiştir. Önceleri New York şehrinde
konuşlanmış olan kurum, daha sonra direkt olarak Birleşmiş Milletlere bağlanmıştır
(Edginton, 2013).

Kuruluş, dünya kapsamında programlar organize etmektedir. Mesela, diğer ülkelerdeki
ulusal kurumların yöneticilerini ziyaret etmek veya yerel programları desteklemek üzere
teknik destek sağlamak gibi. Kurum ayrıca birçok eğitim ve değişim programları da organize
etmektedir. Son yıllarda kurum daha çok Dünya Serbest Zaman Fuarı (World Leisure EXPO),
Dünya Serbest Zaman Oyunları (World Leisure Games) ve Dünya Serbest Zaman Festivali
(World Leisure Festival) gibi programların finansal desteklemesi üzerine yoğunlaşmıştır
(Edginton, 2013).

9.3.4. Serbest Zaman Hakkında Büyük Farkındalık

Büyük buhran, halkın serbest zamana ve rekreasyona ilgisine sebep olmuştur.
Örneğin, 1930’lardaki birçok çalışma gençler, özellikle de siyahlar, kadınlar ve kırsal
alandaki gençler için yeterince rekreasyon programı olmadığını bildirmiştir. 1930’da Ulusal
Eğitim Birliği, bütün okullarda serbest zamanla ilgili bir çalışma yürütmüştür ve Okullarda
Serbest Zaman Zorlukları, okulların daha çok rekreasyon faaliyetlerine katılması gerektiğini
bildiren bir rapor hazırlamıştır. 1999 yılında Amerikan Grup Çalışmalarını Araştırma
Topluluğu, bütün problemleri araştıran bir çalışma yapmıştır ve “Ulusal bir Sorun: Serbest
Zaman” isimli bir rapor hazırlamıştır (Kraus, 1998: 214).
Büyük buhran döneminde, sosyal çalışma yöneticilerine önderlik eden Eduard
Linderman (1939) tarafından hazırlanan raporda Amerikalı insanlar için serbest zaman
konusunun önemli bir sosyal sorun teşkil ettiğini vurgulamıştır.
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Linderman Amerikan demokrasisi için gerçek ihtiyaçları karşılaması gerektiğini
vurgulamıştır. Amerikan isçilerinin 390 milyar saat gibi büyük bir serbest zamana sahip
olduğundan, Linderman yeni serbest zamanın, özgür seçim ve minimum kısıtlama ile olması
gerektiğini tavsiye etmiştir. Fakat ülke Linderman’in serbest zaman ile ilgili formüllerini
hayata geçiremeden yeni bir krize girmiştir: Büyük Buhran-İkinci Dünya Savaşı (Linderman,
1939).

9.3.5. Savaştaki Ulus

Amerikan toplumlarında, birçok program, yeterince erkek iş gücünün olmaması ve
kısıtlı ulaşım imkânlarından dolayı yarım kalmıştır. Fakat rekreasyon ve parklar, savaşa
destek olmak için yeni programlar oluşturmuştur, Ulusal Rekreasyon Topluluğu askerî üstlere
yakın alanlardaki topluluklar için, yeni alanlar inşa etmiş ve eğitim kampları savaş güçleri için
yeni programlar geliştirmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonucunda, büyük sayıda aktif
kadın ve erkek birçok kişi rekreasyon programına katılmış bulunmaktaydı ve büyük bir haz
almışlardı. Büyük sayıda (örneğin ordudaki Özel Servisler Bölümü’nde 40.000’den fazla)
rekreasyon alanı için liderlik özelliği kazanmıştı ve tıpkı rekreasyon alanındaki profesyoneller
gibi sivil hayata dönmeye hazırdı (Kraus, 1998: 215).

9.4. Modern Zamanda Rekreasyon ve Boş Zaman, İkinci Dünya
Savaşı Sonrası Beklentiler

Birçok Amerikalı için, boş zamanın kişisel değerler ve yaşamdan alınan tatmin için
güçlü bir kaynak aldığı varsayılıyordu. Endüstriyel dönemde, işlerin yavaşlaması, özelleşmesi
ve doyurucu olmaması gibi büyük oranda kabul gören bir anlayış vardı (Kraus, 1998: 221).

David Gray ve Seymour Greben (1974) gibi eğitimciler ve yazarlar, serbest zamanı
toplumu ilgilendiren mutsuzluk, sağlık problemleri, çevresel veya enerji gibi problemlerin
çözümü için bir imkân ve genel olarak da serbest zamanı büyük bir potansiyel olarak
görüyorlardı.

1950’ler ve 1960’lar, içerisinde ırksal ve cinsel ayrım, fakirlik ve çevre sorunu gibi
konuları içeren bir sosyal dönüşüm dönemiydi. Amerikan değerlerinin ve yaşam tarzının hızlı
değiştiği bir periyottu. Aile kurumu, ayrılma ve boşanma, yaşam tarzlarının değişmesi,
cinselliğe rekreasyonel bakış açısı veya homoseksüelliğinin yaygınlaşması gibi nedenlerle
tehdit altındaydı. Kumar, pornografi ve uyuşturucu kullanımı yaygınlaştı. İllegal uyuşturucu
ticareti veya şehirlerdeki çeteleşme ile alakalı suçlar artmıştı (Kraus, 1998: 221).

9.4.1. Rekreasyon ve Serbest Zamanın Yayılması

Rekreasyon ve serbest zaman büyük oranda genişlemiştir. Spor faaliyetlerinde,
hobilerde, açık hava rekreasyon faaliyetlerinde veya fitness programlarında büyük bir artış
olmuştur. Buna paralel olarak müzik çalar, televizyon, kasetçalar veya diğer elektronik aletler
gibi evde kullanılabilecek eğlence araçlarının kullanımı da artmıştır (Kraus, 1998: 221).
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Milyonlarca insanı olumsuz etkileyen İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra büyük
sayıdaki genç çiftler evlenmişlerdir. Birkaç yıl içerisinde, bu yeni evlenen çiftler şehir
merkezlerine veya şehir çevrelerine, yani varoşlara yerleşmiştir. Şehirlerin etrafında oluşan bu
yerleşim alanlarında rekreasyon, önemli bir sorun hâline gelmiştir. Birçok varoş yerleşim
merkezi, kısa sürede yeni rekreasyon alanları ve parklar kurmuş, personel istihdam etmiş ve
yeni programlar geliştirmiştir (Kraus, 1998: 222).

Aynı zamanda, şehir merkezlerindeki popülasyon da hızlı bir şekilde değişti. Tarımda
makineleşme ve toprak kirasını ürünle ödeme sisteminden vazgeçilmesi ile birlikte,
milyonlarca siyah iş bulma amacıyla güneyden, kuzeydoğu, orta batı ve batıdaki şehirlere
göçmüşlerdir. Karayip Adalarından ve Orta Amerika’dan büyük bir Hispanik göçü şehirlere
doğru dalgalanmıştır. Genelde bu yeni yerleşimciler kırsal alanda yaşamaya alışkındı ve iş
için sınırlı yetenekleri vardı, böylelikle sağlık, barınma, huzur veya sosyal kontrol gibi birçok
soruna sebep oluyorlardı (Kraus, 1998: 222).

9.4.2. Diğer Rekreasyon Programlarının Gelişmesi

Olumsuz algılamaların tersine, diğer türdeki rekreasyon programları geçen 30 yılda
büyük oranda genişlemiştir. Bugün boş zaman hizmetlerinin en büyüğü, farklı alanlara
yayılmış ticari rekreasyondur. Seyahat ve turizm, spalar, profesyonel spor ve eğlence çeşitleri
büyük serbest zaman hareketlerinin bazılarıdır (Kraus, 1998: 236).

Rekreasyonun ticari şeklinin en etkileyici göstergelerinden birisi, 1970 yılında
rekreasyon için 91,3 milyar dolar harcanırken, 1993 yılında 304.1 milyon doların
harcanmasıdır. Amerika Ticaret Bakanlığından Thomas Blaine ve Golam Muhammed’e göre,
geçen 40 yılda Amerikan rekreasyon giderlerinde büyük bir artış olmuştur (Blaine &
Muhammed, 1991).

Benzer bir şekilde, terapatik rekreasyon, çalışan servisi, kampüs rekreasyonu ve kişisel
üyelik gibi özelleştirilmiş rekreasyon programları da ciddi oranda büyümüştü. Her bir
durumda, bu alanlar kendi profesyonel topluluklar ve iş alımlarının gelişmesiyle kendi
kimliklerini ve imajlarını geliştirmişlerdir. Örneğin, ulusal ve yöresel konferanslara
sponsorluk yapmak, dergi ve gazete basımları veya bazı özel durumlarda eğitim ve
sertifikasyon programları gibi (Kraus, 1998: 237).
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Uygulamalar

1)
Çevrenizde çocuklarını kreşe gönderen aileler ile görüşme yapınız. Çocuklarını
neden kreşe gönderdiklerini öğrenmeye çalışınız. Kreşe gönderme yaşının hangi yaşa kadar
düştüğünü öğrenmeye çalışınız.
2)
Çevrenizdeki parkları
kullanmaktadırlar, gözlemleyiniz.

inceleyiniz.

İnsanlar

parkları

ne

amaçla
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mi?

Uygulama Soruları

1)

İnsanlar çocuklarını kreşe göndermektense kendileri bakmayı tercih ederler

2)

Çocuklarını kreşe gönderen aileler, genellikle çalışan anneler midir?

3)

Çocukların en erken kreşe başlama yaşı kaçtır?

4)
Çevrenizdeki parklar, ortalama hangi yıllarda yapılmıştır? Çevrenizde
yapılmaya devam eden parklar var mıdır?

5)
İngiltere’de parkların 18. yüzyıldan itibaren yapılmaya başladığını görmüştük.
Parkların insanların yaşam kalitesini artırdığı söylenebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölüm Amerikan devriminden 20. yüzyılın ortalarına kadar olan Amerikan tarihini
içermektedir. 20. yüzyılın başlangıcı, Amerikalıların büyük çoğunluğu için, büyüyen ekonomi
ve rekreasyonel fırsatların artması açısından heyecan verici bir dönem olmuştur. Çalışma
saatlerinde kısıtlamalar yapılmış ve serbest zamana ihtiyacı ortaya çıkmaya başlamıştır.
Böylece bu yüzyılın başlangıcında rekreasyon alanlarında artışlar meydana gelmiştir.

1930’lardaki Büyük Buhran insanları üzerinde büyük bir etki yapmış, hükûmetin
rekreasyon kurumları inşa etmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla rekreasyonun gelişmesine
genel olarak olumlu bir etki yapmıştır. 1940’larin başında rekreasyon servisleri, Amerikan
hayatında yerini almıştır. 1945’lerden 1970’lerin başına kadar olan dönem, çoğu aile için
olumlu bir dönemdir. 1990’dan sonra, oyun alanları akımı büyümüş ve nihayetinde kurumlar,
profesyonel topluluklar ve yükseköğretim kurumlarının gelişmesini sağlamıştır.
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Bölüm Soruları

1)
1868 yılında çalışma saatlerini kısıtlamak için kurulan kongre ile haftalık
ortalama çalışma saati 69.7 iken, 1910 yılında kaç saat olmuştur?
a)

65.3

c)

61.7

e)

54.9

a)

Yetişkinlerin eğitim hareketleri

c)

Devlet ve belediye parklarının gelişimi

e)

Şehir ve kasabalarda oyun alanlarının gelişmesi

a)

İkiz Kuleler

c)

Central Park

e)

Galata Kulesi

b)
d)

63.2

59.8

2)
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda gerçekleşen rekreasyon hareketleri
arasında sayılmaz?
b)
d)

Alışveriş merkezlerinin gelişimi

Ulusal gönüllü organizasyonların gelişimi

3)
19. yüzyılın ikinci yarısında yapılan, farklı tasarım ve felsefesiyle diğer büyük
şehirleri de etkileyen yapı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
b)
d)

Eifel Kulesi

Pisa Kulesi
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4)
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte toplumun her
türlü rekreasyon faaliyetlerine katılımını arttıran bir etmen değildir?
a)

Ucuz arabaların yapılması

c)

Devasa stadyumlar inşa edilmesi

e)

Gece kulüplerinin artması

a)

1880

c)

1900

e)

1924

b)
d)

Gelişmiş otoban sistemleri

Sosyal medyadaki gelişmeler

5)
Günde en fazla 8 saat çalışma kuralı, İsviçre’de gerçekleşen uluslararası işçi
konferansında kaç yılında kabul edilmiştir?
b)
d)
6)
Açıklayınız.

1890

1914

Çalışma saatlerindeki kısıtlama, tarih boyunca nasıl gerçekleşmiştir?

7)
Rekreasyon hareketleri ne zaman ve nerede başlamıştır? Hangi temellere
dayanmaktadır?
8)

9)

10)
çıkmıştır?

Parklar ne zaman ve nasıl gelişmeye başlamıştır?

I. Dünya Savaşı dönemindeki rekreasyon programları hakkında bilgi veriniz.

Serbest zaman hakkındaki büyük farkındalık nedir ve ne zaman ortaya

Cevaplar

1)e,2)b, 3)c, 4)d, 5)e
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10. POPÜLER REKREASYON: BİR TOPLUM TASARLAMA ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Popüler ve Rasyonel Rekreasyon
10.1.1. Kasabalar ve Aşırılık
10.1.2. Şehirlere Geçiş

10.2. Sokak Rekreasyonu
10.2.1. Yasaklamalar

10.2.2. Mahkemeler ve Düzenlemeler
10.3. Devlet Otoritesi

10.3.1. Rekreasyon ve Sağlık

10.3.2. Kentler ve Rekreasyon
10.3.3. Aktivite Türü

10.3.4. Rekreasyon İhtiyacı: Balıkesir Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Bir toplumun boş zamanlarını tasarlayarak ve değiştirerek o toplumu kontrol
altında tutmak mümkün müdür?
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•
•
•

Popüler rekreasyon

Anahtar Kavramlar

Sokak rekreasyonu

Rekreasyon ihtiyacı
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Giriş

Zaman zaman insanların bir futbol müsabakasını izlerken aşırı derecede alkol
tükettiklerine ya da saldırgan hareketler sergilediklerine şahit olmuşuzdur. Bu davranış
şekilleri, sadece günümüze has değildir. 1835 yılında İngiltere’de sokak futbolu, saldırganlık
ve şiddet içerdiği sebebiyle mahkemeler tarafından yasaklanmıştır. Aynı dönemde pek çok
geleneksel aktivitede düzenlemeye gidilmiştir. Bu bölümde sokak rekreasyonunun daha
mantıklı ve kabul edilebilir bir şekle dönüştürülmesini, rasyonel ve popüler rekreasyon hâlini
almasını inceleyeceğiz.
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10.1. Popüler ve Rasyonel Rekreasyon

İngiltere’de Viktorya devri olarak bilinen devirde ortaya çıkmış iki kavramdır. Büyük
Britanya İmparatorluğu’nun sanayi devrimi sonrasında en zengin olduğu ve refaha kavuştuğu
devir olarak da nitelendirilebilir. Bu dönemde İngiliz toplumunda köklü değişiklikler
meydana gelmiş ve reform hareketi sonrasında başlamıştır. Bu periyot İngiltere’nin en zengin
olduğu dönemdir. (1830-1880) Napolyon Avrupa’yı kan gölüne döndürürken, İngiltere ayrı
bir kara parçasında olduğu için gelişimine devam etmiştir ve dünyanın en modern, en güçlü
ve en zengin imparatorluğu hâline gelmiştir.
Yaklaşık bir asır süren bu dönemde 40 bine yakın roman yazıldığı söylenir. Ayrıca
dönemin başlangıcında %20 olan şehirli nüfusu, 1901'de kraliçe Victoria öldüğünde %75
olmuştu. İngiltere nüfusu, bu dönemde 20 milyondan 40 milyona çıkmıştı. Ailelerin 9-10
çocuğu olması sık rastlanan bir durumdu ve bu çocukların tamamı küçük yaşta madenlerde ya
da fabrikalarda çalışıyordu. 1870'de parlamento 5 ile 13 yaş arasındaki çocukların okula
gitmesini zorunlu kılan kanunu geçirene kadar da bu böyle sürdü ve çocuklar okula gitmedi.
Yalnızca bir kısmı kiliselerin pazar günleri açtığı okula gidip din eğitimi alıyorlardı.

Popüler rekreasyon, Victoria döneminde ve çeşitli modernleşen toplumlarda baskın
sınıfların ve grupların hâkim olması düşüncesidir. Buna göre belirli spora katılım sağlıklı ve
disiplinli bir iş gücü yaratacaktır. Rasyonel rekreasyon, on dokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nin
ortasında reforma dayalı ahlaki bir projedir. Buna göre geleneksel popüler rekreasyon
aktiviteleri gibi aktivitelere endüstri devrimi öncesi aktiviteler de diyebiliriz. Toplumun
evlerinde yapılan çeşitli serbest zaman aktivitelerinin yerine belirli fiziksel aktivitelerin
getirilmesini öngören bir bakış açısıdır.

Aslında bu anlamda bakıldığında, bir toplum tasarımıdır. Böylelikle toplum istenilen
suç ve aşırılıklara kaçmayacak, öte yandan da fiziksel olarak işlere hazır bir şekilde
tutulacaktır.

10.1.1. Kasabalar ve Aşırılık

İngiliz tarihçilerine göre popüler rekreasyon, keyif vermeyen aktivitelerle dolu bir yer
olan ve neredeyse rekreasyonun hiç ama hiç gerçekleşmediği yerler olan kasabalardan
bahsetmektedirler. Tabii ki burada göz ardı edilmemesi gereken şey kasaba işçisinin zaman
yokluğu, rekreasyon yapabileceği yer yokluğudur.

