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ÖZET
Bu çalışmanın amacı boş zaman paradigmasının tarihsel süreç içerisindeki değişimlerinin ortaya konması ve Maslow'un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile boş zaman paradigması arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Boş zaman paradigmasının Maslow'un
ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımıyla ilişkisi ve tarihsel süreç içindeki gelişimi tarihin farklı evrelerinde yaşanmış olan siyasi
gelişmeler, savaşlar, dini hareketler ve teknolojik gelişmelere göre değişen boş zamanı değerlendirme biçimi üzerindeki etkisi
analiz edilmiştir. Ayrıca, boş zaman değerlendirme ihtiyacı ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişki araştırılmış ve bu ilişki
Toffler’in yapmış olduğu toplum dalgaları sınıflandırmasına uyarlanmıştır. Bu uyarlamaya göre “Tarım Toplumu
Paradigması”, “Sanayi Toplumu Paradigması” ve “ Bilgi Toplumu Paradigması ” kavramlarının boş zaman değerlendirme
biçimine olan etkileri kronolojik bir düzen içerisinde değerlendirilmiştir. Bu çalışma, boş zaman kavramını tarihsel süreç
içerisinde ihtiyaçlar hiyerarşisi kapsamında ve paradigma bakış açısı ile ele alınmış olması açısından önem taşımaktadır.
Literatür taramasına dayanan çalışma sonucunda, yaşanılan çağın şartlarına ve gerekliliklerine göre farklı boş zaman
aktivitelerine farklı anlamların yüklendiği, gündelik hayata dair ihtiyaçlar kapsamında boş zaman ihtiyacının Maslow’un
İhtiyaçlar hiyerarşisindeki farklı basamaklara uyum gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: boş zaman, paradigma, Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi

THE RELATION OF LEISURE TIME PARADIGM WITH MASLOW'S NEED HIERARCHY AND
DEVELOPMENT IN THE HISTORICAL PROCESS
ABSTRACT
The purpose of this study, reveal the changes in the historical process of the leisure time paradigm and determine the
relationship between leisure paradigm and Maslow’s Need Hierarchy. Therefore, political landscapes which occured in
different stages of history, wars, religious phenomenas and belief systems were investigate according to their historical
periods.. All of these events, impact on the evaluation form of leisure time varying according to age was analyzed and the
relationship between the leisure time needs and hierarchy of needs was investigated. This study, adapted from the
classification of society waves which has made by Toffler. According to the this classifications, the effects of “Agricultural
Society Paradigm”, “Industry Society Paradigm” and “Information Society Paradigm” concepts to the leisure time forms
were examined in chronological order. This study is important in terms of dealing with paradigm perspective and the
hierarchy of needs to leisure concepts in historical process. After the study, based on the literature, it was determined to
leisure activites had been loaded different meanings according to the age requirements and needs and leisure time needs
linked with daily life was demonstrated compliance to different levels of Maslow’s hierarchy of needs
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