Bu dönemde meydana gelen festivallerde ve toplanmalarda, ekseriyetle insanların aşırı
derecede sarhoş oldukları ve halkı rahatsız edecek davranışlarda bulundukları tarihçiler
tarafından gösterilmektedir. Aynı zamanda oyunlar kilise bahçelerinde oynanmakta ve bazı
oyunlar kan dökülmesine, akabinde başkaldırıya yol açmaktadır.
Burada dirençli ritüellere bağlı popüler bir kültür ve bu kültürün bir devamı ve parçası
olarak rekreasyon karşımıza çıkmaktadır. Kasaba hayatının içe bakışı ve ona göre, onun
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takvimine göre şekillenmektedir. Bu takvimde genellikle festivallerle ve hasat zamanı ortaya
çıkan kutlamalar yer alır.

Diğer endüstri öncesi toplumlarla ortak olarak, iş ve serbest zaman arasında kesin bir
ayrım yoktur. Günlük işler belirli sosyalleşmeler çerçevesinde yapılır. Rekreasyonun
kaynakları ve araçları genellikle özgürce ve bedava olarak toplumun ortak kaynaklarından
elde edilir. İnsanlar kendi keyiflerini kendileri oluştururlar. Bütün olanlar sanki çılgın bir parti
havasında gerçekleşir; yeme, içme, kavga etme ve aşk yapma sanki büyük bir parti
oluyormuşcasına gerçekleşir. Bu zamanlarda yönetici otorite dahi, olanları görmezden gelir;
dünya ters yüz olur. Otorite, festivallere para sağlamak suretiyle katkıda bulunur.

10.1.2. Şehirlere Geçiş

İngiliz toplumunda meydana gelen çok büyük değişmeler ve sosyal hareketlilik
neticesinde, bu köy hayatı diyebileceğimiz kökten hayat da çok büyük değişimlere uğrar ve
bununla birlikte popüler rekreasyon da çok büyük değişimlere uğrar. Şehirlerin büyümesi
evanjelizm işçi sınıfının yeni endüstriyel kapitalizm altında disipline edilme çalışmaları
sayesinde bu eski rekreasyon tipi değişmeye başlayacak ve yöneten sınıf üzerinde yeni
etkilere yol açacaktır.

Resim 1: Viktorya Dönemi İngiltere’sinde Çocuk İşçiler

Eskiden sahip oldukları ve hatta destek verdikleri görüşlerin yerini artık toleransı
azalmış, sosyal olarak baskıcı ve sadece ilerlemeyi hedefleyen bir görüşe dönüşecektir.
Folklor kültürüne bağlı rekreasyon bu anlamda on sekizinci yüzyılın ortalarından itibaren
direkt saldırı altında kalacak ve yok olmaya yüz tutacaktır. Malcolmson’un gösterdiği gibi
sınıf nefreti yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu anlamda 1850’lerden sonra
rekreasyonda da çok büyük değişiklikler meydana gelecektir.
Bu, tam anlamıyla toplumun kontrolüdür. Eğlenen sınıftan, eğlence tarzlarından,
folklorlarından rahatsız olan bir sınıfın diğerini kontrol etme isteği ve gerekirse yasalara,
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düzen koruyuculara başvurarak bu sınıfı kontrol etmek, esas amaçtır. Tarih araştırmaları ve
tartışmaları tam olarak bize zamanın resmini çizmeye ve rekreasyonun tamamen yeni bir form
ve tamamen yeni bir şekil aldığı üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Mekanize olmuş fabrika üretimleri, şehirlerin hızlı büyümesi, sosyal ve ekonomik
hayattaki alışılagelmiş pek çok şeyin değişmesine sebep oldu. De Grazia’ya göre endüstri
devrimi sırasında serbest zaman, işin altında yok olmaya yüz tuttu (De Grazia, 1964). Tekrar
ortaya çıktığında ise sadece tekrar hayatın içerisine yerleştirildi. Böylelikle tamamen ayrı,
manipülasyona açık yepyeni bir sektör oluşturdu.

10.2. Sokak Rekreasyonu

Artık bundan böyle iş ve serbest zaman birbirinden ayrılamaz aktiviteler değildi.
Ayrıca günlük ya da yıllık olarak homojen ve geleneksel toplumlarda olduğu gibi tekrar eden
aktiviteler olmaktan çıktı. Çok nüfuslu ve kalabalık şehirlerde rekreasyon, kesinlikle işten
ayrıldı ve artık iş yerinde yapılabilir aktivite değildi. Buna ek olarak sosyal hayat tarafından
kontrol edilen ve düzenlenen aktiviteler olmaktan çıktı.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısının rekreasyon aktiviteleri, kesinlikle kendinden
önceki rekreasyon aktivitelerinden ayrılır bir hâl aldı. Sadece yeni teknoloji ve sosyal
grupların oluşması ile ilgili değil; aynı zamanda kişilerin endüstrileşmiş toplum içerisinde
serbest seçimleri dolayısıyla yepyeni boyutlar aldı. Yeni dünyada bir adam fabrika kapısından
dışarıya adımını attığında, daha önceki her zamandan kendini daha özgür hissetti.
Yukarıdan bakıldığında serbest zamanın bir problem teşkil ettiği ve sosyal rahatlığın
gelmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda hemfikir olundu. Endüstriyel
kapitalist toplumda iş disiplinine ek olarak, oyun disiplini getirilmesi ve bu sayede sosyal
kontrolün sağlanması temel amaçtı.

Resim 2: Aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için özel ayakkabılarla yapılan dövüş

Popüler rekreasyonu kabul edilebilir kılmak için reformcular gelenekten gelen
sınıfların düşmanca ve kabul etmeyen karşı koymaları ile de karşılaştı. Bunun için lisanslı bir
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ticaret rekreasyon aktiviteleri tasarlamayı ön gördüler. Bu anlamda rasyonel rekreasyon, diğer
bir deyişle geliştirilmiş rekreasyon, kurumsallaşmış eğitim üzerinden şekillenen bir reform
olarak görülebilir.

10.2.1 Yasaklamalar

Otoriteler sokak rekreasyonunu üç ana sebepten dolayı yasaklamak istediler. Bunun
ilk ve en açık sebebi kamusal alanın kullanımı ile alakalıydı.
1) Kamusal alandaki rahatlığın gecekondulaşma ile yok olmasıydı.

2) Sokak oyunlarının ahlaki olmaması ve fazla derecede toplumsal olmalarıydı.

3) Büyük sosyal grupların tehdit teşkil etmeseydi.

Herne kadar 1850’lerden sonra çalışan sınıf hareketleri büyük tehditler oluşturmasada,
rekreasyon için toplanan kalabalıkların ansızın bir sosyal tehdide dönüşmesinden
korkulmaktaydı. Ayrıca orta sınıf ve üst sınıf, sokak rekreasyonu için toplanan grupların
ödüllü dövüşler ve hayvan dövüşleri ile ilgisi olduğunu, bir şekilde kumar ve şiddetle
bağlantılı olduklarını düşünüyordu. İşte bu sebeplerden kolektif sokak aktiviteleri Victoria
yöneticileri için suç oluşturma gücüne sahip, kişisel güvenliği tehdit eden unsurlar gibi
gözükmekteydi.
Endüstri öncesi sokak rekreasyonuna karşı savaşta otoriteler ilk olarak güçlerini ve
yasaklamalarını kan sporlarına çevirdiler. Horoz dövüşlerini, boğa ve köpek arasındaki
dövüşleri ve diğer hayvanlar arasındaki dövüşleri yasakladılar. Bu tip rekreasyon aktiviteleri
her ne kadar gücünü yitiriyor gibi gözükse de aslında bir statü göstergesidir. Bunun akabinde
otoriteler dikkatlerini daha dirençli sokak sporlarına çevirdiler; bunlar paralı dövüşler ve
futboldu (F. Gale, 1888).

10.2.2 Mahkemeler ve Düzenlemeler

1882 yılında yüksek mahkeme, böyle bir dövüşü izlemeye gelenleri neredeyse suçlu
bulacaktır. Bunun arkasındaki görüş şuydu; herhangi iki insanın, herhangi bir tartışma
olmaksızın birbirini nakavt etmek için bir ya da iki saat boyunca dövüşmelerinin sebebi orada
bulunan izleyicilerdi. Mahkemelerin ısrarlı tavırları sonucunda sokak dövüşleri sona erdi.
Yeni kurallarla spor, sosyal olarak daha kabul edilebilir bir hâle geldi. Boksun rasyonalize
edilerek iç mekânlara alınması, yine de izleyicilerin dışarıda olması gerekiyordu.
Antik bir oyun olan sokak futbolu da bu yasaklamalardan nasibini aldı. Binlerce
insanın izlemek için geldiği derbi maçları alkol, vandalizm ve şiddet içermekteydi. 1829
yılında bir futbol maçı izleyen Fransız şöyle demişti: “Eğer buna futbol diyorlarsa niye kavga
ediyorlar?”

Yine kanun adamları 1835’te çıkan bir yasaya dayanarak sokaklarda futbol oynamaya
yasak getirdiler, oynayanları ise çeşitli para cezalarına çarptırıldılar. Zamanın otoriteleri şöyle
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dedi:40000 nüfuslu bir şehirde eğer bu nüfusun üçte biri işçi sınıfı ise buradaki insanlar uygun
olmayan bu çeşit eğlencelere katılmamalıdırlar.

Resim 3: Viktorya Dönemi Futbol Müsabakası

Tıpkı boks gibi, sporların sokaklarda yapılması ciddi derecede kontrol altına alındı.
Pek çok spor oyunu, belediyeye ait alanlarda oynanmaya devam etti. 1863 yılında bir grup
okul öğrencisi futbol federasyonu kurdu. Bir tek İngiltere’de futbol federasyonunun önünde
ülkenin ibaresi yer almaz. Türkiye’de futbol federasyonu, Türkiye futbol federasyonu olarak
geçerken; İngiltere’de futbol federasyonun adı sadece futbol federasyonudur.
En sonunda rasyonelize edilmiş ve disipline edilmiş bir oyun olarak futbol, orta sınıfın
olurunu aldı. Bu küçücük organizasyon sadece 20 yıl içerisinde ulusal spor hâline dönüşecek
ve profesyonel futbolcular çalıştırmaya başlayacaktır.

10.3. Devlet Otoritesi

Her ne kadar Victoria dönemi ve yasakları bazı tarihçiler tarafından eleştirilse de
aslında günümüz İngilteresi’nde pek çok uçsuz bucaksız parkın, binlerce amatör spor
kulübünün oluştuğu, köklerinin atıldığı zamanlardır. Bu anlamda devletin ve otoritenin direkt
müdahalesi ileride pozitif sonuçlar vermiş, günümüzde rekreasyon olgusunun üst seviyeye
çıkmasına sebep olmuştur. Rekreasyon ve eğlenceye devlet müdahalesini tartışmak
gerekir.Toplumsal sınıfları ezmeyecek düzeyde bir müdahale, ileride pozitif sonuçlar
doğurması açısından gerekli ve yerinde olabilir. Devletin, organize olmayan rekreasyon tipi
olarak bahsettiğimiz popüler rekreasyonu, rasyonel rekreasyona dönüştürerek ve çeşitli
müdahaleler yaparak günümüzdeki hâlini alması son derece önemli bir konudur.

10.3.1. Rekreasyon ve Sağlık

Devlet ve otorite, fiziksel olarak fit olmanın işçiler üzerindeki önemini fark eder.
Özellikle çalışan işçi sınıfının fiziksel aktivitelere ulaşmaktaki yetersizliğini gördükten sonra
bu konuda pek çok müdahale yapmıştır. Aynı zamanda işçilerin daha az hastalanması, daha az
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üretim kaybı demektir (Fraser, 1979). Bunun için halk sağlığını arttırmak için yapılabilecek
en güzel eylem, büyük sahalar ve parklar açmaktır.

Bir danışman olarak çalışan Dr. Edwin Chadwick özellikle halk yürüyüşlerinin bu
tabaka insanlar için son derece önemli olduğunu belirtmiş; onları pahalı, demoralize eden ve
sağlığı tehdit eden diğer aktivitelerden üstün kılmıştır (Chadwick, 1965). Takip eden zamanda
parklar ve oyun alanları şehir yaşamının en önemli parçası olmuştur. Aynı zamanda amatör
spor kulüpleri de rekreasyonel anlamda büyük saygınlık kazanmışlardır.

10.3.2. Kentler ve Rekreasyon

Ne yazık ki günümüzde birkaç kent dışında ülkemizde bu durum söz konusu değildir.
Hem sağlıklı çalışan bireyler hem de sağlıklı bir şekilde spor yapan bireylerin önemi on
dokuzuncu yüzyılın başlarında rasyonel rekreasyon adı altında anlaşılmış ve uygulamaya
konulmuştur. Fakat günümüzde ne yazık ki ülkemizde bu hassasiyet hâlâ daha eksiktir.

Tabii ki bu iş tamamıyla devlet eli ile yapılacak diye bir kaide yoktur Victoria
döneminde de bazı özel mülk sahipleri çevrelerine rekreasyon alanları ve parklar yaparak
arazilerinin değerini arttırma yoluna gitmişlerdir (Vorspan, 2000). Bu da bizim hâlen
algılayamadığımız ve hayata geçiremediğimiz bir meseledir. Kim evinin bir parka ya da oyun
alanına yakın olmasını istemez ki? Fakat biz ne yazık ki çarpık kentleşme sonucunda
apartmanları yan yana dikerek, rekreasyon alanları bırakmayarak aslında kendi mülkümüzün
değerini düşürmekteyiz.

Karaküçük ve Gürbüz, rekreasyon ve kentlileşme üzerine yazmış oldukları kitapta bize
ayrıntılı bir şekilde kent ve rekreasyon arasındaki bağlantıyı anlatırlar (Kararküçük & Gürbüz,
2007). Popüler rekreasyondan bu yana, kentler için çok şey değişmiştir. Karaküçük ve
Gürbüz’e göre “Kentler sadece bireylerin ekonomik yaşamlarını ve çalışma koşullarına
ortam yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda bireylerin rekreasyon ihtiyaçlarını giderecek
düzenleyici ve yönlendirici rollerde üstlenirler.” (Ibid, 99). Kentler bu rolünü yerine
getirirken, boş zaman hizmetinin niteliği ve niceliğinde önemli çeşitlilik arz ederler.

Kentler, insanların rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahiptirler.
Bu ihtiyaç yasalarla da güvence altına alınmıştır. İşte bizim rasyonel rekreasyon adı altında
anlatmaya çalıştığımız mesele, bu yasal düzenlemelerin ilk ortaya çıkış zamanlarını
göstermektedir. Bu açıdan kent ve insanın birlikte yaşaması, kentleşme, kentlileşme
beraberinde rekreasyonel faaliyetleri getirmekte yükümlüymüş gibi durmaktadır. Aksi
takdirde kalabalıklar kendi geleneksel yollarından giderek gerek çevrelerine gerekse
yaşadıkları kentlere rekreasyon adı altında, boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz adı altında,
zarar vermektedir. Tarih açık bir şekilde bunu göstermiştir.

10.3.3 Aktivite Türü

Karaküçük ve Gürbüz kentte yaşayan bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel
durumuna göre katıldığı rekreasyonel faaliyetlerin, kendisini ayrıcalıklı tipi kazanmış birey
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olarak göstermeleri durumunu göz ardı etmemişler bir bakıma bireyin statüsünün sembolü
olarak rekreasyon alışkanlıklarını ortaya koymuşlardır.
Tabii ki bu durum, yeni değildir. Viktorya dönemi İngilteresi’nde de alt sınıf ve üst
sınıf, rekreasyonel etkinlikler açısından statü ve çeşitlilik göstermekteydi. Aktivitenin şekli
dahi sınıf ile ilişkili olarak düşünülebilirdi.
Üst sınıf için olan aktiviteler genellikle

Alt sınıf için olan aktiviteler genellikle

tenis.

sokak futbolu.

Karmaşık ve pahalıydı; örnek olarak gerçek Basit, ucuz, ulaşılabilirdi. Örnek olarak,
Kurallara bağlıydı, kıyafetler ona göreydi.
Patronluk ile ilişkiliydi, bir aracı rolü
görürdü, yürümek gibi.

Seyahat engeli olmamaya bağlı olarak
uzaktı.

Basit yazılı olmayan kuralları vardı.
Genellikle şiddetle sonuçlanırdı.

Bulunulan yere göre değişirdi, işe
gitmek için yürümek gibi.

Seyahat engelinden dolayı yereldi.

Tablo 6: Sınıf Ayrımına Göre Aktivitelerin Nitelikleri (Scoot, 2004).

Artık bir vatandaş olmak, kentli olmak günümüzde beraberinde rekreasyonu da
getirmektedir. Vatandaşların bölgelerindeki eksiklikler, onları boş zamanlarından alıkoyan
etmenler; diğer adıyla rekreasyon engelleyicileri, katıldıkları rekreasyon aktiviteleri, katılmak
isteyecekleri rekreasyon aktiviteleri, kentte değişmesini istedikleri çevresel etmenler, bütün
bunlar, artık günümüzde akademisyenler tarafından araştırılmakta ve kent yönetimlerine
sunulmaktadır.

10.3.4. Rekreasyon İhtiyacı: Balıkesir Örneği

Bizde hem yerel yönetimlere hem de genel anlamda çevremize katkıda bulunmak için
zaman zaman bu tip araştırmalar yapmaktayız. 2011 yılında yaptığımız ve Güney Marmara
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenip ardından robotlaştırılan projede sorduğumuz serbest
zaman sorusu da bunlara bir örnek teşkil etmektedir (Canatan ve ark., 2013).
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Tablo 7: Sıkça Yapılan Serbest Vakit Etkinlikleri (%)

Yine aynı şekilde yöneticilere yol göstermesi açısından sorduğumuz eksiklik sorusu da
bize rekreasyona ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve bu konudaki düzenlemelerin bir an önce
yapılması gerektiğini kanıtlar niteliktedir.

60

Kesimlere Göre Eksikliği
Hissedilen Olanaklar-I (%)

50
40
30

Merkez

10

Kıyı Kesimi

İç Kesim

20
0

Bisiklet Otopark Yürüyüş Sinema Alışveriş
yolu
parkuru
merkezi

Tablo 8: Kesimlere Göre Eksikliği Hissedilen Olanaklar (%) (Ibid.: 193).

Kısaca tabloyu yorumlamak gerekirse maddelerin tamamı neredeyse rekreasyon ile
ilgilidir. Otopark, artan araç trafiğine bağlı olarak karşımıza çıkarken; diğer tüm maddeler,
insanların rekreasyon faaliyetleri için gerekli eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yetersiz ve eksik olanaklar şehirlere göre incelendiğinde Balıkesir ve Çanakkale arasında
önemli farklılıklar görülmemiştir. Ancak pek çok konuda Balıkesirlilerin daha fazla oranda
ilgili sorunlara dikkat çektikleri görülmektedir. Sözgelimi “bisiklet yolu”, “yürüyüş parkuru”,
“sinema”, “alışveriş merkezi”, “park”, “eğlence merkezleri”, “spor tesisleri” ve “eğitim
kuruluşu” gibi konular daha fazla oranda işaretlenmiştir. Kesimlere göre bir kıyaslama
yapıldığında ise tüm olanaklar bakımından iç kesimin daha fazla gereksinim içinde olduğu
anlaşılmaktadır.

Bu sonuçlar hem bize hem de yöneticilere sunulan bir rapor olmanın ötesinde,
hayatımızda rekreasyonun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, hatta ve hatta yapamasak dahi
158

önemini ve ihtiyacını koruduğunu anlatır niteliktedir. Bu konuya daha detaylı bir şekilde
Türkiye’de Rekreasyon ve Serbest Zaman bölümünde değineceğiz.
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Uygulamalar

Çevrenizde eğlenen insanları inceleyiniz. Eğlenirken nasıl davranışlar sergilediklerini
gözlemleyiniz.

160

Uygulama Soruları

1)
Çevrenizdeki insanlar eğlenirken aşırıya kaçtıkları oluyor mu? Sizce bu
aşırılık, diğer insanları etkilediği sürece bir suç unsuru oluşturuyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İngiltere’deki Viktorya döneminden bahsedilmiştir. Büyük Britanya
İmparatorluğu’nun en rahat dönemi olduğu söylenebilir. Bu dönemde, Avrupa kan gölüne
dönerken, İngiltere güçlü bir imparatorluk hâline geldiği belirtilmiş ve popüler ve rasyonel
rekreasyon kavramları üzerinde durulmuştur.

O dönemde kasaba ve şehirlerde yapılan rekreasyon faaliyetlerinin olduğu ve 19.
yüzyıl ile eğlen-dinlen aktivitelerinin daha serbest koşullarda gerçekleştiği görülmüştür.
Mahkeme kararlarıyla sokak rekreasyonlarına sınırlamalar getirilerek, devlet eliyle popüler
rekreasyon rasyonel rekreasyona dönüştürülmüştür. Rekreasyonun sağlık üzerindeki
etkisinden bahsedilmiş, kentlileşmenin beraberinde rekreasyonel faaliyetleri getirdiğini ve bu
faaliyetlerin bireylerin statüsüne göre değiştiği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Büyük Britanya İmparatorluğu’nun sanayi devrimi sonrası en zengin olduğu ve
refaha kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

George devri

c)

İngiliz iç savaşı

e)

Elizabeth devri

b)
d)
2)

Edward devri

Victoria devri

I. Kamusal alandaki rahatlığın gecekondulaşma ile yok olması

II. Sokak oyunlarının ahlaki olmaması ve aşırı derecede toplumsal olmaları
III. Büyük sosyal grupların tehdit teşkil etmeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otoritelerin sokak rekreasyonunu yasaklamak
istemelerinin nedenleri arasındadır?
a)

Yalnız I

c)

II ve III

e)

I, II ve III

a)

Çelik çomak

c)

Basketbol

e)

Körebe

b)
d)

I ve II

I ve III

3)
Aşağıdakilerden hangisi 1835 yılında çıkarılan bir kanunla İngiltere’de
yasaklanmıştır?
b)
d)

Futbol

Yüzme
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4)
Aşağıdakilerden hangisi üst sınıf için olan rekreasyon aktivitelerinin
özelliklerinden biri değildir?
a)

Karmaşık ve pahalı olması

c)

Patronluk ile ilişkili olması

e)

Seyahat engeli olmamasına bağlı olarak uzak olması

a)

Yürüyüş yapmak

c)

Televizyon izlemek

e)

Spor yapmak

b)
d)

Kurallara bağlı olması

Bulunulan yere göre değişmesi

5)
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılında yaptırdığı araştırmaya göre
bölgede yaşayan insanların en sık yaptıkları serbest zaman aktivitesi aşağıdakilerden
hangisidir?
b)
d)
6)

7)

8)

9)

10)

Alışveriş yapmak

Ev ziyaretlerine gitmek

İngiltere’de Victoria döneminde toplumsal hayatta görülen değişimler nelerdir?

Sokak rekreasyonu nedir? Hangi tip aktiviteleri içerir?

Sokak rekreasyonuna getirilen yasaklamalar ve düzenlemeler nelerdir?

Rekreasyon ve sağlık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Üst sınıf ve alt sınıf için olan rekreasyon aktivitelerinin farklılıkları nelerdir?

Cevaplar

1)d, 2)e, 3)b, 4)d, 5)c
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11. YENİ DÜNYA: TÜKETİM TOPLUMU VE SERBEST ZAMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Teknolojik Gelişme ve Tüketimin Yaygınlaştırılması
11.1.1. Modern Zamanlarda Zaman

11.1.2. Kitle İletişim Araçları ve Yeniden Üretim
11.1.3. Moda, Marka ve Mekân Etkisi

11.2. Tüketimin Tapınakları: Alışveriş Merkezleri

11.2.1. Televizyon Reklamları ve Tüketim Kültürü Değerleri

11.3. Bireyin Tüketici Olarak Sosyalleşmesi: Tüketiyorum Öyleyse Varım
11.3.1. Söylem Etkisi

11.4. Boş/Serbest Zaman Etkisi
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1)
musunuz?
2)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Alışveriş merkezine gittiğinizde kendinizi bir şey almak zorunda hissediyor
Rekreasyonun bir tüketim hâline dönüştüğünü gözlemliyor musunuz?
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•
•
•
•

Tüketim

Anahtar Kavramlar

Rekreasyon

Alışveriş merkezleri

Tüketim kültürü
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Giriş

Hayatımızda tüketim toplumunun vazgeçilmez bir parçası olan televizyon ve
alışverişin serbest zamanlarda gerçekleşen aktiviteler olduğunu belirtmeliyiz. Bu anlamda
serbest zamanların da dönüştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu bölümde bu dönüşümün nasıl
gerçekleştiğini göreceğiz.
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11.1.Teknolojik Gelişme ve Tüketimin Yaygınlaştırılması

Teknolojinin artışı ile birlikte verimlilik de artış göstermiştir. İnsanlar artık işlerini
sadece kas gücüne bağlı olarak yapmamaktadırlar. Pek çok makine, robot ve bunları kullanan
insanlar olarak, daha rahat ve güvenli işlere kavuşmuşlardır. İnsanlar daha az emekle daha çok
üretmeye başlar hâle gelmişlerdir. Bunun en önemli sonucu ise kişiler için artan zaman
olmuştur. Teknolojinin üretime dâhil olması ile yaşam standartlarında da yükselme
görülmüştür. Kişiler bu süreçte diğer insanlarla sosyalleşme sürecine daha çok dâhil olma
fırsatı edinmişlerdir.

11.1.1. Modern Zamanlarda Zaman

Serbest zamanlarında da insanlar, birer tüketim makinasına dönüşmeye başlamışlardır.
Çünkü insanlar tükettikçe, üretimde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Kişi bir malı
raftan alır almaz o tekrar ve yeniden üretim sürecine çoktan girmiş olur. Toplumumuzda artık
ne yaptığından ziyade ne giydiğin, ne kadar sosyal medyada yer aldığın ya da nasıl tükettiğin
önemli olmaya başlamıştır. Bu anlamda reklam son derece bireysel bir hâle gelmiş, kişilerin
kendileri birer reklam aracı olmuş, reklam yapılan şeyde reklamın ta kendisi hâlini almıştır.
Bir şeyin “sözde” gerçek değerinden çok, onun nasıl pazarlandığı, süslendiği ve vitrine
konduğu önemli ve dikkat çekici hâle gelmeye başlamıştır. Bunun en net örneğini sosyal
medyada, kişilerin bizzat kendilerini, birer ambalaj kâğıdına koyarken yaptıkları eylemler
olarak görebiliriz.

Resim 1: Sosyal Medya Saati

En son araştırmalar aslında tahmin ettiğimizden daha az süreyi sosyal medyada
harcadığımızı gösterir hâle gelmiştir. Sosyal medya kullanımını en çok 2 saat olarak beyan
edenlerin yüzdesi %67 olarak bulunmuştur. 24 Bunun yanı sıra çağımızda en büyük sosyal
kontrol araçlarından bir tanesi olan televizyon ise popülerliğini bir dönem sosyal medyaya
kaptırsa da bunu tekrar kazanmış gibi gözüküyor. Çünkü 2013 yılında ortalama harcanan
zaman 3.2 saat iken, şimdi ise düşüş olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun en önemli rolü,
tekrar ederlik gibi gözükmektedir. Sosyal medyada videolar, belirli “caps” adı verilen
24
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eğlenceli fotoğraf üstü yazıları artık belirli bir doygunluğa ulaşmakta; sosyal medya, belirli
bir “üretim” yeri ve propoganda yeri olmaktan daha ziyade, var olan şeylerin tekrar
paylaşıldığı ve hatta tekrar tekrar paylaşıldığı, üretimin ise neredeyse hiç gerçekleşmediği bir
gerçeklik olarak giderek gözden düşmektedir ve düşmeye devam edecektir.

11.1.2. Kitle İletişim Araçları ve Yeniden Üretim

Kitle iletişim araçları (bilgisayar, telefon, televizyon vb.) modern toplumun artık
vazgeçilmez unsurlarındandır. Kitle iletişim araçlarının sağladığı olanaklar yaşamımızı
kolaylaştırmakta ve her şey giderek daha hızlı gerçekleşmektedir. Evimizde kullandığımız
eşyalarda bile küçük hareketlerle daha çok işler gerçekleştirmekteyiz. Örneğin; tek bir
dokunuşla evimizin oturma odasını sinema salonuna dönüştürebiliyoruz ya da telefonda yine
tek bir dokunuşla farklı ülkelerden insanlarla sohbet edebiliyoruz. İnsanlar teknolojinin
sağladığı bu kolaylığı her yerde görmek istiyorlar ve göremeyince de sıkılmaya başlıyorlar.

Kitle iletişim araçlarının en etkili faktörü ise televizyondur. Televizyonda yayınlanan
diziler ve reklamlar tamamen kişiye kendini özel hissettirerek abartılı bir dille her şeyi
gösteriye dönüştürmektedir. Bu sürecin sonunda ise tüketim giderek artmaktadır. Reklam
endüstrisi, aslında televizyon kültürünün devamının ta kendisidir. Reklamlar olmadan ne bir
dizi ne de bir şov programı düşünülemez. Hepsinin varoluş gayesi aralarda sunulan
reklamlardır. Reklam gelirleri, maaliyetleri karşıladığında estetik kaygılar ne olursa olsun
diziler ya da programlar sona ermektedir.

Türk televizyonlarında 10 yerli kanalda 49 yerli dizi gösterilirken, bunlardan 31 tanesi
1 yıl içerisinde yayından kaldırılmıştır.25 Bunun tek sebebi, insanların ellerinde tutttuğu sihirli
tuşla başka bir kanala geçmesi ya da geçmemesi. Tam da bu sebepten var olmak için
yapımcılar, belirli anlamda sosyolojiye ihtiyaç duymaktadırlar. Serbest zamanlarda insanların
beklentileri, görmek istedikleri en önemlisi de varlıklarını devam ettirebilmek için takip
etmek istediklerinin analizini yaparak buna göre yapımlar ortaya koymak zorunda kalıyorlar.
Bu anlamda serbest zamanlar sosyolojisi, sektör için de ayrı bir önem kazanıyor.

11.1.3. Moda, Marka ve Mekân Etkisi

Bana fırlatıp attığın şeyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!

(Baudrillard, 2013).

Her yıl hepimizin karşılaştığı yılbaşı, sevgililer günü ya da anne ve babalar günü gibi
faaliyetler tamamen modaya yönelik ve batı kaynaklıdır. Bu günlerin oluşmasında
küreselleşmenin de etkisi görülmektedir. Medya bu süreçte oldukça etkili bir faktördür. Özel
bir anlamı olan bu günlerde vitrinler o günün anlam ve önemine göre tasarlanmakta ve
reklamlarda sürekli bugünlere özel olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’de de görülmekte olan
bu tarz faaliyetler, modernlik adı altında gerçekleşmektedir.
25
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“Tüketim toplumunda birey, tüketici kimliğiyle ön plana çıkartılmaktadır. Söz konusu
tüketim ise herhangi bir ihtiyacı karşılamaktan ziyade prestij kazanma, diğerlerinden farklı
olduğunu ya da bir gruba bağlı olduğunu hissettirme, kimlik edinme, statü değiştirme
ya da modern olma gibi daha çok simgesel değerler adına yapılmaktadır.” (Coşkun ve
Harika, 2014: 497-506). Moda kavramıyla daha doğru bir ifade ile modaya uymak adı altında
insanlar tükettikleri ölçüde statülerinin yükseleceğini, üst sınıfların yaşadıkları bir yaşama
dâhil olacaklarını düşünmektedirler. X arabasında sahip olursam, X reklamında gösterilen X
kızına, X yakışıklılığına da sahip “olmuşum gibi” olur, şeklindeki son derece basit ve saçma
bir önermenin, doğruluk değeri ne olursa olsun hayatımızın içine işleyerek, insanların milyon
dolarlık bir “ikna” endüstrisi içerisinde yer alması, popüler kültür ve modanın kendisi hâline
gelmiştir.

Bütün bu olanlar ise yine hipotetik bir önerme üzerine kuruludur. Yani benim X
arabasına sahip olmam, tek başına anlamsızdır. Benim X arabasına sahip olmam ve ben X
arabasına sahip iken senin X arabasına sahip kişiler hakkında düşündüğün X yargılarında
bulunma ihtimali, beni X arabasını almaya iter. Bu tamamen hayal ürünü bir dünyanın,
“milyon dolarlık” bir dünya hâline gelmesi, gerçekten de muazzam bir “abra kadabra”dır.
Nesnelerle çevrili bir dünyada yaşıyoruz ve artık insanlardan ziyade nesnelerle ilişki
içerisindeyiz. Doğa ise artık tüketimin vazgeçilmezi konumunda. Moda gibi sürekli değişen,
daha doğru bir ifade ile bir anda tüketime dâhil olan her şeyin artık yok olduğunu da yani
ölümünü de görmekteyiz. Moda sistemin ortak paydasıdır. Çünkü Baudrillard'a göre, kendisi
eskimeyen bir kavram olan modanın temsil ettiği her şey, eskimeye ve yok olmaya
mahkûmdur. Değişen yalnızca biçimlerdir.” (Bayhan, 2011).

11.2. Tüketimin Tapınakları: Alışveriş Merkezleri

“Drugstore (ya da yeni alışveriş merkezleri) tüketim etkinliklerinin sentezini
gerçekleştirir; alışveriş, nesnelerle flört, aylak gezinti ve bunları birleştirme olanakları bu
etkinliklerde önemli bir yer tutar.”
(Baudrillard, 2013).

İnsanların daha hızlı olmalarını daha çok tüketmelerini sağlayan diğer önemli
faktörlerden biri de alışveriş merkezleridir. İnsanın tamamen kendini rahat hissedeceği, kolay
ulaşacağı ve en önemlisi ise doğal bir ortamda olduğu hissiyatını uyandıracak şekilde
düzenlenen bu alışveriş merkezleri, tüketimin temel tuzaklarından biridir. Ne yazık ki temel
olmaktan öteye geçerek “aranan” bir unsur olmaya başlamıştır. İnsanların serbest
zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz sorusuna “alışveriş yaparım” cevabını verme sıklığı, son
derece fazladır.
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20,6

Televizyon izliyorum

13,4

13

Ev ziyaretlerine
gidiyorum

Yürüyüş yapıyorum

11,7

Alışveriş yapıyorum

Tablo 9: Serbest Zamanınızı Nasıl Değerlendirirsiniz, GMKA Balıkesir ve Çanakkale
Örneği (Kanatan ve ark., 2013).

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız projede Balıkesir ve
Çanakkale gibi alışveriş olanakları kısıtlı bir yerde dahi serbest zamanlarınızda ne
yapıyorsunuz sorusuna %11 oranında alışveriş yapıyorum cevabı verilmiş, %20 oranında ise
televizyon izliyorum yanıtı verilmiştir. Kitap okuma, ana yapılanlar listesine girememiştir ya
da kendi eğitimi veya hobileri için zaman harcama da bu listede yer alamamıştır.

Esasen bu, serbest zamanımızı son derece kalitesiz geçirdiğimizin, onu yönetmek ve
planlamakta son derece başarısız olduğumuzun bir kanıtı gibidir. Bu konuyla ilgili dünyadaki
araştırmalara ve Türkiye’nin dünya ile kıyaslamalı durumuna son bölümde daha detaylı bir
şekilde değineceğiz.
Bundan daha ürkütücü olan bulgu ise serbest zaman kısıtlayıcıları olarak
nitelendirdiğimiz serbest zamanınızı değerlendirmekte, önünüze çıkan eksiklikler ya da
yaşadığınız kentte genel olarak ne olmasını istersiniz, sorularıdır.
60

Kesimlere Göre Eksikliği Hissedilen Olanaklar-I (%)

50
40
30

Merkez

10

Kıyı Kesimi

İç Kesim

20
0

Bisiklet yolu Otopark

Yürüyüş
parkuru

Sinema

Alışveriş
merkezi

Tablo 10: Güney Marmara Kesimlere Göre Eksikliği Hissedilenler.
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Bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru gerek Balıkesir ve Çanakkale illerinin istenen ama
bir türlü hakkında çalışma yapılmayan (belki kârlı olmadığı için) pozitif değerler olurken,
spesifik olarak soru yöneltilmeden dahi kişiler alışveriş merkezi olmamasını, bir eksiklik
olarak görmüşlerdir. Alışveriş merkezleri âdeta, Avrupa kentlerini “kent” yapan “katedraller”
gibi gözükmektedir. Kişiler ne ibadethane ne kütüphane ne de genel rekreasyon park alanları
istememişler, aksine “alışveriş merkezi” gibi çok spesifik bir eksiklik hissetmişlerdir. “Kıyı”
kesimlerinde, alışveriş merkezi ihtiyacının iç kesime oranla çok daha azalması ise açıklanması
son derece zor bir durumdur.

11.2.1. Televizyon Reklamları ve Tüketim Kültürü Değerleri

Tüketim toplumunun temel yanılgısı, bolluk içerisinde olduğumuz için tükettiğimizdir.
Ancak çağımız tamamen tüketim çılgınlığına maruz kalmış durumdadır. İnsanlar önceden
temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketmekteydiler, ancak günümüzde ihtiyacının dışında da
bir tüketim söz konusudur. İhtiyaçlar, yeni ihtiyaçların yaratılmasını da beraberinde
getirmektedir. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla, pek çok ürünü medya aracılığıyla salık
verilmektedir. Reklamlar bireyleri tüketime yönlendirmekle birlikte zamanla kültürel bir
boyut da kazanmıştır. Bireyler reklamlardaki ürünleri aldıklarında statülerinin değişeceği,
farklı ve olumlu bir yaşama sahip olacağı düşüncesine kapılmaktadırlar. Reklamlar, bireylerin
başta kimlikleri olmak üzere tüm yaşamını tüketime göre düzenlemeleri mesajını vermektedir.

Resim 2: Cep Telefonunun Evrimi

Yeni bir cep telefonuna sonsuza kadar ihtiyacımız olacakmış hissi hepimizde uyanır.
Bu, herşeyden önce bizdeki tüketim ihtiyacının üretilmesinden geçer. Tıpkı yukarıda vermiş
olduğumuz X araba örneğinin hipotetik bir önermeye dayanması gibi “cep telefonu” da sözde
herkes için “gerekli” ve “ihtiyaç” kategorisine alındığında, ileriki yıllarda tüketimi ve tekrar
tüketimi garanti altına alınmış olur. Bu da kapitalizm için mutlak zafer anlamını taşır.

Televizyon ve dizilere dönecek olursak, RTÜK tarafından 2009 yılında
gerçekleştirilen televizyon izleme araştırması sonuçlarına göre bireyler, haberlerden sonra en
çok dizi izlemektedir. Televizyon dizileri ve karakterleri, kişinin günlük yaşamını da meşgul
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etmektedir. Kültürel değerlerin oluşmasında ve yeniden üretiminde televizyon dizilerindeki
karakterler belirleyicidir. “Özellikle popüler dizilerdeki ana karakterler toplumun geneli
tarafından kabul gören ve benimsenen kültürel değerler ve kişilik özellikleri ile
oluşturulmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak dizilerde yaratılan karakterler ile
izleyicilere sunulan tüketim kültürüne özgü değerlerin, tüketim kalıplarının, yaşam
tarzlarının, cinsiyet rollerinin ve diğer kişilik özelliklerinin kabulü kolaylaşmaktadır.”
(Aydın, 2014).

Reklamlardaki temel amaç sistemle uyumlu, daha çok tüketen, sorgulamayan ve daha
çok bencil olan bireyler ortaya çıkarmaktır. Reklamlardaki söylemler daha çok kadın ve erkek
bedenine yöneliktir. Kadın bedenini bir nesne olarak, erkekleri de daha çok izleyici konumuna
alan bu reklamlar, zamanla erkek bedenini de bakılan bir pozisyona indirgemiştir. Toplumsal
cinsiyet rollerinin yansımasını reklamlarda da bizzat görmekteyiz. Kadını zayıf, kırılgan ve
daha çok arzulanan olarak gösteren bu reklamlar, çoğu zaman bir çikolata reklamında ya da
araba reklamında kadını nesne konumuna indirgeyerek; aslında izleyiciye eğer bu arabayı
alırsa bütün kadınların gözünün onda olacağı izlenimini de vermektedir.
X romanının X karakterinin yerini, artık Y dizisinin Y karakteri almaktadır. Edebiyatta
nakış inceliği ile işlenen, bizim muhayyilemizle zenginleşen, derinlemesine karakterler ve
tahlillerin yerini, sözde “moda” giysileri ile süslenmiş, muhayyilemize ihtiyaç olmayan, gözle
görülür karakterler ve rol modeller almaktadır. Bu kadar aşırı görselleşen dünyada, “güzellik”
maalesef zayıf olmak ve “zayıf” kalmak ile özdeşleşir hâle gelmiştir. Nüfusunun büyük bir
oranı “obez” olan Amerika’da beyaz camda, dizi ya da sinema karakterlerinin neredeyse
tamamı “zayıf” ve sağlıklı görünümlüdür. Yani “toplumu” yansıtmak bir yana, aksine onu
tasarlamak esas amaçtır.

“Şişman” olanın iş gücü kaybı, sağlık sorunları, devlet ya da otoritenin karşılamak
istemeyeceği kadar masraflıdır. Yıllık 66 milyon dolarlık bir mebla, kilo sorunları yüzünden
ekstra bir yük oluşturmaktadır (Brown, 2015). Bu kas gücünden beyin gücü ile çalışmaya
geçişteki beklenmedik problemin zararı, belirli tasarımlarla minimize edilmeye çalışılmakta,
bunun da tabi ki ilk ve en yaygın ayağını reklam ve görsel kitle araçları oluşturmaktadır.

Tabi ki, her tasarımın beklenmedik yan etkileri olmaktadır. “Zayıf” olma ve “zayıf”
kalma tasarımının ekstra vurgulanması da beraberinde, psikolojisi bozuk bireyler ortaya
çıkarmıştır. Glamour dergisinin 2011 yılında kadın katılımcıları arasında yaptığı bir
araştırmaya göre, kadınlar bedenlerinden günde en az bir kere tiksinti duymaktadırlar.26 Ne
yazık ki bu tasarım, hasarlı bireyler oluşturmuştur. Zaman zaman toplumların hastalanması,
geri dönüşü çok zor, kompleks ve girift sonuçlara yol açmaktadır.
Buna sosyolojide “beden algısı” denilmektedir. Seebest zamanlarında yürüyüş, spor
gibi etkinliklere insanların katılmak istemelerinin arkasında da bu algı yatar. Bu algının
toplumsal boyutunu inceleyen sosyolojinin alt alanı ise beden sosyolojisidir.

26

http://www.glamour.com/health-fitness/2011/02/shocking-body-image-news-97-percent-of-women-will-becruel-to-their-bodies-today
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Türkiye'de özellikle geniş kitlelere seslenen ya da daha çok öne çıkan dizilere
baktığımızda, bugün o dizilerdeki ürün yerleştirmelerini hayatımızda oldukça net bir biçimde
görmekteyiz. Hatta çoğu zaman belirgin bir biçimde görülen bu reklamlar, dizinin ana
karakterini farklı bir ortama geçerek diğer karaktere o ürünü anlatmasıyla gerçekleşmektedir.
İzleyiciye de beğendiği ünlülerin kullandığı bu ürünleri talep etmesine yönelik bir mesaj
göndermektedir.

“20. yüzyıl başlarında reklamcılığın iki görevi söz konusudur. Bunlardan ilki, kitlesel
olarak üretilen malların pazarlanmasına yardımcı olarak tüketilmelerini sağlamaktır. Reklam
birinci işlevini, malların nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik ederek, mal kullanımının
modernliğin bir parçası olduğunun altını çizerek gerçekleştirmiştir. Reklamın ikinci işlevi ise
anonim şehir yaşantısı içinde insanların benlik arayışında, onlara benliklerini sunma, teşhir
etmek için mal tüketimini önermektir. Reklam bu işlevini, insanların yaşadığı boşluğu reklam
sloganlarıyla doldurmak suretiyle yerine getirmiştir.” (Yavuz, 2013).

11.3. Bireyin Tüketici Olarak Sosyalleşmesi: Tüketiyorum Öyleyse
Varım
11.3.1. Söylem Etkisi

“Foucault söylemi güç, iktidar ve toplumsal yapı teorisinin temeli olarak kullanır.
Devlet gücü artarken kendi sınırları içindeki toplumsal grupları tanımlamak, kontrol etmek ve
sayılarını planlamak için yeni bilgi tipleri, yeni söylem biçimleri geliştirmeye çalışır.”
(Slattery, 2008). Modern dünyada gücü ve bilgiyi birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Bilgiyi
elinde tutanlar, bugün güce sahip olan insanlardır ve her yerdedirler. Bazen bir reklam
sloganında, bazen bir dizi karakterinde gücü açıkça görebiliriz:

“İstediği her şeye kolayca sahip olanlar bu videoyu hemen geçebilirsiniz, otomobiller
hakkında yeni bir şey öğrenmek istemiyorum diyenler de öyle. Bir otomobil pahalıysa iyidir
diye ezbere konuşanları da hiç yormayalım. Geriye kalanlar bizi izliyorlarsa, tamamdır.
Geriye kalanlar yani ön yargılarından kurtulmuş olanlar yani kazancını en doğru şekilde
harcayanlar. İŞTE SİZE FİAT EGEA! Onda gerçekten ihtiyacınız olan özelliklerin hepsi var.
Gerçekten ihtiyacınız olan her şey. Geniş iç hacim, güçlü İtalyan tasarım, konfor, güvenlik
performans… Bu otomobil tam sizin otomobiliniz. Artık iyi bir otomobile sahip olmak bir
ayrıcalık değil. Ne oldu? Kanalı değiştiremediniz değil mi?”

Fiat Egea'ya ait olan yukarıdaki reklamda pek çok söylem örneğini bulmak
mümkündür. Kolay elde edilemeyen, yeni bir bilginin verileceği mesajını veren bu reklamın
başında izleyiciye farklı bir şey sunulacağını hissettirmektedir ve belli bir kesime hitap eder
gibi başlayan bu söylemde “geriye kalanlar” diye hitap ettiği kitlenin aslında bir çoğunluk
olduğunu da göstermeye çalışır. “İhtiyacınız olan her şey, konfor, güvenlik, tasarım” bütün bu
söylemler, tüketim toplumu için günümüzde vazgeçilmez olmuştur. Bu reklam kişiye kendini
özel hissettirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda reklamların vazgeçilmezleri olan ünlüler ve
tabi ki güçlü sesleri ile dikkat çeken renklerle birlikte izleyiciye seslenmektedir.
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“Farkındayız, farklısın. Çıktığın yolda ne kadar ileri gittiğinin, mücadeleci ruhunun,
asil duruşunun, sana sunulanları kabullenmediğinin, fazlasını hakettiğinin farkındayız,
FARKLISIN! Farklı İtalyan PERNİGOTTİ “
Pernigotti yani bir çikolata reklamı olan bu reklamda ise kişiye farklı alanlarda ünlü
olan kişiler aracılığı ile söylemlerde bulunulmaktadır. Bu reklam, kişiye herkesten farklı ve
güçlü olduğunu aynı zamanda mücadeleci bir ruha sahip olduğunu; hiçbir zaman daha azıyla
yetinmemesi gerektiğini vurgular. Tüketim toplumunda yaygın olan bir diğer en önemli
söylem “yetinmemek”, hep daha fazlasını, hep daha iyisini istemek. Reklamlar aracılığıyla
günümüzde bu söylemler tüketim toplumunu yeniden üretmektedir.

11.4. Boş/Serbest Zaman Etkisi

Tüketim arzının artışıyla birlikte tüketim toplumu ortaya çıkmıştır. Tüketimin görünür
olduğu alanlar ise çoğu zaman boş zaman etkinlikleridir. Boş zaman etkinliği olarak
nitelendirdiğimiz bu zamanlar, çoğu zaman aslında tam olarak boş geçmeyen, bazen bir
televizyon karşısında bazen ise alışveriş merkezinde geçirdiğimiz bazen ise arkadaş grubunun
içerisindeyken yine teknolojiyle bağlantıyı koparmadan geçirdiğimiz zamanlardır. Aslında
boş zaman kavramına en çok yakışan zaman dilimi, çocukluk dönemidir. Yine de boş
zamanın modern toplumdaki anlamı, yeniden üretimin gerçekleştiği daha çok tüketime ayrılan
bir zaman dilimidir.

“Boş zamanın kapitalist sistem tarafından kârlı bir değiş tokuş aracı olarak
keşfedilmesiyle, boş zamanın doğasında ve kullanım değerinde büyük farklılaşmalar yaşandı.
Boş zaman başlangıçta nicel olarak artırıldı ve bu zamanın kapitalist çarkı döndürecek tarzda
bir tüketim üssü olarak düzenlenmesi yoluna gidildi. Zira tüketim faaliyeti de en fazla çalışma
dışı saatlerde artış gösterdiğinden, iş dışı alanların artan bir ivmeyle kapitalist düzenlemelere
konu olduğuna, tüketimci bir karakter kazandığına tanık olundu. Bu süreçte mekânlar,
alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, oyun/temsil salonları, parklar, turistik
bölgeler/aktiviteler vs. gerçekte, tüketimciliği artırmanın, kapitalist sistemi restore etmenin
aracı kurumları olarak öne çıktılar.” (Aytaç, 2006).
Modern birey, vitrinlerin karşısında boş zamanını geçirmektedir. Nasılsa bir AVM’ye
girerken satıcılar bizimle ilgileniyorlar ve biz onlar için çok önemliyiz. AVM’nin içerisinde
gördüğümüz reklamlar, sanki özellikle bizim için üretilmiştir. Fakat bir karşılığını
vermediğimiz sürece o nesnelere sahip olamıyoruz ve bu durum bizde mutsuzluk duygusunu
yaratıyor. O yüzden mutluluk, refah sanki ondaymış gibi biz imkânlarımızı zorlayıp o nesneyi
elde ediyoruz. Zaten bütün bu oyun, biz tüketelim diye olur. Birikme, sırf tüketim yapılsın
diye olur. Normalde bir toplumun dengesini orta sınıf korur, ama çağımızda bu sınıf yok
olmaktadır.

Kapitalist sistemin vazgeçilmezi olan tüketim, tekniğin gelişmesiyle üretimi zorunlu
kılmaktadır. Kapitalist sistem boş zamanı oluştururken, aynı zamanda bireye özgür bir alan
bırakmamakta, onu daha çok kontrol etmeye yönelik bir tutum sergilemektedir. Geçmişte var
olan sürekli üretim ve daha çok çalışma koşulları artık değişmiştir. Günümüzde “modern
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zamanlar” filminde olduğu gibi sürekli tek bir iş üzerinde yoğunlaşan, sürekli çalışmak
zorunda olan insanlar yerini çok fazla çalışmak zorunda olmayan, üreten ancak daha çok
tüketen, tükettiği için de aslında yeniden üretim sürecine dâhil olan bir sisteme
dönüştürmektedir.

“Çamaşır makinesi ev kadını için boş zamandır, satılmak ve satın alınmak için
nesneye dönüştürülen potansiyel boş zamandır (ev kadınının TV ve orada diğer çamaşır
makineleri için yapılan reklamı seyretmek için kullanacağı boş zaman!). Boş zamanın temel
modeli şu ana kadar tek yaşanmış boş zamandır: çocukluğun modeli. Ama burada, oyundaki
özgürlüğün çocuksu deneyiminin iş bölümünden önceki toplumsal bir aşamanın nostaljisiyle
karıştırılması söz konusudur. Boş zaman etkinliklerinin yeniden oluşturmaya çalıştığı
bütünsellik ve kendiliğindenlik, temel olarak modern iş bölümüyle belirlenmiş toplumsal bir
zamanda ortaya çıkmalarından ötürü her iki örnekte de kaçışın ve sorumsuzluğun nesnel
biçimine bürünür. Oysa, boş zaman etkinliklerindeki bu sorumsuzluk çalışmadaki
sorumsuzluğun türdeşi ve yapısal olarak tamamlayıcısıdır. Bir yandan “özgürlük , diğer
yandan zorlama: Aslında yapı aynıdır.” (Baudrillard, 2013).
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Uygulamalar

Televizyonlarda yayınlanan dizileri, sosyolog gözüyle izlemeye
Çevrenizdeki insanların bu dizilerden ne kadar etkilendiğini gözlemleyiniz.

çalışınız.
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Uygulama Soruları

1)
Televizyonlarda yayınlanan diziler, toplumda belirli davranış kalıpları ve moda
yaratıyor mu?

2)
Televizyon dizilerinden etkilenerek, o dizilerdeki gibi konuşmaya, davranmaya
çalışan insanlara rastladınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Teknolojinin gelişmesiyle, az emekle çok iş yapılır hâle gelmiştir. Bu da kişilerin
kendilerine ve çevrelerine daha fazla vakit ayırma fırsatı vermiştir. Bununla birlikte insanlar
serbest zamanlarında daha fazla tüketim yapmaya başlamıştır. Sosyal medya ise bir tüketim
yeri olmuştur.

Kitle iletişim araçlarının serbest zaman üzerindeki yadsınamaz etkisi üzerinde
durulmuştur. Reklamlar ise insanları sorgulamadan tüketmeye teşvik etmektedir. Reklamlar
tüketim toplumunu yeniden üretmektedir. Tüketim üzerine yapılan çalışmalardan örnekler
verilerek tüketimi gerçekleştiren alanların çoğu zaman boş zamanlarda meydana geldiğine
vurgu yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Teknolojinin üretime dâhil olmasıyla aşağıdakilerden hangisinde net bir artış
görülmüştür?
a)

Serbest zaman

c)

Doğal kaynaklar

e)

Seyahat için geçirilen zaman

a)

Prestij kazanma

c)

Bir gruba bağlı olduğunu hissettirme

e)

Samimi olma

b)
d)

İnsan ilişkileri

Kas gücü ile yapılan işler

2)
Günümüzde tüketim bireylerin tüketici kimliğiyle ön plana çıkmış
gözükmektedir. Böyle bir değişimle bireyler aşağıdakilerden hangisini hedeflememektedir?
b)
d)
3)

Diğerlerinden farklı olduğunu hissettirme

Statü değiştirme

I. İnsanın kendini rahat hissedeceği

II. Kolay ulaşacağı

III. Kendini doğal bir ortamda olduğu hissini uyandıracağı

Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri alışveriş merkezlerinin amaçları
arasındadır?
a)

Yalnız II

c)

II ve III

e)

Yalnız III

b)
d)

I ve II

I, II ve III
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4)
Glamour dergisinin 2011 yılında kadın katılımcıları arasında yaptığı
araştırmaya göre Amerikalı kadınlar bedenlerinden ne sıklıkla tiksinti duymaktadırlar?
a)

Günde en az 1

c)

Haftada en az 1

e)

Ayda en az 1

a)

K. Marx

c)

G. Deleuze

e)

J. Baudrillard

b)
d)

3 günde en az 1

10 günde en az 1

5)
“Çamaşır makinesi ev kadını için boş zamandır, satılmak ve satın alınmak için
nesneye dönüştürülen potansiyel boş zamandır.” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
b)
d)
6)

7)

8)

9)

10)

M. Foucault

M. Weber

Modern zamanlarda “zaman” kavramını açıklayınız.

Kitle iletişim araçları ve yeniden üretim nasıl gerçekleşir?

Moda, marka ve mekân etkisi nedir? Açıklayınız.

Tüketimin tapınakları olarak alışveriş merkezlerinin rolünü anlatınız.

Bireyin tüketici olarak sosyalleşmesi hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar

1)a, 2)e, 3)d, 4)a, 5)e
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12. YENİ DÜNYA: SERBEST ZAMAN VE REKREASYON
SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Tüketim Olarak Serbest Zaman
12.1.1. Pazar

12.2. Serbest Zamanın Metalaşması

12.2.1. Serbest Zamanın Metalaşması: Bir Endüstri Olarak Oyun ve Spor
12.2.2. Serbest Zamanın Metalaşmasına Eleştiri

12.3. Post-Modern Sosyal Teori ve Boş Zaman: Baudrillard Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Spor, eğlence parkları ve video oyunlarının çok para harcanan sektörlere
dönüşmesinin arkasındaki sebepler nelerdir?
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•
•
•

Tüketim

Anahtar Kavramlar

Yeniden üretim

Serbest zamanın metalaşması
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Giriş

Artık modern zamanlarda yaşıyoruz. Verimliliğin yükselmesiyle birlikte artan tüketim,
temel ihtiyaçları geçerek her saatimizin, her dakikamızın başlı başına kendisinin bir tüketim
olmasıyla sonuçlanmıştır. Zamanın kendisi, tüketim nesnesine dönüşmüştür. Televizyonda bir
kanalı değiştirdiğimizde, arabayla bir parka gittiğimizde, spor yapmak için bir kulübe
yazıldığımızda; devamlı olarak tüketim döngüsü içerisine girmekteyiz. Bu bölümde zamanın
kendisinin tüketim nesnesi hâline dönüşmesini, teorisyenlerin görüşlerinden hareketle
işleyeceğiz.
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12.1. Tüketim Olarak Serbest Zaman
12.1.1. Pazar

Serbest zamanın önemli bir fonksiyonu tüketimle alakalıdır. Bir ekonominin üretim ve
dağıtım ayakları, kendi ürünleri ve sağladığı servisler için bir markete ve pazara ihtiyaç
duymaktadır. Pazar olmadan ürünlerin devam edilebilirliği mümkün olmaz. Pazar kavramının
en büyük iki bileşeni, arz ve taleptir. Bu da ancak ve ancak ürünlerin verimli olması,
ihtiyaçları minimum çıktı ile maksimum şekilde karşılamaları ile ilgilidir. Ürünler verimli
oldukça, arkadan gelen ürünler ve servisler arz ile talep arasındaki boşluğu doldurabilirler.
Dolaylısıyla, demode olmuş ürünler de yeni bir market oluşturur. Fakat teknoloji, işçi
gücünün ve yatırıma ayrılan oranın düşmesine sebep olmuştur.

Rojek’e göre, kapitalist toplumlarda çalışanların serbest zamanı onların enerjilerini
tekrar toplamalarını, işçi sınıfının yeniden üretimini ve kapitalist üretim için bir araya gelen
bütünleşmiş pazarı sağlaması için yeterlidir. Onlar kendilerini geliştirmek için boş zamana
sahip değildir. Bu artı değeri pompalamak için bir araç olarak kapitalist sınıf tarafından
dönüştürülür (Rojek, 1985: 42).

Böylelikle yeni market tamamen ekonomik bir genişlemeye ihtiyaç duymaktadır.
Kendine yeni pazarlar yaratmalıdır. Bireylerin serbest zamanı geçirme şekilleri, alışveriş
merkezleri örneğine bir önceki bölümde değinmiştik. Serbest zaman ve rekreasyon üzerine
yaratılan bir başka pazar, eğlence parkları” (Disneyland) olmuştur. Disneyland, 11 parkından
2014 yılında toplam 45 milyar dolar gelir elde etmiştir. Avrupa’nın en büyük eğlence parkı
olan Disneyland Paris, açıldığından bu yana (1992), 700 milyon dolar net kâr elde etmiştir.
Sadece 2014 yılında elde ettiği gelir, 85.7 milyon dolardır (Sylt, 2014).

Her ne var ki serbest zaman düşünüldüğünde en büyük paya, hâlâ daha marketler
sahiptir. Marketler Amerika’da, serbest zaman alanındaki harcamaların yüzde 90’ı market
sektöründedir. Şu anda serbest zaman, ekonominin en azından en büyük üçüncü sektörünü
oluşturmaktadır (Kelly & Goodbey, 1992: 172-173). Bu alan yeni hızla çoğalan ve katlanarak
artan girişimcilere, yeni yatırım alanları ve iş imkânları sunmaktadır. Turizm, spor, medya ve
popüler kültür ve bunlarla alakalı donanım, giyim, teçhizat, tesis ve destek, bu yeni sektör
tarafından sağlanmaktadır.

Rekreasyon büyük ekonomilerde oldukça büyük bir ticaret alanıdır ve ihtiyaçların
kıtlığı noktasını çoktan geçmiştir. Ayrıca büyük ekonomilerde, serbest zaman endüstrisinin
boyutu ciddi oranda iş imkânı sağlama bakımından üretimin önüne geçmiştir. Hizmet sektörü,
önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Serbest zaman tüketimlerinin ekonomideki başka bir fonksiyonel boyutu, iş gücüdür.
Serbest zaman, hızlı bir şekilde ekonomilerin ödül mekanizmalarının merkezi hâline
gelmiştir. Toplumun büyük bir kısmı barınma, ulaşım, yiyecek, sağlık, eğitim veya diğer
temel ihtiyaçlara ulaştıkça, daha verimli çalışma için sağlanacak ödüller de daha fazlasına
yoğunlaşmaktadır.
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Temel ihtiyaçların ötesinde, bir hayatı ne daha güzel hâle getirir? İş ortamında
verilenlerin dışında, iş verimini arttırmak için ne tür uygun pekiştireçler verilebilir? Kısacası,
çalışanların çabasını, verimini ve bağlılığını arttırmak için ne tür bir ödül mekanizması
kullanılabilir? Uzun saatler boyunca çalışan insanları ödüllendirmek gerekir ki, onların
yeniden coşkuyla üretime katılımı gerçekleşebilsin.
Serbest zaman, bunun için çok net bir cevaptır. Sadece seyahat, uzun hafta sonları
veya az çalışma saatleri değil; ayrıca olanaklar sağlayarak; serbest zaman, çalışanlara kendini
gerçekleştirme imkânı sağlar. Daha fazla hazırlanmak, ödül sisteminde orantısızlığa sebep
olabilir. Çalışanlar ancak belli sayıda yatakta yatabilir veya ancak belli sayıda araba
kullanabilir. Ama en azından teorik de olsa, serbest zaman doyumsuzluklarına cevap verebilir.
Serbest zaman aktivitelerinde, daimi yeni veya geliştirilmiş bir deneyim vardır. Çevre,
uygulama veya serbest zamanla alakalı yetenekler sadece tüketim yoluyla geliştirilebilir. Eğer
zaman varsa, biz sonsuz zevkleri giderme ihtimali sağlayabilen serbest zaman için daha
fazlasını harcayabiliriz. Gerçekte, biz sadece yeni bir kamp için yerleşebilir ve üç haftalık bir
seyahate çıkabiliriz, fakat kendi hayallerimiz ve umutlarımız için daha fazlasını harcayabiliriz
(Kelly & Goodbey, 1992: 173).

12.2. Serbest Zamanın Metalaşması

Spor

12.2.1. Serbest Zamanın Metalaşması: Bir Endüstri Olarak Oyun ve

Bugün açlık sınırları altında yaşayan yaklaşık 30 milyon Amerikalının dikkat çeken
ihtiyaçlarının aksine, orta ve yüksek sosyoekonomik sınıfın rekreasyona ayırdığı zaman
gitgide artmaktadır. Gitgide artarak devam eden rekreasyon, eğlence merkezleri, popüler
eğlence, turizm, geziler, video oyunları, CD’ler, sağlık ve fitness kulüpleri ve diğer serbest
zaman etkinlikleri ve bazı tamamlayıcıları ile bir endüstri olarak tasvir edilmektedir.

Tablo 11: Sektöre Göre Amerikan Spor Kulüplerinin Kazancı27
27

http://www.statista.com/statistics/275035/global-market-size-of-the-health-club-industry/
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Tablo 11’den görülebileceği gibi, her ne kadar kulüpler ve salonlar kazançları baskı
altına alsalar da kişisel çalıştırıcıların 7,5 milyon dolarlık geliri hiç de azımsanamayacak bir
gelirdir. Bunu takip eden ise hem Amerika’da hem de dünyada yükselen bir akım hâline gelen
yoga ve pilates stüdyoları olmuştur.

Gelişen teknoloji, Amerikan toplulukları ve Kanadalı topluluklar için, oyunun yeni bir
formunu oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Açık havada yapılan rekreasyon, paraşütle
atlama, tüplü dalış, botla dolaşma, avlanma, balık tutma, kayak gibi bazı aktivitelerde
kullanmak için pahalı aletlerin kullanımı gitgide artmaktadır. (metalaşma ve tüketim) Yetişkin
bekârlar için internet üzerinden flört etme, sosyal ilişki kurmanın yeni bir şeklini
oluştururken; video oyunları, yarışmalar ve sanal gerçeklikler insanları yeni oyun setlerine
maruz bırakmayı tercih eder (Kraus, 1971: 15).

Oyun temin şekilleri: Dijital, sosyal medya cep telefonu
Bilgisayar Oyunları
Video Oyunları

Tablo 12: Video Oyunlarına Harcanan Para (Milyar dolar)

Tablo 12’den de görülebileceği gibi, video oyunlarına harcanan para 15,4 milyar
dolarlık bir sektör ortaya çıkartmıştır. Bu tamamen serbest zaman sektörüdür. Bu bir anlamda
Fromm’un deyimiyle, piyasanın kendisinin başarısıdır. Aktif olarak katılım içeren, fitness
sektörü ile video oyunları sektörü başa baş gitmeye başlamıştır. Sosyal medyanın eklenmesi
ile geliri 2003 yılından bu yana iki kat arttırmıştır.

Fromm’a göre bu bir tutum meselesidir. Tüketime karşı yabancılaşmış tutum, sadece
bizim kazançlarımızı ya da tükettiklerimizi değil, bunun ötesinde serbest zamanı nasıl
değerlendireceğimizi de belirler.

“Peki, bizden beklenen nedir? Eğer bir adam ilgisiz bir şekilde çalışıyorsa, eğer bir
adam yabancı ve soyutlaşmış bir şekilde eşya alır ve tüketirse, nasıl serbest zamanını aktif ve
anlamlı bir şekilde kullanabilir? Bu şekilde insan her zaman pasif ve yabancılaşmış tüketici
olarak kalır. İnsanlar oyunları, resim çekmeyi, gazete ve dergileri, dersleri ve sosyal
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toplantıları, aynı yabancılık içerisinde aldıklarını tüketir. Aktif olarak tüketime katılmaz,
ortada olan her şeyi almak ve mümkün olduğu kadar zevk ve eğlenceye sahip olmak ister.”
(Fromm, 2012: 132).

Aslında, insan serbest zamanlarında eğlenmek için özgür değildir. Onun serbest zaman
tüketimi endüstri tarafından belirlenir; almış olduğu ürünler gibi. Onun zevkleri
değiştirilmiştir, o her şeyi görmek ve duymak ister. Eğlence, müşterilerin satın alması için
oluşturulur, aynı ayakkabı ve elbise almak gibi. Eğlencenin değeri, insan açısından
ölçülebilen bir şeyle değil, onun piyasadaki başarısıyla belirlenir hâle gelmiştir (Fromm,
2012: 133).

12.2.2. Serbest Zamanın Metalaşmasına Eleştiri

Serbest zaman ile ilgili bir önemli eleştiri ise, serbest zamanın metalaştırılmasıdır. Bu
eleştirinin iddiasına göre, daha fazla tüketime neden olan serbest zaman hayatı daha da
insanlıktan çıkarıyor ve makineleştiriyor (dehumanizing). Serbest zaman, aksiyondan ziyade
daha çok sahip olma veya başka insanlarla beraber bir aktivite içinde olmaktan ziyade
eğlenme hâline dönüyor.

Bu eleştirinin temelindeki ilke, insan olmakla alakalıdır. İnsan olmak iki boyutta
tanımlanıyor:
1)

2)

İnsanın kendini ispatladığı aksiyonlarla ifade ettiği özgürlük

Sorumluluk ve paylaşımın olduğu bir toplum

Bu bakış açısında, hayat satın alınan bir şey değildir ve anlam satın alınamaz (Kelly &
Goodbey, 1992: 343).

Fakat serbest zaman ekonomik pazarda, bir aksiyondan ziyade, satın alınacak bir şey
veya bir mal olarak tanımlanmaktadır. Bu anlayışta, en temel aksiyon satın almaktır.
Özgürlük piyasanın bir tercihidir ve sonuçlanan şey bir mala sahip olmaktır. Bazı insanlar
değerlere önem verse de birçok kişi Marx’ın bahsettiği “yanlış bilinçlenme” kavramındaki
gibi asıl ihtiyaçları olan veya asıl ilgilendikleri şeyleri belirleyemiyor. Yukarıda bahsedilen
eleştiri aşağıdaki gibi altı unsurdan oluşmaktadır (Kelly & Goodbey, 1992: 344).

1)
Serbest zaman bir sosyal statü göstergesi hâline gelmiştir. Endüstri, serbest
zamanı iyi bir fiyata satılan bir eşya gibi sunmaktadır. Bu eşyalar (aktivite lokalleri, sürekli
yenilenen teknoloji ve moda, ayırt edici giyim kuşam) insanların sosyal statülerinin ve alım
güçlerinin bir göstergesi hâline gelmiştir. Bu üst tabakaya hitap eden biçimsel keskinlik,
onları daha alt tabaklardan ayırt ediyor. Örneğin, kayak yapmak bir eğitmen tutmaya, sosyetik
giyinmeye, en son ekipmanları kullanmaya, pahalı mekânlar kiralamaya ve böylelikle aslında
kayağın kendisinden çok modasına yoğunlaşmaya sebep oluyor. Bunun yanında düşük gelir
seviyesindeki kayak, ayrılmış alanlarda ve daha düşük kalitedeki imkânlarda
gerçekleşebiliyor ve bu durumda, serbest zaman etkinlikleri, aktivitenin kendisine değil onun
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için yapılan harcamamalara ve tüketime endekslenmiş oluyor (Kelly & Goodbey, 1992: 344345).

2)
Tüketim zevk almaktan daha fazlasıdır ve ekonomiye edilgen bir şekilde
katılımdır. Bir ekonomi belli sayıda çalışanın, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek
ürünler üretmesini ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler sunmasını zorunlu
kılar. Bu işlerin çoğu, doyurucu değildir. Birçok çalışan temizlik yapmak, aynı ritimde çalışan
bir makinenin başında durmak, bilgisayara veri girmek, mağazadaki boşalan rafları
doldurmak gibi işleri yapmak zorundalar. Dahası, ücret, prim, teşvik gibi açılardan bu işleri
yapanlar yeterince pekiştirilmiyorlar. Böylece, bu insanları en azından işe gelmeye motive
edecek bir şeylerin verilmesi gerekiyor. İşte bu noktada serbest zaman ekonomik sistemde bir
ödül olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, serbest zaman bir hak değil, kazanılması gereken bir
şeydir. Serbest zaman için gereken boş zaman, işveren veya sistem tarafından belirlenir.
Serbest zaman imkânlarına ulaşabilmek için gerekli olan satın alabilme gücü, ekonomik
kriterlere göre verilmektedir. Fakat sistem biraz karışıktır. Serbest zaman için gerekli olan
alım gücüne ulaşmak için insanlar daha fazla çalışmak ve üretmek zorundalar ve böylelikle
daha az boş zamanları oluyor. Kredi sistemleri ise insanları borçlandırarak işe daha da fazla
bağlanmalarına sebep oluyor. Sonuçta, serbest zaman bir tüketim olarak algılandığında, iş
yerleri insanların serbest zaman etkinliklerini kaybetmesine sebep oluyor (Kelly & Goodbey,
1992: 345-346).

3)
Serbest zamanı aşırı bir zenginlik olarak sınıflandırmak hiç de zor değil. Kuzey
Afrika’da yüzlerce insanın uçakla katıldığı bir doğum günü partisi, birçok insanın 30 yılda
kazandığı paradan daha fazla bir masrafa sebep olabiliyor. Burada önemli nokta doğum günü
partisi değil, içinde bulunulan sosyal statüdür. Ayrıca, serbest zaman stiline göre başka
statüler belirlemek de mümkün. Örneğin, motorbisikletli gruplar genelde “isçi sınıfı”ndan
oluşur veya senfoni orkestrası genelde yüksek eğitimlilerden oluşur. Bu tür değişik zevkler,
insanları sadece belli bir grup olarak bir araya getirmez, ayrıca diğer gruplardan da ayırır. Bir
ticari mal olarak algılanan serbest zaman, ekonomi için önemli bir etmendir. Her yıl ABD’de
300 milyardan fazla para direkt olarak serbest zaman etkinlikleri için harcanmaktadır. Dahası
gerekliliklerin ötesinde, serbest zaman bir moda olarak da dikte edilmektedir. Gençler için, en
son albüme sahip olmak, içinde bulundukları grup için önemlidir. Eğlence çeşitlerinin her ay
modası geçebiliyor. Piyasa her sezon yeni dizayn edilmiş spor malzemeleri üretebiliyor.
Böylece piyasa fonksiyondan ziyade bir moda dikte ediyor ve satın almaya zorluyor. Serbest
zaman sadece tüketime bağlı kalmakla bitmiyor; en son çıkan modaya da bağlanıyor (Kelly &
Goodbey, 1992: 346).

4)
İnsanların temel ihtiyaçlarının ötesinde bir ekonomik güce sahip olduğu bir
durumda başka ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Bunlar yemek, barınma, eğitim veya temel ulaşım
imkânları değil. Bunlar hayatı daha özel yapan ve özgürlük sağlayan “daha fazlası”dır. Bu
bağlamda, “daha fazlası” bir içsel anlamdan ziyade somut, geçici olmaktan ziyade daha uzun
süreli ve değişkenlikten ziyade daha ölçülebilir şeylerdir. Bir deneyimin tersine, bunlar
fiyatıyla orantılı olarak ölçülebilir şeylerdir. Sonuçta, fiyatı yüksek olan daha fazla öncelikli
ve değerli oluyor. Örneğin, bazı özel eğlenceler pahalı olabiliyorken, bir ikindi yürüyüşü
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zaman ve ufak bir çaba dışında bir ücret gerektirmiyor. Bireyin fiyatı onun değeriyle bağlı
oldukça, hayatın anlamı da metalaşmış oluyor; tıpkı satın alınabilir veya sergilenebilir bir şey
gibi. Bunlarla meşgul olmak, insanı “tüketim fetişti” yapıyor ve kendi doğasından
uzaklaştırarak eşyaya bağlı hâle getiriyor. Aksiyonun bütün boyutları ücrete ve sembollere
indirgenmiş oluyor. Böylece serbest zaman, ifade etme ve yaratıcılıktan çıkarak sahip olma
şeklinde başka bir metalaşmış boyut oluyor (Kelly & Goodbey, 1992: 346-348).

5)
Serbest zaman, iş ve aile gibi metalaştırılmıştır. Bir tüketim olarak
tanımlanabilir. Serbest zaman özgürlüğü bir alım gücü olarak algılanmıştır. Serbest zaman bir
aksiyon değil; bir eğlence, başkaları ile bir etkileşim değil insanın kendisi ile ilgilenmesi
olarak görülüyor. Serbest zaman bir yabancılaşma olmuş, özgürlükten ziyade kontrole
odaklanmış, deneyimden çok eşyaya indirgenmiş ve yaratıcılıktan çok rutinleşmiştir.
Kısacası, satın alınacak bir şey olmuştur. Bu durumun birçok örneği vardır. Medyada, serbest
zamanla alakalı birçok ticari promosyonlar sunulmakta, birçok medya organında, serbest
zaman bir gazetecilikten çok bir promosyon olarak görülmektedir. Televizyonda izlenenlerin
yüzde 50’si, serbest zamanla ilgili reklamlardan oluşuyor. Ayrıca, drama ve komedi
programları, pahalı restoranlar, gezilecek yerler, spor arabalar ve diğer ticari mallar üstü
kapalı bir şekilde eğlencenin kaynağı olarak sunulmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak
verilen mesaj; doğru yerde olmak, pahalı elbise giymek veya doğru insanlarla takılmak için
para harcamak mutluluğun anahtarıdır (Kelly & Goodbey, 1992: 348).

6)
Pazarın ve piyasanın hayat ve serbest zaman tanımı kaçınılmaz bir şekilde
kişinin kendini tanımlamasını da etkiliyor. Hayatın tanımı, piyasanın tanımları içerisinde
gerçekleşiyor. Başarılı bir yaşam, sahip olunanlarla ölçülüyor. Aklın varlığı bir kâğıt parçası
olan diplomalara indirgeniyor. Üniversitelerde bile, başarı gelir seviyesine göre belirleniyor.
Bir kadın için evlilikte başarı, çekici ve ekonomik durumu iyi olan bir erkeği elde tutmakla
belirleniyor. Bir erkek için evlilikte başarı, çekici bir kadını elde tutmak ve başarılı çocuklar
yetiştirmekle ölçülüyor. Buradaki kritik soru olan “Ben kimim?” sorusu varoluşçu açıdan
değil, sahip olunanlar açısından cevaplandırılıyor. “Gelişmişlik” dört odalı bir ev ve
bulunduğu muhit anlamına geliyor (Kelly & Goodbey, 1992: 348).

12.3. Post-Modern Sosyal Teori ve Boş Zaman: Baudrillard Örneği

“Boş zaman; ekonomik bir karşılığı olmama koşuluyla değişik etkinliklere katılım
yoluyla değerlendirilebilecek bir zamandır. Boş zaman demek, herhangi bir üretken iş
yapmadan geçirilen zaman demektir” (Baudrillard, 2004: 77). Bu açıdan baktığımızda boş
zaman, Habermas’ın anladığı anlamda sistem alanının karşısında, bir antitez olarak yer alan,
yaşam alanı ile alakalıdır. Fakat bu tanım, boş zamanı tam olarak kapsasa bile yine de bir
miktar eksiktir. Elbette boş zamanı üretken bir iş yapmamak olarak tanımlamak doğrudur
fakat bu tanım, şu yanlış anlaşılmayı doğurabilir: İnsan boş zamanında sistemin dışına çıkar.
Bu, yanlış bir akıl yürütme olur. Zira boş zaman, Baudrillard’ın da söyleyeceği gibi tüketim
alanından bağımsız düşünülemez. İnsan, boş zamanında da sistemin talep ettiği gibi
harcamalar yapar.
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“Çalışma zamanı ve (özgürlüğün aşkın alanını başlatan) boş zaman etkinlikleri zamanı
olarak görünüşteki ikiye bölünme bir söylemdir. Tüketim toplumundaki yaşantı düzeyinde
giderek daha temel hâle gelen bu önemli karşıtlık sadece biçimseldir” (Baudrillard, 1997:
188). “Her yerde ve boş zaman etkinliklerindeki özgürlük kurmacasına rağmen ‘boş’ zamanın
mantıksal olanaksızlığı söz konusudur, sadece zorlama altında zaman olabilir. Tüketimin
zamanı, üretimin çemberinde sadece bir ‘kaçamak’ parantezi olduğu ölçüde üretimin
zamanıdır... Boş zaman etkinlikleri, görünüşteki nedensizliğinin arkasında üretici zamanın ve
köleleşmiş gündelikliğin zorlamaları olan zihinsel ve pratik zorlamaların tamamını sadık bir
şekilde yeniden ürettiği ölçüde zorlama altındadır” (Baudrillard, 1997: 189-190). “Boş zaman
etkinlikleri yaratıcı etkinliklerle karakterize edilmez: Yapıt, sanatsal ya da başka yaratı asla
bir boş zaman etkinliği değildir. Boş zaman etkinlikleri genel olarak geriye giden
etkinliklerle, modern çalışma biçimlerinden önceki bir biçimle (ufak-tefek tamirat işleri,
zanaatkarlık, koleksiyon, balık avı) karakterize edilir. Boş zamanın temel modeli şu ana kadar
tek yaşanmış boş zamandır: çocukluğun modeli” (Baudrillard, 1997: 190).
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Uygulamalar

Eğlence parklarını araştırınız. Eğlence parklarının giriş ücretleri, ortalama ne kadardır?
Sadece eğlence parklarını ziyaret etmek için başka ülkelere giden insanlar var mıdır?
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1)

2)
olabilir mi

Uygulama Soruları

Eğlence parkları, kârlı bir iş sektörü müdür?

Eğlence parklarının eğlenceyi pazarlaması, modern zamanların bir simgesi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde serbest zamanın önemli fonksiyonlarından birinin tüketim olduğundan ve
serbest zamanın metalaşması kavramından söz edilmiştir. Bu bağlamda serbest zaman
seçimleri konusunda insan, özgür olmaktan çıkıyor ve bireyin tercihleri piyasa tarafından
belirleniyor. Aynı şekilde serbest zamanın metalaşması konusu Kelly & Goodbey (1992)
tarafından da eleştirilmiştir. Bu eleştiride temel olarak serbest zamanın özündeki aksiyon
olmaktan çıkmasına ve alıp satılabilecek bir mal hâline gelmesine karşı çıkıyor.

Bu noktada post-modern bir sosyal bakış açısı olarak Baudrillard’dan bahsedilmiştir.
Baudrillard’e boş zaman iş dışında kalan bir zamandır ve üretim dışında kalmaktadır. Fakat
bu açıklama da boş zamanın sistemden tamamen dışlanmış bir konuma oturtulmasına da
açıklık getirilmiştir. Bu bağlamda boş zamanın sisteme entegre olması ve statü, para, tatil ile
olan ilişkileri konularına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları

1)
Disneyland, 11 eğlence parkından oluşan endüstrisinde 2014 yılında toplam ne
kadar gelir elde etmiştir?
a)

45 bin dolar

c)

45 milyar dolar

e)

100 trilyon dolar

a)

Fitness DVD satışları

c)

Online spor satışları

e)

Kişisel çalıştırıcılar

a)

Futbol

c)

Koşu

e)

Yürüyüş

b)
d)

45 milyon dolar

100 milyar dolar

2)
Sektöre göre Amerika’da spor kazançlarında 1. sırayı fitness kulüpleri ve spor
salonları almaktadır. 2. sırada aşağıdakilerden hangisi yer alır?
b)
d)

Boks kulüpleri

Pilates ve yoga stüdyoları

3)
Serbest zaman etkinliklerinin kendisine değil, onun için yapılan harcamalara ve
tüketime ve beraberinde getireceği sosyal statüye vurgu yapan bir spor olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterilebilir?
b)
d)

Basketbol

Kayak
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4)

“Yanlış bilinçlenme” kavramı aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

a)

Karl Marx

c)

J. Locke

e)

G. Deleuze

b)
d)
5)

I. Kant

S. Freud

Medyada serbest zamanla alakalı reklamlar, yüzde kaç oranındadır?

a)

10

c)

30

e)

50

b)
d)
6)

7)

8)

9)

10)

20

40

Tüketim olarak serbest zaman nedir? Açıklayınız.

Zamanın kendisi bir pazara nasıl dönüşür? Açıklayınız.

Serbest zamanın metalaşması nedir?

Serbest zamanın metalaşmasına getirilen eleştiriler nelerdir?

Baudrillard’a göre boş zamanın tanımı nedir?

Cevaplar

1)c, 2)e, 3)d, 4)a, 5)e
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13. SERBEST ZAMAN VE REKREASYON SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
DÜNYADA YAPILAN ÇALIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Serbest Zaman Sosyolojisi ile İlgili Dünyadaki Çalışmalar
13.1.1. Kültürel Farklılıklar
13.1.2. Akademik Başarı

13.1.3. Ruh Sağlığı ve Özel Gruplar

13.2. Rekreasyon Sosyolojisi ile İlgili Dünyadaki Çalışmalar
13.2.1. Sosyokültürel Farklılık
13.2.2. Sağlık

13.2.3. Üniversite Öğrencileri
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1)
artar mı?

2)
nelerdir?

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Serbest zamanlarını daha iyi değerlendiren öğrencilerin akademik başarısı sizce
Serbest zamanları kaliteli değerlendirmenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri
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Anahtar Kavramlar

•
•

Serbest zaman araştırmaları

Rekreasyon araştırmaları
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Giriş

Serbest zaman aktivitelerinin modern dünyadaki çeşitliliği, kişilerin onlar arasında
seçim yapma zorunluluğunda kalmasına yol açacak kadar fazladır. Günümüzde âdeta bir para
gibi harcadığımız zamanı ve onu ne için harcadığımızı seçer hâle geldik. Bu bölümde serbest
zaman ve rekreasyon üzerine yapılan araştırmalara göz atacağız.
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13.1. Serbest Zaman Sosyolojisi ile İlgili Dünyadaki Çalışmalar

Serbest zaman sosyolojisi dünya genelinde çalışılmakta olan bir konudur. Serbest
zaman kavramını etkiyen kültürel ve sosyal faktörler incelenmiştir. Aynı zamanda, serbest
zamanın sağlık veya akademik gibi farklı değişkenlerle olan ilişkileri de araştırılmıştır.

13.1.1. Kültürel Farklılıklar

Kültürel farklılıklarla ilgili olarak, Walker, Jackson, ve Deng’in (2007) Kanadalı (n =
227) ve Kanada’da yaşayan Çinli (n = 216) üniversite öğrencileri üzerinde serbest zaman
kısıtlamalarındaki farlılıkları araştırmışlardır. Çinli öğrenciler için içsel ve bireyler arası
kısıtlamaların, Kanadalı öğrencilere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Yapısal
kısıtlamalarınsa Kanadalı öğrenciler için daha fazla olduğunu ifade etmiştir (Walker vd.,
2007). Bu çalışmanın da gösterdiği gibi, serbest zaman etkinliklerine erişim, sosyal ve
kültürel faktörlere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Yine toplumsal faktörlere göre serbest zaman algılamaları ile ilgili olarak, Adam
(2014) Gana’da bir üniversitede 1106 kişiye uygulanan bir çalışma da serbest zaman
kısıtlamalarını cinsiyete faktörüne göre değerlendirmiştir. Bu çalışmaya göre, Gana
toplumunda serbest zaman, tembellik ve israf olarak görülmektedir. Onlar için uyku ve
dinlenme gibi faaliyetler, serbest zamanda yapılan faaliyetlerdir. Ganalı geleneksel
toplumlarda yüksek oranda ataerkil bir yapı mevcuttur. Bu toplumların sosyokültürel
normları, erkeklerin ailenin bakımı için dışarıda çalışmasını, kadınların evde kalıp, ailesine
bakmasını gerektirir. Sonuç olarak, cinsiyetin serbest zamanı kısıtlayan bir faktör olduğu
ortaya çıkmıştır (Adam, 2014).

13.1.2. Akademik Başarı

Serbest zamanın akademik başarı ile ilişkisi üzerine de çalışmalar mevcuttur. EstebanCornejo vd. (2015) serbest zamanda kişileri objektif bir şekilde ölçmüş ve kendilerinin rapor
ettiği yerleşik davranışlar ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Serbest
zamandaki yerleşik davranışlar, kişilerin oturarak veya uzanarak (ders çalışarak müzik
dinlemek gibi) geçirdikleri zaman şeklinde tanımlanabilir. Çalışmaya toplamda, İspanya’daki
yaş ortalaması 12,5 olan 1146 (564 kız) genç katılmıştır. Serbest zamandaki yerleşik
davranışlar, ivme ölçerle ve kişilerin kendi raporları ile ölçülmüştür. Bunun yanında,
akademik başarı, katılımcıların okul notları baz alınarak belirlenmiştir (Esteban-Cornejo vd.,
2015).

Esteban-Cornejo vd.nin (2015) çalışmasında, objektif ölçülmüş serbest zamandaki
yerleşik davranışlar ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuçlar
internette sörf yapmanın, müzik dinlemenin ve hiçbir şey yapmadan oturmanın akademik
başarı ile negatif bir ilişkisini ortaya koymuştur. Fakat bilgisayar olmaksızın ders çalışmak ve
eğlence için okumak, akademik başarı ile pozitif bir ilişki içindedir (Esteban-Cornejo vd.,
2015).
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13.1.3. Ruh Sağlığı ve Özel Gruplar

Bununla birlikte, Esteban-Cornejo vd. (2015) beş temel serbest zamanda yerleşik
davranış kalıbı belirlemişlerdir. Bu kalıplar şu şekildedir: “çok sosyallik - az TV/video”, “az
ders çalışma - çok TV/video”, “az konuşma - çok bilgisayar oyunu”, “eğitimsel” ve “çok
yolculuk - çok oturma”. Bu kalıplardan, “çok sosyallik - az TV/video” ve “az ders çalışma çok TV/video” akademik başarı ile negatif ilişkilidir. Diğer yandan, “eğitimsel” davranış
kalıbı ile akademik başarı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, EstebanCornejo vd. (2015) kişilerin kendilerinin rapor ettiği serbest zamanda yerleşik davranışların
belirli alanlarda kişilerin akademik başarısını etkileyebileceğini vurgulamışlardır.

Diğer taraftan, serbest zaman insanların iyi olma hâliyle veya ruh sağlıklarıyla da
ilişkilendirilmiştir. Lin, Chen, Chiu ve Chen (2014) gönüllü olmaya motivasyon, ciddi serbest
zaman ve kişisel iyi oluş arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 2010 Taipei Uluslararası Flora
Sergisi’ne katılan gönüllülerden toplam 1094 kişi bu çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın
sonuçlarında, ciddi serbest zamanın, gönüllü olmaya motivasyon ve kişisel iyi olma hâliyle
anlamlı derecede (p< 0.05) ilişkili olduğu görülmüştür. Fakat, gönüllü olmaya motivasyon ve
iyi olma hâli arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Liu vd., 2014).
Iwasaki vd. (2014) serbest zaman ve ruh sağlığı iyileşme süreci arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Bu çalışmada temel olarak serbest zaman içerisinde geliştirilmiş anlamın, serbest
zaman stresle başa çıkma yönteminin, serbest zaman tatmininin, boş zaman can sıkıntısının ve
algılanan aktif yaşamın kişilerin ruhsal rahatsızlıklarla başa çıkmadaki etkileri araştırılmıştır.
Çalışmaya çeşitli ruhsal hastalıkları olan 55 erkek ve 46 kadın katılmıştır. Katılımcılardan
32’si bipolar, 23’ü depresyon, 22’si şizofreni, 10’u bipolar şizofreni, 8’i şizoafektif, 3’ü
madde bağımlığı, 1’i panik atak ve 1’inin de sınırda kişilik bozukluğu hastalığına sahip
olduğu belirtilmiştir (Iwasaki vd., 2014).

Bulgular katılımcıların serbest zaman etkinlikleri yoluyla edindikleri bağ kurma,
kimlik bulma, özgürlük veya otonomi gibi anlamların kişilerin ruhsal problemlerinin iyileşme
sürecine olan olumlu etkisini göstermiştir. Serbest zaman imkânlarının can sıkıntısı ile baş
edebilmede etkisi ve böylelikle iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğu da bulunmuştur.
Sonuçlar ayrıca, kişilerin aktif olarak etkinliklere katılımlarının (algılanan aktif yaşam)
iyileşme süreci ve genel olarak sağlık durumları ile anlamlı derecede bağlantılı olduğunu
göstermiştir. Serbest zaman, stresle başa çıkma ve can sıkıntısının azaltılması da psikiyatrik
semptomların düşüşünde azaltıcı bir rol oynadığı da bulgular arasındadır (Iwasaki vd., 2014).
Yukarıda bahsedilen çalışmalar serbest zamanın farklı değişkenler ile olan ilişkilerini
göstermiştir. Bunun yanında, insanların serbest zaman aktivitelerine ulaşmalarını etkileyen
faktörler de bulunmaktadır. Bir başka çalışmada, King vd. (2013), beyin felci geçiren çocuk
ve gençlerin aktif serbest zaman katılımlarındaki coğrafi farklılıkları incelemişlerdir. Bu
kapsamda, Avusturalya, Kanada (Ontario ve Qubec) ve Amerika Birleşik Devletleri
kapsamındaki 6-20 yaş arası beyin felci geçirmiş 1076 çocuk ve gençten veri toplanmıştır.
Coğrafi farklılıklardan kaynaklanan iki önemli sonuca ulaşılmıştır. Birincisi, ABD’de yaşayan
çocuk ve gençler, fiziksel aktivitelere en az katılan gruptur. Bunun aksine kendini geliştiren,
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aktivitelere en çok katılan grup ise Ontario’daki gruptur. Araştırmacılar, kesin bir yargıda
bulunmamakla birlikte, bu sonuçların ülkelerin engelli bireylerin serbest zaman aktivitelerine
katılımına ne derecede imkân sağladıkları ile alakalı olabileceği yorumunda bulunmuşlardır.
Ayrıca, bir başka sebep de ailelerin ve gençlerin serbest zaman aktivitelerine bakış açısı ile
alakalı olabileceği vurgulanmıştır. Tüm ülkeler arasında en genç olan grubun en çok rekreatif
aktivitelere katıldığı görülmüştür. Genel olarak ise çalışmaya katılan üç ülke arasında
farklılıktan daha çok, benzerlik olduğu vurgulanmıştır (King vd., 2013).
Ajuwon, Kelly ve Wolffe (2015) Nijerya’da görme engelli (tamamen görme engelli
veya az oranda görebilen) 172 çalışanın rekreasyon ve serbest zaman deneyimlerini
araştırmışlardır. Düşük derecede görme engelli olan katılımcıların tamamen görme engelli
olanlara nispeten rekreasyon ve serbest zaman etkinliklerinden anlamlı oranda (z =2.33, p <
.05) daha çok tatmin oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, çocuk yaştan itibaren görme engelli
olanlara oranla, daha sonradan görme engeline sahip olanlar daha fazla rekreasyon ve serbest
zaman faaliyetlerine katılma imkân buldukları (z = 2.50, p < .05) ve daha çok tatmin oldukları
(z = 2.21, p < .05) bulunmuştur (Ajuwon vd., 2015).
Cinsiyet farklılıkları ile alakalı olarak ise erkeklerin kadınlara nispeten daha fazla (z =
2.39, p < .05) rekreasyon ve serbest zaman faaliyetlerine katıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
eğitim seviyesi daha yüksek olanların, serbest zaman ve rekreasyon faaliyetlerine daha fazla
(z = 2.50, p < .05) önem verdikleri saptanmıştır. Bir başka bulgu ise yıllık geliri daha fazla
olanların daha çok (z = 2.15, p > .05) serbest zaman ve rekreasyon faaliyetlerine katıldığını
ortaya koymuştur. Fakat diğer taraftan, haftalık çalışma saatleri ve medeni duruma bağlı
olarak serbest zaman ve rekreasyon faaliyetlerine katılmada anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir (Ajuwon vd., 2015).
Bu ülkemizdede görülen bir kalıp davranıştır. Bir sonraki bölümde Türkiye’de zaman
kullanımını incelerken, erkekleri bu anlamda daha avantajlı olduğunu göreceğiz.

13.2. Rekreasyon Sosyolojisi ile İlgili Dünyadaki Çalışmalar

Rekreasyon üzerine de dünya çapında pek çok araştırma yapılmıştır. Birbirinden farklı
alanlarda yapılan birçok çalışma olsa da sağlık, akademik ve sosyoekonomik alanlardaki
çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Genel olarak çıkarılan sonuç, serbest zamanın önemi ve
rekreatif aktivitelere katılımın pozitif etkileridir.

Belirtildiği gibi, dünya üzerindeki çalışmalarda iş hayatı ve sosyoekonomi gibi
değişkenler üzerinde durulmuştur. Bu konuyla alakalı, Matsushita, Harada ve Arao’nin (2015)
yaptığı çalışmada, yetişkin Japonların, sosyoekonomik pozisyonları ile iş, seyahat ve
rekreasyon aktiviteleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

13.2.1. Sosyokültürel Farklılık

Toplamda 3269 kişi üzerinde yapılan bu çalışmaya 1651 erkek ve 1618 kadın
katılmıştır. Fiziksel aktivitenin gelir durumu, eğitim ve iş durumu ile ilişkisi, kadın ve
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erkekler üzerinde ayrı ayrı incelenmiştir. Gelir durumu yüksek olan erkeklerin, gelir durumu
düşük olan erkeklere oranla daha az işle ilgili fiziksel aktivitelerde bulundukları görülmüştür.
Fakat gelir durumu yüksek olan erkeklerin daha fazla seyahat ve rekreasyonel aktiviteye
katıldıkları bulunmuştur. Benzer şekilde gelir durumu yüksek olan kadınların daha fazla
rekreasyonel aktivitelerde bulunduğu görülmüştür. Fakat gelir durumu yüksek olan ve gelir
durumu düşük olan kadınların arasında iş ve seyahatle ilgili fiziksel aktivitelere katılımda bir
fark görülmemiştir (Matsushita vd., 2015).

Bu çalışmanın gösterdiği gibi, sosyoekonomik değişkenler bireylerin rekreatif
faaliyetlerini etkilemektedir. Bu durum kadın ve erkekler için de geçerli olabilmektedir. Fakat
aynı zamanda kadın ve erkekler arasında farklılıklar da bulunmaktadır.

Aynı çalışmada, Matsushita vd. (2015) rekreasyon ile eğitim seviyesi arasındaki
ilişkiyi de cinsiyete göre incelemişlerdir. Eğitim seviyesi yüksek olan erkekler, eğitim
seviyesi düşük olan erkeklere göre daha az işle ilgili fiziksel aktivitelere katılmış ve daha
fazla seyahatle ilgili fiziksel aktivitelerde bulunmuştur. Eğitim seviyesi yüksek olan kadınlar,
eğitim seviyesi düşük olan kadınlardan daha fazla işle ilgili fiziksel aktiviteye katılmıştır,
fakat diğer aktivitelere katılımlarda farklılık görülmemiştir. Aynı zamanda erkeklerde tam gün
çalışma ve fiziksel aktiviteye katılım arasında bir ilişki bulunmamıştır. Fakat tam gün çalışan
kadınların daha az aktivitede bulunduğu, buna rağmen daha fazla seyahatle ilgili aktivitede
bulunmadığı görülmüştür (Matsushita vd., 2015).

13.2.2. Sağlık

Rekreasyon faaliyetleri aynı zamanda, insanların yaşam kaliteleri ve sağlıkları ile de
ilişkilidir. Örneğin, Laferrier, Teodorski ve Cooper (2015), rekreasyon, egzersiz ve spora
katılımın, engelli gazilerin yaşam kalitesine ve kendilerine saygı duymasında olası bir
etkisinin olup olmadığını incelemek için bir çalışma yapmıştır. Bu amaçla, yılda 3 defa
yapılan spor aktivitelerinden birine katılan 220 engelli gazi üzerinde bir çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmada ölçülmek istenen bağımlı değişkenler, kendine olan saygı ve yaşam kalitesidir
(Laferrier vd., 2015).

Sakatlığının başlangıcından itibaren uzun yıllar spor, egzersiz ve rekreasyon
aktivitelerine katılanlar ile yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Etkinliklere
katılmadan önce ve sonra kendine duyulan saygı arasında ise anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Aynı zamanda, aktivitelere bireysel katılanların, grupla katılanlardan daha az
kendine saygı oranına sahip olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak yapılan spor, egzersiz ve
rekreasyon faaliyetlerinin, engelli bireylerde yaşam kalitesi ve kendine saygı duyma üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Laferrier vd., 2015).

Sağlık ve yaşam kalitesi ile olan ilişkisinin yanında, rekreasyon faaliyetlerinin
akademik yaşamla da olan ilişkisi hakkında yapılan araştırmalar da vardır. Henchy (2013)
yaptığı bir calışmada lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kampüste bulunan rekreasyon tesisleri
ve programlarından edindikleri faydaları karşılaştırmıştır. Çalışmaya 479 (%35 lisanüstü ve
%65 lisans; %43 erkek ve %57 kız) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu
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(%68) beyaz Amerikalılardan oluşturmuştur. Kampüste bulunan rekreasyon tesislerinin
kullanımı ve rekreasyon programlarına katılmada, lisans ve lisans üstü öğrencileri arasında
istatistiksel anlamlı (p< .01) bir fark bulunmuştur. Lisansüstü öğrencilerinin çoğunun (%18)
rekreasyon faaliyetlerine katılmadığı belirtilmiştir (Henchy, 2013).

13.2.3. Üniversite Öğrencileri

Üniversiteyi tercih etme veya üniversiteye devam etme bakımından, kampüste bulunan
rekreasyon tesislerinin ve programlarının öğrencilerin üniversiteye başlama veya devam etme
kararlarını etkilediği görülmüştür. Sonuçlar, lisans öğrencilerin kampüste katıldıkları
rekreasyon faaliyetlerinin üniversiteye devam etme kararlarını daha fazla etkilediğini
göstermiştir (Henchy, 2013).

Edindikleri faydalar bakımından, katılımcıların büyük bir kısmı (lisans öğrencilerinin
%97’si, lisansüstü öğrencilerin %91’i) rekreasyon faaliyetlerinden hoşlandıklarını belirtmiştir.
Bunun yanında lisans öğrencilerinin %99’u ve lisansüstü öğrencilerinin %95’i, rekreaktif
faaliyetlerin üniversitedeki hayat kalitelerini arttırdığına inandıklarını bildirmiştir. Benzer
şekilde, katılımcıların çoğunluğu (lisans öğrencilerinin %60’ı, lisansüstü öğrencilerinin
%67’si) kampüs rekreasyon faaliyetlerine katılmanın kendi sağlıkları açısından da faydalı
olduğunu düşündüğünü belirtmiştir (Henchy, 2013).

Sonuçlar aynı zamanda rekreasyon faaliyetlerinin, öğrencilerin akademik yaşantılarına
da katkıda bulunduğunu göstermiştir. Lisans öğrencilerinin %57’si ve lisansüstü
öğrencilerinin %60’ı kampüs rekreasyon aktivitelerinin stresle baş edebilmelerine katkıda
bulunduğunu ve lisans öğrencilerinin %41’i ve lisansüstü öğrencilerinin %30’u da rekreasyon
aktivitelerinin akademik performanslarını arttırdığını belirtmiştir (Henchy, 2013).
Bir başka çalışmada, Belch, Gebel, ve Maas (2001) birinci sınıf lisans öğrencilerinin
kampüs rekreasyon merkezini kullanmaları ile okula devam oranları arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Çalışmaya 1993 ve 1995 yılları arasındaki üç dönem birinci sınıf lisans öğrencisi
katılmıştır (N = 11076). Sonuçlar rekreasyon merkezini kullananların kullanmayalara göre
kısmen daha fazla birinci dönem ve yıl sonu ortalamasına sahip olduğunu göstermiştir. Bunun
yanında, rekreasyon merkezini kullanan öğrencilerden %92’si birinci dönemde ve %71’i
birinci senenin sonunda okula devamlılık göstermiştir. Fakat rekreasyon merkezini
kullanmayanların ise birinci dönem sonunda sadece %86’sı ve birinci sene sonunda da sadece
%64’ü üniversiteye devamlılık göstermiştir (Belch vd., 2001).

Yabancı üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, rekreasyon
faaliyetleri ile arkadaş edinimi ve adaptasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Glass, Gómez ve
Urzua (2014) ABD’de yaptıkları çalışmada, rekreasyon faaliyetlerine katılımın, kültürler arası
arkadaşlığın ve üniversiteye adaptasyonun, yabancı öğrencilerin geldikleri bölgelere göre
gösterdiği değişiklikleri incelemişlerdir. Çalışmaya toplamda 298 (120 kız ve 178 erkek)
lisans ve lisansüstü öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan 80’inin anavatanı Doğu/Güneydoğu
Asya, 103’ünün Güney Asya, 73’ünün Avrupa ve 42’sinin de Orta Doğu/Kuzey Afrika’dır.
Araştırmanın sonuçları yabancı öğrenciler için rekreasyon faaliyetlerine veya serbest zaman
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etkinliklerine katılımda kısıtlamalar olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yabancı öğrencilerde
belirgin derecede kültürler arası arkadaşlık edinimi ve adaptasyon ile alakalı kısıtlamalar
olduğu bulunmuştur (Glass vd., 2014).
Rekreasyon etkinlikleri ve arkadaşlık edinimi ile alakalı olarak, sonuçlar rekreasyon
faaliyetlerine katılımı engelleyen kısıtlamalar ile Amerikalı arkadaş edinimi ve adaptasyon
arasında negatif şekilde ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu kısıtlamaların Avrupalı
olmayan öğrencilerde olduğu bulunmuştur. Gruplar arasında, Doğu/Güneydoğu Asya’dan
gelen öğrencilerin diğer bölgelerden gelen öğrencilere göre en fazla kısıtlamaya sahip olan
grup olduğu görülmüştür. Araştırmacılar sonuç olarak yabancı öğrencilerin rekreasyon
faaliyetlerine ulaşımlarının, geldikleri bölgeyle alakalı olabileceğini, bunun yabancı
öğrencilerin kültür adaptasyonlarında kolaylaştırıcı bir etki oluşturabileceğini vurgulamıştır.
(Glass vd., 2014).

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra, lise öğrencilerine de
rekreasyon faaliyetinin etkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bowers ve Berland (2013) lise
öğrencileri arasında bilgisayarın rekreasyon için kullanılması (eğlence veya oyun için
kullanılması gibi) ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Veriler 2002 ve 2004
yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri kapsamındaki 750 liseden 15400 öğrenciden
toplanmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bilgisayarı eğlence için ve orta derecede oyunlar için
kullanmaları ile okuma ve matematik başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğunu
göstermiştir. Fakat oyun veya eğlence için bilgisayar kullanımının, öğrencilerin 12. sınıftaki
matematik gelişimlerine anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (Bowers & Berland,
2013).

Benzer şekilde Ostojić, Plavša, ve Vujko (2014) Sırbistan’da, yaşları 12 ve 15
arasındaki toplam 357 (189 kız ve 168 erkek) öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada,
katılımcıların rekreasyon turizmine tutumlarını ve bunun okuldaki başarıları ile olan ilişkisini
incelemiştir. Sonuçlar katılımcılardan spor ve rekreasyon faaliyetlerini tercih edenlerin,
rekreasyon seyahat ve gezintilerine daha ilgili olduklarını ve bu öğrencilerin okulda daha
başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcıların akademik başarısı ile spor faaliyetleri (r =
0.18, p = .009) ve rekreasyonel faaliyetlere katılımı (r = 0.19, p = .006) arasında az da olsa
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Ostojić vd. 2014).
Bahsedilen çalışmaların da gösterdiği gibi, rekreasyon ile ilgili dünya üzerinde çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Genel olarak, rekreasyonun insanların hayatlarını birçok yönden
etkileyen bir faktör olduğu söylenebilir. Her ne kadar birçok çalışma olsa da bu alanda hâlâ
çalışılması gereken konular bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde dünya üzerinde serbest zaman ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir.
İlk olarak serbest zaman ve algılamalarının kültürlere göre farklılıklar gösterebileceğini bulan
çalışmalardan bahsedilmiştir. Daha sonra serbest zaman ile akademik başarı arasındaki
ilişkiyi inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar göstermiştir ki serbest zaman
faaliyetleri akademik başarıyı etkilemektedir. Bir sonraki kısımda ise serbest zamanın ruh
sağlığı üzerindeki etkileri ve serbest zamanın özel gruplarda nasıl farklılıklar gösterdiği
üzerine çalışmalara yer verilmiştir.

Bu bölümde ayrıca rekreasyon ile ilgili dünya üzerindeki çalışmalardan bahsedilmiştir.
Bu çalışmaların gösterdiği gibi, rekreasyon kültürle ve sosyal faktörlerle ilişkilidir. Yine
çalışmaların gösterdiği gibi rekreasyon insan ruh sağlığı ve genel sağlığı ile de ilişkilidir.
Rekreasyon faaliyetleri üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını, stresle baş
edebilmelerini, sosyal ilişkilerini veya adaptasyon süreçlerini de etkilemektedir.
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Bölüm Soruları

1)
Esteban-Cornejo 2015 yılında yaptıkları çalışmaya göre aşağıdakilerden
hangisinin akademik başarı ile pozitif bir ilişkisi vardır?
a)

İnternette sörf yapmak

c)

Hiçbir şey yapmadan oturmak

e)

Ders çalışırken yemek yeme

a)

Gelir durumu

c)

Medeni durum

e)

Dinî inanç

a)

Bağ kurma

c)

Yabancılaşma

e)

Otonomi

b)
d)

Müzik dinlemek

Bilgisayar olmaksızın ders çalışmak

2)
Daha fazla seyahat ve rekreasyonel aktiviteye katılım aşağıdakilerden
hangisiyle direkt ilgilidir?
b)
d)

Eğitim durumu

Yaş

3)
Ruh sağlığı ve serbest zaman üzerine yapılan araştırmalarda, hastaların serbest
zaman etkinlikleri yoluyla edindikleri anlamların, hastaları iyileştirdiği gözlenlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamlardan biri olamaz?
b)
d)

Kimlik bulma

Özgürlük
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4)

I. Kadınlar erkeklere göre daha fazla katılırlar.
II. Akademik başarıyı arttırır.

III. Sosyokültürel farklılıklar etkilidir.

Rekreasyon ile ilgili yapılan araştırmalarda yukarıdakilerden hangisinin ya da
hangilerinin doğru olduğu kanıtlanmıştır?
a)

Yalnız II

c)

Yalnız III

e)

I, II ve III

a)

ABD < Kanada < Avustralya

c)

Kanada < ABD < Avustralya

e)

Kanada < Avustralya < ABD

b)
d)

II ve III

I ve III

5)
2013 yılında King ve arkadaşları tarafından beyin felci geçiren çocukların ve
gençlerin aktif serbest zaman katılımlarındaki coğrafi farklılıkları inceleyen araştırmada en az
katılımın sağlandığı ülkeden en çok katılımın sağlandığı ülke sıralaması, hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
b)
d)

ABD < Avustralya < Kanada

Avustralya < Kanada < ABD

Cevaplar

1)d, 2)a, 3)c, 4)b, 5)b
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14. TÜRKİYE’DE SERBEST ZAMAN VE REKREASYON:
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Zaman Kullanımı Araştırmaları
14.1.1. Türkiye
14.1.2. ABD

14.1.3. Akrabalar ve Arkadaşlar
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1)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Türkiye’de insanlar serbest zamanlarını nasıl değerlendirmektedirler?
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•
•
•

Türkiye

Anahtar Kavramlar

ABD

Serbest zaman
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Giriş

Ülkemizde serbest zaman sosyolojisi üzerine çok sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu
araştırmaların sayısının, zamanın bir tüketim aracı hâline dönüştüğünün otorite ve
araştırmacılar tarafından anlaşılmasından sonra artacağını umuyoruz. Bu bölümde ABD ve
Türkiye istatistik kurumlarının verileri dâhilinde, insanların serbest zamanlarını nasıl
değerlendirdiklerini karşılıklı olarak göstereceğiz.
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14.1. Zaman Kullanımı Araştırmaları
14.1.1. Türkiye

Türkiye’de gerek serbest zaman gerekse rekreasyon üzerine pek çok araştırmacı, çok
değerli araştırmalar yapmışlardır. Bu bölümün sonunda bu araştırmalarla ilgili, bir okuma
listesi sizlere sunulacak. Köktürk ve Tezcan hocaların bu konuda son derece değerli
çalışmaları olmuştur. Bizim ise burada başvurup yorumlamak istediğimiz data, devlet
tarafından toplanan çok büyük bir data oldu.

Bu tip araştırmalar bize serbest zaman hakkında en çok bilgi veren araştırmalardır. Bu
araştırma tipini hem Amerika’da hem de Türkiye’de devlete bağlı çalışan, Türkiye’de TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu), Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Census adı verilen büro
tarafından bu veriler toplanmaktadır.

Türkiye’deki araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu, 2006 yılında her ay ortalama 390
hane halkı olmak üzere toplam 5070 hane halkına Zaman Kullanım Anketi uygulamıştır.
Araştırma, hane halklarında bulunan 15 ve daha yukarı yaştaki 11815 fert ile yapılmış, bu
fertlerin her birinden hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı günde 24 saat boyunca onar
dakikalık aralıklarla yaptıkları faaliyetleri kaydetmeleri istenmiştir.
2006 yılı zaman kullanım anketi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre ortalama faaliyet süresi (Saat)
Faaliyet adı
Yemek ve diğer kişisel bakım
Çalışma ve iş arama
Eğitim

Hanehalkı ve ev bakımı

Gönüllü işler ve toplantılar

Toplam
02:42

02:47
00:22

03:05

00:46

Toplam

Erkek

02:45

04:27
00:24

00:51

00:37

Kadın

02:38

01:08
00:20

05:17

00:54

Toplam
02:40

05:39
00:05

01:37

00:30

Çalışan

Erkek

02:42

06:08
00:05

00:43

01:32

01:33

Hobiler ve oyunlar

00:15

00:25

00:05

00:15

00:19

Kitle iletişim araçları

Seyahat ve belirlenmemiş zaman kullanımı
Uyku

Toplam

02:14

01:18

08:32

24:00

02:20

01:43

08:27

24:00

02:07

00:55

08:36

24:00

00:05

01:53

01:35

08:08

24:00

02:00

01:45

08:08

24:00

Toplam
02:43

00:02
00:38

Erkek

02:52

00:07
01:14

Kadın

02:40

00:00
00:25

04:03

04:29

01:12

05:43

01:30

02:14

02:35

02:07

00:04

00:14

00:38

00:06

00:02

01:57

00:04

00:06

00:06

01:50

00:10

04:19

00:31

01:54

00:07

02:34

00:29

Sosyal yaşam ve eğlence
Spor

Kadın

Çalışmayan

01:34

01:09

08:07

24:00

01:00

00:08

02:33

01:02

08:55

24:00

00:57

00:19

03:12

01:36

09:18

24:00

01:02

00:04

02:18

00:49

08:46

24:00

Tablo incelendiğinde, çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi
kadınların ev ve hane halkı bakımına harcadıkları süredir. Bu süre çalışan kadınlarda 24 saat
üzerinden, 4:03, çalışmayan kadınlarda 5:43 dakika olmuştur. Bu, gerçek anlamda çok uzun
bir süredir. İşin diğer tarafında ise erkeklerin buna ayırdıkları zaman 0:51 dakika olmuştur.
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Tabi ki bu sürenin uzunluğunu ve kısalığın ancak onu başka bir ülkenin verileri ile
karşılaştırdığımızda karar verebiliriz.

14.1.2. ABD

ABD’de bu süre, kadınlar için 2:16, erkekler için ise 1:20 dakika olmuştur. Türkiye’de
gerek çalışsın gerekse çalışmasın kadının sırtındaki yük açık bir şekilde gözükmektedir. Bu
kadar süreyi evin ve hane halkının bakımına harcayan kadın doğal olarak, başka bir şey
yapmaya vakit bulamayacaktır.

Bu verilere bir de yeme ve içme verilerini eklersek, Türklerin başka bir şey yapmaya
vakitlerinin kalmadığını daha açık bir şekilde görürüz. Türkler 2:42 dakikalarını yeme ve
içmeye ayırırlarken, ABD’de bu rakam 1:18 dakikaya düşmektedir. Belki de bunun bir
sonucu olarak ortalama bir Amerikalı hobisi için günde 2 saatten fazla zaman ayırabilirken,
bu zaman Türklerde 20 dakikaya düşmektedir.
Hiç şüphesiz hobiye ayrılan zaman, bireyleri zihinsel olarak daha hazır ve daha
sağlıklı yapmaktadır. Bunun önemine bu kitap boyunca sık sık vurgu yaptık. Yine bu kitap
boyunca spor gibi rekreasyonel aktivitelerin önemini de dile getirdik. Oysaki biz her ne kadar
olması gerekenden bahsetsek de olan bazen olması gerekenin çok dışında gerçekleşebiliyor.
Ne yazık ki Türkler sadece 7 dakikalarını spora ayırabilmekteler.
Amerika’da da durum hiç iç açıcı olmasa da bilinçliliğin daha üst düzeyde olduğu
söylenebilir. Amerikalı erkeklerin 0:36, kadınların ise 0:22 dakikalarını spora ayırdıklarını
görmekteyiz.
Ülkemizde tartışılan bir başka konu, televizyon başında geçirilen zaman olmuştur.
Tablo 13: 25-54 yaş arası Amerikalıların 24 saatlerini kullanımı28

Başkaları ile ilgilenmek (1.2 saat)
Yeme İçme (1.0 saat)

Uyku (7.7 saat)

Ev İşleri (1.0 saat)
Serbest Zaman ve Spor (2.5 saat)

28

İş ile ilgili aktiviteler (8.9 saat)

http://www.bls.gov/tus/charts/
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Amerikalılar zamanlarının 3:28 dakikasını televizyon izleyerek geçirirken, Türklerin
Amerikalılara nazaran daha az televizyon izledikleri ortaya çıkmıştır. Türkler 2:20
dakikalarını televizyon izleyerek geçirmektedirler.
Tablo 14: Amerika’da cinsiyete göre zaman kullanımı

AKTİVİTE

Medeni durumuna göre harcanan zaman

Erkek

Kadın

Evli

Bekâr

Telefon konuşamaları, e-postalar vs.

7 dak.

14 dak.

8 dak.

14 dak.

Evde yaşamayan bireyler için uğraş

13 dak.

15 dak.

13 dak.

14 dak.

Din ve toplum işleri

16 dak.

21 dak.

20 dak.

17 dak.

Aile için geçirilen zaman

20 dak.

43 dak.

45 dak.

17 dak.

Eğitim aktiviteleri

28 dak.

26 dak.

7 dak.

51 dak.

Mal ve servis satınalma

38 dak.

58 dak.

53 dak.

42 dak.

Yeme, içme

1 s. 18 dak. 1.s.11 dak. 1s. 24 dak. 1s. 8 dak.

Ev düzeni ve temizliği aktiviteleri

1s. 20 dak. 2 s. 16 dak. 2 s. 8 dak. 1s.26 dak.
3 s.

4 saat 1

3 saat 18

İş ile ilgili aktiviteler

4 s. 26 dak.

Televizyon izlemek

3 s. 28 dak. 2 s. 41 dak. 2 s. 24 dak. 2 s. 47 dak.

Kişisel bakım ve uyku

9 s. 13 dak. 9 s. 37 dak. 9 s. 8 dak. 9 s. 46 dak.

dak.

dak.

Evden dışarı çıkmak ve bambaşka bir dünyaya kişinin kapılarını açması son derece
önemli, kişiler için yenileyici bir faaliyettir. 6.8 milyon Amerikalı, bir “kitap kulübüne”
üyedir, 680.000 tanesi, “traktör çekmek” adı verilen bir spor yapmaktadır. Kökleri 1920’lere
kadar giden bu “tarım toplumu” eğlencesi, hâlen daha Amerikalıların ilgisini çekmektedir.
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Resim 1: Traktör Çekme Yarışları

14.1.3. Akrabalar ve Arkadaşlar

Türklerin yapıp Amerikalıların yapmadıkları şey ise, bizim buradan tam da tahmin
ettiğimiz şeydir. Arkadaşlarını veya akrabalarını ziyaret etmek ya da evde ağırlamak.
Amerikalıların sadece %38’i geçen yıl içerisinde en az bir kere, bir arkadaşı ya da akrabayı
yemeğe davet etmiştir. 2014-2015 verilerine göre ise bu kategoride Türkler, Amerikalıların
çok çok önüne geçmişlerdir.
Akraba ziyaretlerinde bulunmak
Visiting relatives

Arkadaş ziyaretlerinde bulunmak
Visiting friends

Toplam

EK

69,9

68,3

71,4

55,7

55,1

56,4

Tablo 15: Akraba, arkadaş ziyareti son 1 ay.

Yalnızlaşan Amerika, kendi sosyalliğini daha ziyade kitap kulüpleri, çeşitli bir araya
getirici etkinlikler üzerinden gidermeye çalışırken, Türk toplumu hâlâ daha arkadaş ve
akrabaların önemli olduğu, onlarla paylaşılan şeylerin bulunabildiği, onların ağırlandığı bir
toplum olarak, değerlerini geleceğe taşımayı başarmaya devam etmektedir.

Bir toplum olarak spora ve fiziksel egzersize daha fazla zaman ayırmamız gerektiği
ortadadır. Bunun yanı sıra hobilerimize ayırdığımız zamanı arttırmalı, kendimiz için
rahatlamaya yönelik bir zaman yaratmalıyız. Tabi ki bunun için olması gereken ilk şey
zamanımızdır. Kadınların ev işleri ve ev bakımına harcadıkları zaman, oldukça yüksek bir
zamandır. Burada sosyolojik anlamda “rolleri” tekrar düşünmeli, erkeklerin de bu ağır yüke
katılımını ve paylaşımını arttırdığımız sürece, kadın ve erkeğin birlikte geçirmek isteyeceği
kaliteli zamanın artması söz konusu olacaktır.
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Aksi takdirde kadının ister çalışan kadın olsun ister çalışmayan kadın olsun, her
ikisinin üzerindeki yük son derece ağırdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Türkiye ve Amerika’da yapılan bir çalışma üzerinden iki ülkenin günlük
ortalama faaliyet süreleri karşılaştırılmıştır. 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu 5070 hane
halkına Zaman Kullanım Anketi uygulamıştır. Yaşları 15 ve üzerinde 11815 kişiden toplanan
verilerde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 24 saat boyunca onar dakikalık aralıklarla
kişilerin yaptıkları faaliyetleri kaydetmeleri istenmiştir.

Farklı bir ankette Amerika’da 25-54 yaş arası Amerikalılara uygulanmış ve
Amerikalıların 24 saatlerini nasıl geçirdikleri, hangi faaliyetlere katıldıkları vb. bilgilere
ulaşılmıştır. İki ülke karşılaştırıldığında aradaki en büyük farkın arkadaş ya da akraba ziyareti
yapmak ya da evde misafir ağırlamak faaliyetinde görülmüştür. Amerika’da bu oran çok
düşükken, Türkiye’de oldukça yüksektir.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye zaman kullanımı araştırmasına göre Türk toplumu, en az zamanı
aşağıdakilerden hangisine ayırmaktadır?
a)

Eğitim

c)

Hobiler ve oyunlar

e)

Kitle iletişim araçları

a)

Eğitim

c)

Sosyal yaşam ve eğlence

e)

Hane halkı ve ev bakımı

a)

0-15 dk.

c)

30 dk.- 1 saat

e)

1.5 saat- 2 saat

b)
d)

Gönüllü işler ve toplantılar

Spor

2)
Türkiye zaman kullanımı araştırmasına göre Türk toplumu, en çok zamanı
aşağıdakilerden hangisine ayırmaktadır?
b)
d)

Kitle iletişim araçları

Yemek ve diğer kişisel bakım

3)
Türkler yeme-içme için iki saat ve üzerinde zaman ayırırlarken, ABD toplumu
yeme-içme için ne kadar zaman ayırmaktadır?
b)
d)

15-30 dk.

1 saat- 1.5 saat
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4)
Amerikalıların sadece %38’i bir arkadaşı ya da akrabayı yemeğe davet etmiştir.
2014-2015 verilerine göre Türklerin yüzde kaçı son bir ay içerisinde akraba ziyaretinde
bulunmuştur?
a)

%20-30

c)

%40-50

e)

%60-70

b)
d)
5)

6)

7)

8)

nedir?

9)

%30-40

%50-60

Türklerin serbest zamanlarında yaptıkları aktivitelerin dağılımı nasıldır?

Türklerin zaman dağılımında toplumsal cinsiyetin rolü nedir?

Türklerin ve Amerikalıların zaman dağılımında sporun yeri nedir?

Türklerin ve Amerikalıların zaman dağılımında akraba ziyaretinin yeri nedir?

Türklerin ve Amerikalıların televizyon izleme alışkanlıkları arasındaki fark

Cevaplar

1) d, 2)e, 3)d, 4)e
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